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II  WWpprroowwaaddzzeenniiee..  
 
Celem opracowania jest raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa 
obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku (zwany dalej raportem). 
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.). Zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 2 ww. ustawy z wykonania programu ochrony 
środowiska organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia radzie 
gminy. 
 
Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z 
uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019 wraz z podsumowaniem została przyjęta 
Uchwałą Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2012 roku i 
weszła w życie z dniem podjęcia. Do tego czasu obowiązywała jednak Uchwała Nr 
XXXII/278/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 roku, do której  jako 
załącznik Nr 1 przyjęty został „Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 
2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015”. W związku z powyższym, w 
niniejszym raporcie z realizacji Programu Ochrony Środowiska analizy będą się opierać na 
obu, ww. dokumentach. 

 
Zgodnie z art. 25 pkt 8 lit a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), prezydent miasta ma 
obowiązek udostępnić mieszkańcom w Biuletynie Informacji Publicznej (zwany dalej BIP) 
gminne Programy Ochrony Środowiska i raporty z ich realizacji. Powyższy obowiązek 
realizowany jest poprzez umieszczenie Programów Ochrony Środowiska wraz z raportami na 
stronie BIP Urzędu Miejskiego w Tczewie w zakładce Ochrona Środowiska: 
http://www.bip.tczew.pl/wiadomosci/1155/lista/program_ochrony_srodowiska. 

 
Ustawa „Prawo ochrony środowiska” nie określa wymagań dotyczących formy i struktury 
raportu z realizacji gminnego Programu Ochrony Środowiska. Nie zostały opracowane ogólne 
wytyczne opracowania raportu, umożliwiające zachowanie układu treści i sposobu 
przedstawienia rezultatów z realizacji wszystkich zadań ujętych w programie ochrony 
środowiska, obowiązujące we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. 
Ustawodawca nie zdyscyplinował także samorządów do przestrzegania określonych 
terminów, w których – od momentu przyjęcia uchwałą Programu Ochrony Środowiska – 
powinien być przedstawiony raport z jego realizacji. 

 
Zakres niezbędnych informacji, które należy zamieścić w raporcie, powinien odpowiadać 
treści przyjętego Programu Ochrony Środowiska (zwanym dalej POŚ). W raporcie należy 
zatem przedstawić postępy w realizacji każdego z zadań zapisanych w Programie Ochrony 
Środowiska lub wyjaśnić powody zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień.  

 
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, 
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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 
Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o., Zakładu Energetyki Cieplnej Tczew Sp. z o. o., 
Fundacji Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 
(ARMAAG), Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku. 
 
 

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.  

 
Ilość osób zamieszkujących teren Miasta Tczewa, na koniec okresu objętego raportem tj. 
dzień 31.12.2012 r. w/g danych GUS wynosi 60 769. 
  
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 
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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).  
 
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 
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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. 
 
 

IIIIII  RReeaalliizzaaccjjaa  cceellóóww  pprrzzyyjjęęttyycchh  ww  PPrrooggrraammiiee  OOcchhrroonnyy  
ŚŚrrooddoowwiisskkaa..  
 
Program ochrony środowiska wskazuje cele i zadania związane z ochroną środowiska i 
racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych na terenie miasta Tczewa. Realizacja 
działań proekologicznych uzależniona jest od aktualnych potrzeb miasta, jego sytuacji 
finansowej oraz możliwości uzyskania dofinansowania na poszczególne przedsięwzięcia ze 
źródeł zewnętrznych np. Wojewódzkiego bądź Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tczewa na lata 
2012-2015 podtrzymała w mocy większość zadań priorytetowych wyznaczonych w 
Programie Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata 2008-2011. W programie 
uwzględnione zostały zadania finansowane w części lub w całości z budżetu gminy i zadania 
koordynowane (finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz instytucji szczebla 
powiatowego, wojewódzkiego i centralnego). 
 

  
11  ŚŚrrooddoowwiisskkoo  ddllaa  zzddrroowwiiaa  ––  ddaallsszzaa  ppoopprraawwaa  jjaakkoośśccii  śśrrooddoowwiisskkaa                                

ii  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  eekkoollooggiicczznneeggoo..  
 
1.1 Identyfikacja środowiskowych zagrożeń zdrowia, zahamowanie ich 
narastania oraz minimalizacja powodowanych przez nie skutków. 
 
Cel strategiczny: Zahamowanie powstawania środowiskowych zagrożeń zdrowia. 

 
Zadania własne: 

• kontynuacja działań mających na celu promocję zdrowego stylu życia, eliminację  
zagrożeń oraz profilaktykę chorób cywilizacyjnych i ograniczenie zewnętrznych przyczyn 
ich powstawania. 
Zadania koordynowane: 

• kontynuacja działań mających na celu wzmocnienie i rozwój monitoringu jakości 
wody do spożycia przez ludzi szczególnie w odniesieniu do zawartości w wodzie 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), trihalometanów (THM) 
oraz metali ciężkich. 
 

Pracownia Edukacji Ekologicznej (PEE), działająca w strukturach Wydziału Spraw 
Komunalnych Urzędu Miejskiego kontynuowała działania z lat poprzednich, mające na celu 
podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa według zasad polityki ekologicznej 
państwa. Celem działalności PEE jest między innymi promowanie zdrowego stylu życia. 
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Zadania z zakresu edukacji ekologicznej kierowane były do różnych grup wiekowych i 
społecznych. Prowadzono zajęcia edukacyjne: 
- z serii „WODA” (na temat właściwości i roli wody w życiu organizmów, obiegu wody w 
przyrodzie i potrzebie ochrony wód),  
- z serii „POWIETRZE”  (na temat właściwości i znaczenia jakości powietrza, źródłach i 
skutkach zanieczyszczeń i sposobach ochrony powietrza). Ponadto zagadnienia związane z 
ochrona powietrza wprowadzone zostały do kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonego 
Transportu.  
 
Zadania mające na celu eliminację zagrożeń oraz profilaktykę chorób cywilizacyjnych i 
ograniczenie zewnętrznych przyczyn ich powstawania koordynowane są przez Wydział 
Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. Zrealizowano szereg zadań, do głównych należały: 
w 2011 roku: 
- badanie wad postawy wśród dzieci klas I szkół podstawowych. Przebadano 670 uczniów 
klas I. Koszt całego zadania wyniósł 7.370 zł, 
- badania rtg klatki piersiowej dla mieszkańców miasta Tczewa. Wykonano 1.333 badan rtg 
klatki. Koszt całego zadania wyniósł 19.995 zł, 
- szczepienia ochronne przeciwko grypie. Zaszczepiono 616 osób. Koszt całego zadania 
wyniósł 19.995 zł. 
- przekazano dotację w kwocie 61.000 zł dla organizacji pozarządowej na prowadzenie 
Punktu Uzależnień od narkomanii „Okno” dla Stowarzyszenia Terapii i Profilaktyki Szkolnej 
„Przemiana”, 
w  2012 roku: 
- zakupiono 69 szczepionek przeciwko meningokokowemu zapaleniu opon mózgowych dla 
dzieci z grupy ryzyka na łączna kwotę 7.590 zł, 
- zlecono szczepienia ochronne przeciwko grypie. Zaszczepiono 580 osób w wieku powyżej 
60 lat. Koszt całego zadania wyniósł 11 998 zł, 
- przekazano dotację w kwocie 61.000 zł dla organizacji pozarządowej na prowadzenie 
Punktu Uzależnień od narkomanii „Okno” dla Stowarzyszenia Terapii i Profilaktyki Szkolnej 
„Przemiana”, 
 
W latach 2011-2012 realizowano zadania wynikające z przepisów o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomanii. W 2011 roku wydatkowano: 
979 399 zł, w 2012 roku wydatkowano: 905 055 zł. Środki przeznaczono m.in. na organizację 
pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem 
alkoholowym poprzez prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i klubów; integrację 
środowisk abstynenckich w ramach prowadzonego Klubu Abstynenta przez Stowarzyszenie 
Tczewski Klub Abstynenta „Sambor”; organizację programów i zajęć stanowiących 
alternatywne formy spędzania czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i młodzieży z grup 
ryzyka; organizacje lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia, 
przekazano dotacje celowe w kwocie 51 000 zł dla organizacji pozarządowych realizujących 
zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia.  
 
Państwa Inspekcja Sanitarna w Tczewie w  latach 2011-2012 kontynuowała działania mające 
na celu wzmocnienie i rozwój monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
mieszkańców miasta Tczewa. Systematyczne kontrole jakości wody pochodzącej z ujęć 
„Park” i „Motława” nie stwierdziły przekroczeń wartości badanych parametrów. 
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1.2 Jakość wód i stosunków wodnych. 
 

Cel strategiczny: Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. 

• Osiągniecie i utrzymanie dobrego stanu  wód powierzchniowych i podziemnych. 

 
Zadania własne: 

• kontynuacja rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowych, 
• dalszy rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na jakość wód, 

wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki wodami                 
i jej ochrony przed zanieczyszczeniem. 

Zadania koordynowane: 

• intensyfikacja działań kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie odprowadzaniu 
nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód oraz przeciwdziałanie 
nieprawidłowościom w odprowadzaniu ścieków przemysłowych, w tym weryfikacja 
pozwoleń wodnoprawnych, 

• rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych                       
i jej sukcesywne dostosowywanie do wymagań wspólnotowych, 

• stała kontrola jakości produkowanej wody uzdatnionej oraz dalsza realizacja systemu 
informowania społeczeństwa o jakości wody pitnej i wody w kąpieliskach (WIOŚ, 
Sanepid, ZWiK). 

 
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: 
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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/ 

 
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 wyniku rozbudowy sieci ulicznej 
i podłączeń do budynków i innych obiektów na koniec 2012 roku wynosiła 174,471 km, tj. o 
6 km więcej niż pod koniec 2010 roku. W skład sieci wchodzą: 

• magistrala przesyłowa – 12,356 km, 
• rozdzielcza sieć uliczna – 117,963 km, 
• podłączenia do budynków i innych obiektów – 44,152 km. 

 
 
2. Zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do wody o odpowiedniej jakości i 
niezbędnej ilości. 
 
Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych obu tczewskich ujęć (Park Miejski i Motława) są 
położone w warstwie czwarto-trzeciorzedowej oraz warstwie kredowej. Wody podziemne 
mają bardzo wysoką jakość i dużą stabilność składu fizyczno-chemicznego. Woda 
uzdatniona, wtłaczana do sieci miejskiej, musi odpowiadać rygorystycznym normom 
ogłoszonym przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z naniesionymi w 2010 roku zmianami 
(Dz. U. Nr 72 poz. 466). Utrzymanie tych norm w produkcji wody wymaga prowadzenia 
szczegółowej kontroli jakości wytwarzanej wody przez Laboratorium badania wody w ZWiK 
Sp. z o. o. Kontroli podlegają zarówno parametry biologiczne jak i fizykochemiczne wody na 
poszczególnych etapach jej wytwarzania i dostarczania do odbiorców, zgodnie z 
opracowanym harmonogramem pobierania próbek wody do badań uzgodnionym z 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. W latach 2011-2012 laboratorium ZWiK na bieżąco 
prowadziło szczegółowy monitoring jakości wody w całym systemie wodociągowym. Dzięki 
systematycznemu doskonaleniu metod pracy, uzyskało certyfikat akredytacji laboratorium 
badawczego przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji. Prowadzony system kontroli 
jakości wody pitnej, jest również zgodny z standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej 
(Tabela nr 2 i 3).  
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Tabela 2 Jakość wody pitnej w Tczewie w 2011 roku. 
 

 
 
 
Tabela 3 Jakość wody pitnej w Tczewie w 2012 roku. 

 
ZWIK Sp. z o.o. Lp. Wskaźniki Jednostka Dz. U.  

Nr 72  
poz. 466 z 

2010 r. 

Dyrektywa 
9883/EC 1998 

Ujęcie Park 
Miejski 

 

Ujęcie 
Motława 

 

1 Barwa  - akceptowalna  akceptowalna akceptowalna akceptowalna 
2 Mętność NTU 1 akceptowalna 0,22 0,25 
3 Odczyn pH - 6,5-9,5 6,5-9,5 7,4 7,5 
4 Zapach - akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny 
5 Amonowy jon mgNH4/l 0,5 0,5 0,25 0,063 
6 Azotany mgN03/l 50 50 0,22 0,22 
7 Azotyny mgN02/l 0,5 0,5 0,021 0,015 
8 Chlorki mgCl/l 250 250 54,2 13,1 
9 Fluorki mgF/l 1,5 1,5 0,72 1,2 
10 Mangan µgMn/l 50 50 43 25 
11 Twardość mgCaC03/

l 
60-500 nie 

normowana 
208 179 

12 Przewodność µS/cm 2 500 2 500 825 688 
13 Żelazo µgFe/l 200 200 28 44 
 
 
W latach 2011-2012 zaopatrzenie miasta i mieszkańców w wodę było dobre. Wydział Spraw 
Komunalnych Urzędu Miejskiego nie odnotował skarg w tym zakresie. Źródłami zaopatrzenia 
mieszkańców w wodę były podziemne ujęcia komunalne: „Park Miejski” (47%) i „Motława” 
(53%). 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.  

 

ZWIK Sp. z o.o. Lp Wskaźniki Jednostka Dz. U. Nr 72 
poz. 466 z 

2010 r. 

Dyrektywa 
9883/EC 1998 

Ujęcie Park 
Miejski 

Ujęcie 
Motława 

1 Barwa  - akceptowalna akceptowalna akceptowalna akceptowalna 

2 Mętność NTU 1 akceptowalna 0,18 0,44 

3 Odczyn pH - 6,5-9,5 6,5-9,5 7,35 7,45 

4 Zapach - akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny 

5 Amonowy jon mgNH3/l 0,5 0,5 0,05 0,25 

6 Azotany mgN03/l 50 50 0,09 0,09 

7 Azotyny mgN02/l 0,5 0,5 0,02 0,016 

8 Chlorki mgCl/l 250 250 40,5 14,8 

9 Fluorki mgF/l 1,5 1,5 0,9 1,1 

10 Mangan µgMn/l 50 50 38 35 

11 Twardość mgCaC03/
l 

60-500 nie 
normowana 

191 183 

12 Przewodność µS/cm 2 500 2 500 876 687 

13 Żelazo µgFe/l 200 200 30 60 
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Tabela 4 Zużycie wody w Tczewie w latach 2011-2012. 
 

Parametr Rok 2011 Rok 2012 
Roczne zużycie wody (m3/r) 2 635 045 2 611 847 
- do celów komunalnych (m3/r) 2 233 629 2 196 869 
- do celów przemysłowych (m3/r) 401 416 414 978 
Średnie dobowe zużycie wody (m3/d) 7 219 7 136 
- do celów komunalnych (m3/d) 6 119 6 002 
- do celów przemysłowych (m3/d) 1 100 1 134 

 
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. Stopień zwodociągowania miasta 
Tczewa wynosi 100%. Zużycie wody na mieszkańca wynosiło w 2011 roku 103 dm3/Mxd, w 
2012 roku 100 dm3/Mxd. 
  
Tabela 5 Wysokość cen netto dla gospodarstw domowych za 1m3 wody i odprowadzonych 
ścieków w Tczewie w latach 2011-2012 (stawka VAT 8%). 

 
Parametr Rok 2011 Rok 2012 
Woda  2,80 zł 2,97 zł 
Ścieki 4,05 zł 4,15 zł 

 
 
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 Kanału 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 (na 
koniec 2012 roku stopień skanalizowania wynosił 96%). Długość sieci kanalizacji deszczowej 
na koniec 2012 roku wynosiła 52,3 km. 
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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 2011-2012 wykonano 
szereg zadań, do głównych należały: 
w 2011r.: 
- wykonanie naprawy instalacji wodno–kanalizacyjnej na Orliku przy Szkole Podstawowej Nr 
2 wydatkowano 2 500 zł 
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu kanalizacji deszczowej Sportowej Szkoły 
Podstawowej Nr 2,  wydatkowano 22 000 zł 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku wraz z instalacją kanalizacji 
deszczowej odprowadzającej wody opadowe do sieci kanalizacji deszczowej przy Szkole 
Podstawowej Nr 5, wydatkowano 244 524 zł 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku wraz z drenażem opaskowym oraz 
instalacją kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do sieci kanalizacji 
deszczowej  przy Gimnazjum Nr 3, wydatkowano 423 187 zł 
- wykonanie odwodnienia terenów, wydatkowano 61 774 zł 
- czyszczenie rowów melioracyjnych i piaskowników, wydatkowano 65 699 zł 
- wykonanie odwodnienia kojców wraz z ogrodzeniem wybiegów dla psów w schronisku, 
wydatkowano 58 551 zł 
- wybudowano oczyszczalnię wód opadowych na 5 wylotach do Kanału Młyńskiego, 
wydatkowano 681 674 zł 
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczenia stacji uzdatniania wody 
oraz instalacji uzdatniania i obiegu wody dla basenu dużego i basenów odkrytych przy 
TCSiR, wydatkowano 50 000 zł 
 w 2012r.: 
- wykonanie odwodnienia ul. Żwirki, wydatkowano 30 529,93 zł 
- wykonanie odwodnienia skarpy ul. Wąska, wydatkowano 2 352,20 zł 
- wykonanie odwodnienia parkingu przy ul. Woj. Polskiego, wydatkowano 20 031,15 zł 
- wykonanie odwodnienia terenu przy ul. Matejki, wydatkowano 29 981,08 zł 
- wykonanie odprowadzenia wód opadowych ul. Kołłątaja, wydatkowano 63 823,20 zł 
- oczyszczanie rowów Kanału. Młyńskiego, wydatkowano 108 350,00 zł 
- wybudowano kanalizację deszczową w ul. Nowej i ul. Samborówny, wydatkowano 240 
262,45 zł 
- wybudowano kanalizację deszczową w ul. Czerwonego Kapturka, wydatkowano 235 504,72 
zł 
 
W latach 2011-2012 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w ramach 
nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach i miejscach przeznaczonych do kąpieli oraz na 
podstawie dokonywanej bieżącej oceny wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli, 
przekazywał komunikaty na temat miejsc w których dozwolona była kąpiel w okresie letnim. 
Jeziora położone najbliżej Miasta Tczewa, w których z uwagi na jakość wody można było 
korzystać z kąpieli znajdują się w miejscowościach: Pieniążkowo, Półwieś, Tymawa i 
Rakowiec.  
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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 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 2011-2012, 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 oraz 
okolicznych wsi, wyposażona jest w dziesięć lokalnych przepompowni w pełni 
zautomatyzowanych. System odprowadzania ścieków obejmuje łącznie 149,127 km 
przewodów kanalizacyjnych. W skład tego systemu wchodzi:  

• kolektor – 116,973 km 
• podłączenia do budynków i innych obiektów – 32,154 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". Jest ona wyposażona w kraty rzadkie, na których 
zachodzi proces wstępnego mechanicznego oczyszczania ścieków. Następnie ścieki 
kierowane są do Oczyszczalni ścieków. Na terenie przepompowni zlokalizowany jest również 
punkt zlewny dla samochodów asenizacyjnych. Oczyszczalnię ścieków oddano do 
eksploatacji wiosną 1998 roku. Miejska 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. Od 22 stycznia 2010 roku oczyszczalnię ścieków w Tczewie 
obowiązuje nowe pozwolenie wodno prawne, z którego wynika, że użytkownik oczyszczalni 
jest zobowiązany do spełnienia warunków jak dla obiektów przy RLM od 15 000 do 99 999. 
Maksymalne obciążenie oczyszczalni w Tczewie w 2012 roku w zakresie RLM wyniosło 
90 033, podczas gdy średnie było znacznie poniżej tej wartości – 63 742.  
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Informacje podstawowe dotyczące miejskiej oczyszczalni ścieków (stan na koniec 2012 
roku): 

• ilość odebranych ścieków: 7 742 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 – 96,1% (wartość dopuszczalna 70-90)  
- BZT5 – 99,0% (wartość dopuszczalna 75)  
- Fosfor ogólny – 94,6,0% (wartość dopuszczalna 80)  
- Azot ogólny – 92,9% (wartość dopuszczalna 70-80) 
- Zawiesiny ogólne – 97,3% (wartość dopuszczalna 90) 

• ilość wytworzonych osadów ściekowych – 1 162 ton s.m./rok, 
• sposób zagospodarowania osadów – kompostowanie (przez kompostownię Firmy 

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

 
Stężenia poszczególnych wskaźników, tj. ChZT, BZT5, azotu ogólnego, fosforu ogólnego i 
zawiesiny ogólnej w ściekach oczyszczonych w 2012 roku stanowiły odpowiednio: 34,9%, 
31,3%, 43,2%, 36,5% i 38,3% wartości dopuszczalnych tych zanieczyszczeń. Średnioroczne 
stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych w latach 2011-2012 nie przekraczały 
dopuszczalnych pozwoleniem wodnoprawnym wartości, co oznacza spełnienie warunków 
pozwolenia wodnoprawnego przez użytkownika oczyszczalni. Na podstawie osiągniętych 
wyników można stwierdzić, że oczyszczalnia ścieków w Tczewie spełnia nie tylko standardy 
określone dla oczyszczalni od 15 000 do 99 999 RLM ale również bardziej zaostrzone 
wymagania, które obowiązują dla oczyszczalni powyżej 100 000 RLM. Osiągnięta niska 
zawartość badanych wskaźników zanieczyszczeń w odpływie z oczyszczalni w ostatnich 
latach jest konsekwencją wprowadzania systematycznych zmian technologicznych i ciągłej 
optymalizacji procesu oczyszczania ścieków. W porównaniu z innymi dużymi obiektami, 
oczyszczalnia ścieków w Tczewie odznacza się wyjątkowo wysoką efektywnością usuwania 
związków azotu ze ścieków. Osiągniecie tak dobrych wyników w zakresie redukcji 
zanieczyszczeń i obniżenia wielkości ładunków zanieczyszczeń organicznych (ChZT) i metali 
ciężkich w ściekach oczyszczonych, znacznie zostały obniżone opłaty środowiskowe z tytułu 
wprowadzania ładunku do odbiornika (rzeki Wisły). 

 
W 2012 roku zakończono realizację inwestycji pn. „Kompleksowe wyposażenie w 
kanalizację sanitarną miasta Tczewa – Etap IV wraz z magistralą wodociągową” z 
dofinansowaniem z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko. W związku z realizacja tego projektu wybudowano: 
- kanalizację sanitarną o długości 5 489,78 m, 
- magistralę wodociągową o długości 1 402,19 m, 
- przyłącza kanalizacji sanitarnej (20 sztuk) o łącznej długości 151,90 m 
a także raz zainstalowano wyposażenie hydroforni w budynku zbiornika „Górki”. 
Łączna wartość inwestycji wyniosła 12 471 971,11 zł, w tym: 
- wartość otrzymanego dofinansowania z UE: 4 955 864,01 zł  
- pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW w Gdańsku: 1 000 000,00 zł 
- środki własne ZWIK Sp. z o. o.: 6 516 107,10 zł. 
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W wyniku realizacji ww. inwestycji osiągnięto następujące efekty: 
- uzyskanie korzyści w zakresie ochrony środowiska, 
- likwidacja dwóch przepompowni ścieków PŚ Norwida i PŚ Reymonta, 
- obniżenie kosztów eksploatacji, 
- uzbrojenie terenów 
- rozszerzenie obszarów obsługiwanych w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków. 
 
Zrealizowana przez ZWiK Sp. z o. o. w Tczewie inwestycja, umożliwiła podłączenie do 
kanalizacji sanitarnej zarówno mieszkańców Tczewa nie mających dotychczas takich 
możliwości, ale również mieszkańców miejscowości Czarlin. Wybudowana magistrala 
wodociągowa pozwoliła na dostarczanie wody pitnej mieszkańcom okolicznych wsi: 
Waćmierek, Śliwiny i Gniszewo. Wybudowany odcinek połączył istniejącą sieć gminną z 
siecią miejska. Projekt podlegał kontroli WFOŚiGW, która wykazała, że projekt był 
prowadzony wzorcowo. Ponadto w 2012 roku rozpoczęto realizację V etapu inwestycji pn. 
„Kompleksowe wyposażenie w kanalizacje sanitarną miasta Tczewa”, w wyniku którego 
możliwość podłączenia uzyskają tereny nowo wybudowanego osiedla w rejonie ul. 
Głowackiego oraz mieszkańcy okolicznych wsi (Śliwin, Waćmierka, Gniszewa), w  związku 
z równolegle realizowaną inwestycją Gminy Tczew. Realizacja zadania zostanie zakończona 
w 2013 roku. 
 
Tabela 6 i 7 zawiera informacje na temat działań inwestycyjnych wykonanych przez ZWiK 
Sp. z o. o. w latach 2011-2012 w celu rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej oraz 
kanalizacji sanitarnej. 
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Tabela 6 Zadania inwestycyjne wykonane przez ZWiK Sp. z o. o. w 2011 roku.   
 
Lp. Nazwa zadania Ilość       - szt. 

Długość  - mb 
Koszt 
w zł 

1. Sieć wodociągowa 1 863,80 mb 
10 szt.. 

441.320,86  

 - Sieć wodoc. ul. Czyżykowska φ 160 PEHD  
- Przyłącza wodoc. ul. Czyżykowska φ 32 PE  
- Przyłącza wodoc. ul. Czyżykowska φ 90 PE  

124,00 mb 
∑ 36,50 mb  →  3 szt. 

38,50 mb → 1 szt. 

56.701,60 

 - Dokumentacja projektowa na uzbrojenie w sieć 
wodociągową i kanalizacji sanitarnej osiedla w 
rejonie ul. Głowackiego (część południowa)  

      [zadanie zostanie zakończone w  2012r.] 

1 szt. 13.918,21 

 - Węzły wodociągowe na magistrali fi 225                                     
w ul. Głowackiego, w celu rozbudowy sieci na 
terenach po obu stronach ul. Głowackiego                           

7 kpl. 47.999,07 

 - Sieć wodoc. spinająca sieci w ul. Nałkowskiej z 
siecią w ul. Kruczkowskiego φ 110 PEHD 

44,00 mb 
 

17,980,13 

 - Sieć wodoc. spinająca sieci w ul. Ceglarskiej z 
siecią w ul. Czyżykowskiej φ 160 PEHD 

- sieci spinającej sieć w ul. Czyżykowskiej z 
siecią w ul. Kochanowskiego φ 110 PEHD 

 
565,00 mb 

 
84,50 mb 

170.914,19 

 - Przyłącze wodoc. ul. Gdańska nr 3a φ 50 PE 98,00 mb  →  1 szt. 27.181,57 

 - Dokumentacja projektowa na wykonanie 
wodociągu  φ 160 w ul. Za Dworcem w Tczewie  

1 szt. 5.897,00 

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

1 szt. 3.485,00 

 - Sieć wodoc. ul. Targowa φ 110 PEHD     
- Przyłącze wodoc. ul. Targowa φ 63 PE     
- Przyłącze wodoc. ul. Targowa φ 32 PE                                   

720,80 mb 
98,40 mb → 1 szt. 
54,10 mb → 2 szt. 

97.244,09 

2. Sieć kanalizacji sanitarnej 5 069,90 mb 
1 szt. 

6.841.362,48 

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

Kontynuacja zadania 
rozpoczętego w 2010r. 
Wykonano sieć o długości :  
4 788,41 mb 
realizacja XI.2010 – V.2012 

6.658.511,62 
[w tym kwota 
dofinansowania 
4.200.127,81 zł] 

 - Sieć kanal. sanit.  ul. Niepodległości  φ 200 
PCW  [odcinek pomiędzy budynkami nr 7 i 8 ] 

40,00 mb 
 

43.518,07 

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

- Przyłącza kanal. sanit. ul. Pułaskiego φ 160 
PCW (zakończenie zadania rozpoczętego  w  
2010r.) 

151,00 mb 
 

∑ 90,49 mb → 13 szt. 

119.749,32 

 - Dokumentacja projektowa na wykonanie 
kolektora sanitarnego A2 – Etap V   
[aktualizacja dokumentacji] 

- [odcinek w ul. Głowackiego, od granicy miasta 
w miejscowości Śliwiny do rejonu bud. nr 45 ] 

1 szt. 
 
 

19.583,47 

3. Stacje Uzdatniania Wody ----- 17.282,00 

 - Park Miejski – modernizacja rozdzielni NN 
      [rozpoczęcie zadania, zakończenie w 2012r.] 

---- 2.000,00 

 - Motława  -  rurociąg wody surowej φ 425 PE  
      [rozpoczęcie zadania, zakończenie w 2012r.] 

---- 15.282,00 
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4. Oczyszczalnia ścieków 6 szt. 158.271,50 

 - Modernizacja szaf elektrycznych oczyszczalni  2 szt. 118.875,50 

 - Pompy zatapialne osadu XFP 100 E CB1.4 3 szt. 34.896,00 

 - Dokumentacja projektowa dodatkowej nitki 
kanału sanitarnego – obejścia Przepompowni 
Czatkowy 

- [rozpoczęcie zadania, zakończenie w 2012r.] 

---- 0,00 

 - Dokumentacja projektowa na modernizację 
wylotu ścieków do rzeki Wisły 

      [rozpoczęcie zadania, zakończenie w 2012r.] 

---- 0,00 

 - Dokumentacja projektowa na przebudowę 
parkingu głównego na terenie Bazy ZWiK  

1 szt. 4.500,00 

5. Zakupy inwestycyjne 27 szt. 351.999,47 

 - pompy zatapialne XFP 100 E CB1.4 2 szt. 22.896,00 

 - myjka ciśnieniowa KRANZLE na Oczyszczalnię 
ścieków 

1 szt. 6.880,00 

 - samochód ciężarowy FORD Transit 1 szt. 95.489,61 

 - sprzęt do usuwania awarii  6 szt. 26.344,80 

 - autoklaw automatyczny 2540EL do 
Laboratorium  

1 szt. 18.394,00 

 - meble laboratoryjne  2 szt. 5.830,00 

 - przetwornik poziomu ultradźwiękowy na 
Oczyszczalnię 

1 szt. 2.391,46 

 - przepływomierz pomiaru ilości osadu na 
Oczyszczalnię 

1 szt. 5.967,32 

 - komputery stanowiskowe 4 szt. 5.334,37 

 - zestaw do monitoringu – Baza ZWiK 1 kpl. 3.960,00 

 - serwer do oprogramowania wizualnego  1 szt. 2.400,00 

 - oprogramowanie ORACLE (licencja na 2 lata) 1 kpl. 8.239,75 

 - mocowania do mieszadeł SB 2521 A 30/4 2 szt. 16.260,16 

 - mieszadło zatapialne do komory denitryfikacji 2 kpl. 81.312,00 

 - wózek widłowy CP CD25/3,3-dx na 
Oczyszczalnię 

1 kpl. 50.300,00 

  
Ogółem wykonanie zadań inwestycyjnych 

 
6 933,70 mb  

44 szt. 

 
7.810.236,31 
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Tabela 7 Zadania inwestycyjne wykonane przez ZWiK Sp. z o. o. w 2012 roku.   
 

Lp. Nazwa zadania 
Wartość                  
wg planu 

[w zł] 

Wykonanie                    
w 2012r.  

[w zł] 
Zaawansowanie 

I. Sieć wodociągowa 

1. Sieć wodociągowa ul. 
Czyżykowska               
(odcinek od ul. 
Starowiejskiej                                
do ul. Nowowiejskiej) 

50.000,00 87.197,31 

Zadanie zakończone 
{wstrzymano kwotę : 1.532,16  zł(netto),             
w związku z warunkami atmosferycznymi 
asfaltowanie nawierzchni do 15.04.2013r.} 

2. Sieć wodociągowa rejon                         
ul. Głowackiego                             
(część południowa) 

150.000,00 71.051,88 Wykonano :  
− dokumentację projektową; 
− uzyskano pozwolenie na budowę; 
− zakup sieci o L= 327,00 mb                                        

w ul. Bądkowskiego i Łajming od firmy 
AKO z Tczewa 

− W trakcie realizacji : 
− budowa sieci wodociągowej                         

o  L= 31,0mb w ul. Łajming, termin 
realizacji do 31.01.2013r. 

(kontynuacja w latach następnych) 
3. Spinki wodociągowe na 

terenie miasta Tczewa  
(węzły + odcinki sieci) 

170.000,00 64.157,74 Wykonano : 
− mapę do celów projektowych                            

ul. Kilińskiego;   
− mapę do celów projektowych                              

ul. Suchostrzycka;  
− W trakcie realizacji : 
− dokumentacja projektowa na odcinek 

sieci wodociągowej w ul. Suchostrzyckiej, 
termin realizacji do 31.01.2013r.; 

− przebudowa sieci wodociągowej                                 
w ul. Kilińskiego, termin realizacji do 
26.04.2013r.;                                                                 

4. Sieć wodociągowa w ul. Za 
Dworcem (rozpoczęcie 
zadania) 

35.000,00 65.848,14 
Zadanie zakończone i rozliczone (Etap I) 
(kontynuacja w latach następnych) 

5. Sieć wodociągowa rejon                                
ul. Głowackiego 
(część północna)  -  
dokumentacja 

15.000,00 0,00 

W trakcie realizacji : 
− dokumentacja projektowa na sieć wod. w 

rejonie ul. Pileckiego, termin realizacji do 
30.06.2013r.; 

 Razem 420.000,00 288.255,07  

II. Kanalizacja sanitarna 

1. Kompleksowe 
wyposażenie w kanalizację 
sanitarną miasta Tczew – 
etap IV wraz z magistralą 
wodociągową  
(kontynuacja zadania) 

670.000,00 
+ 
dofinansow
anie FS :     
257.000,00 
+ pożyczka 
WFOŚiGW 
: 
200.000,00 
+  kredyt : 
336.000,00  

670.000,00 Wykonano :  
• zakończono roboty budowlane budowy 

kanalizacji sanitarnej; 
• sporządzono Świadectwo Przejęcia sieci i 

rozliczenie końcowe z Wykonawcą robót; 
- złożono Wniosek o płatność końcową 
(refundację) w kwocie : 70.870,92 zł  

• Zawarto Aneks nr 2 do umowy o 
dofinansowanie w którym zawarto zmianę 
kosztu realizacji projektu na kwotę : 
12.439.788,75 zł , wysokość 
dofinansowania do kwoty: 4.959.429,98 zł   
a/  Zapłacono ze środków  FS : 0,00 zł  
b/  Zapłacono z pożyczki WFOŚiGW : 
    pożyczka została w całości  
   wykorzystana w 2011r. 
c/  Zapłacono z kredytu : 
    1.423.652,33 zł 

Całkowity koszt zadania w 2012r. : 
2.093.652,33 zł 
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2. Kompleksowe 
wyposażenie w kanalizację 
sanitarną miasta Tczew – 
etap V 

450.000,00 15.090,85 Uzyskano pozwolenie na budowę; 
Zaktualizowano kwotę pożyczki z WFOŚiGW 
w Gdańsku, w związku z wyborem 
Wykonawcy robót  do kwoty : 780.000,00 zł ; 
W trakcie realizacji roboty budowlane,                     
z terminem realizacji do 15.12.2012r.                                    

3. Kanalizacja sanitarna rejon                            
ul. Głowackiego (część 
południowa) 

100.000,00 170.226,96 Wykonano: 
− przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy 

działek w ul. Głowackiego                             
i ul. 30 Stycznia; 

− dokumentację projektową; 
− uzyskano pozwolenie na budowę; 
− zakup sieci w ul. Bądkowskiego o                               

L= 195,50 mb i ul. Łajming o L= 88,00 mb 
wraz z Przepompownią ścieków od firmy 
AKO z Tczewa. 

 
W trakcie realizacji : 
− budowa sieci kanal. sanit. o L= 30,0mb    

w ul. Łajming, termin realizacji do 
31.01.2013r. 

(kontynuacja w latach następnych) 
4. Kanalizacja sanitarna ul. 

Świętopełka  - etap I   
[rozpoczęcie zadania] 

221.000,00 59.416,55 Wykonano : 
− dokumentację projektową; 
− przejęto odpłatnie sieć kanal. sanit.                    

w deptaku ul. Spacerowej; 
− przełączanie przejętej sieci do kolektora 

grawitacyjnego A2; 
− dokumentacje projektowe (szt. 53) na 

przyłącza kanal. sanitarnej na terenie 
miasta Tczewa; 

− uzyskano pozwolenie na budowę; 
 
W trakcie realizacji: 
− budowa sieci kanal. sanitarnej (Etap I)                    

w ul. Targowej i ul. Świętopełka                                
o L= 571,00 mb, z terminem realizacji do 
26.04.2013r. 

(kontynuacja w latach następnych) 
 

Razem 

1.441.000,00 
(+ 93.000,00) 

914.734,36 Całkowita wartość łącznie z dofinansowaniem 
FS : 

2.338.386,69 zł 

III. Stacje Uzdatniania Wody 

1. Park Miejski : 
−  modernizacja 

rozdzielni NN 

425.000,00 424.105,05 
Zadanie zakończone i rozliczone 

2. Motława : 
a/ modernizacja rurociągu 
ø 500 wody surowej  
(dokończenie zadania z 
2011r.) 
 
b/  modernizacja pompowni 
II stopnia 
 

 
138.000,00 

 
 
 

30.000,00 
 

 
114.044,80 

 
 
 

0,00 

 
Zadanie zakończone i rozliczone 
 
 
 
 
Rezygnacja z realizacji w związku z kosztem 
ok. 970.000,- 
(zadanie przesunięte na lata późniejsze)  

 
 

 
                                Razem 

 
593.000,00 

 
538.149,85 

 

IV. Oczyszczalnia ścieków 

1. Budowa dodatkowej nitki 
kanału                   [obejście 
Przepompowni Czatkowy] 

40.000,00 12.207,00 Wykonano: 
− dokumentację projektową; 
Rezygnacja z realizacji w związku  z kosztem 
ok. 1.200.000,- 
(zadanie przesunięte na lata późniejsze) 
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2. Przebudowa budynków i 
obiektów Bazy ZWiK 

170.000,00 66.626,26 Wykonano: 
− parking główny (etap I i II); 
− dokumentację projektową na 

modernizację pomieszczeń w budynku 
socjalnym;   

− rozbudowę systemu monitoringu na 
obiektach ZWiK (2 szt. kamer-SUW Park 
Miejski, 2 szt. kamer-SUW Motława, 3 
szt. kamer Baza); 

Przygotowywany jest przetarg nieograniczony 
na modernizację pomieszczeń w budynku 
socjalnym. 

3. Modernizacja wylotu 
ścieków  
do rzeki Wisły  

120.000,00 34.000,00 Wykonano: 
− dokumentację projektową wraz z 

pozwoleniem na budowę; 
Planowana realizacja V.2013r. – IX.2013r. 

 
Razem 330.000,00 112.833,26  

V. Zakupy inwestycyjne    

1. Zakupy 234.000,00 216.782,19  

 
Razem 234.000,00 216.782,19  

 
Ogółem 

3.018.000,00 
+793.000,00 2.070.754,73 

Całkowita wartość łącznie z dofinansowaniem 
3.494.407,06 zł 

 
 
Tabela 8 i 9 zawiera informacje na temat realizowanych zadań remontowych wykonanych 
przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w latach 2011-2012. 

 
 
Tabela 8 Zadania remontowe wykonane przez ZWiK Sp. z o. o. w 2011 roku.   
 
Lp. Nazwa zadania Ilość         - szt. 

Długość   - mb 
Koszt 
w zł 

1. Roboty drogowe po awariach wodno-
kanalizacyjnych 

Według bieżących 
potrzeb 

169.177,36 

2. Regulacja włazów kanalizacji sanitarnej 102 szt. 79.569,71 
3. Remont przyłączy wodociągowych wraz z 

odcinkami sieci i węzłami : 
- remont odcinka sieci wodociągowej φ 110 PE                     

ul. Pomorska/ ul. Kaszubska 
- remont przyłącza wodociągowego φ 63 PE do 

budynku przy ul. Topolowej 3 
- remont przyłączy wodociągowych do bud. nr 8, 

8a, parking, sklep, Z-d fryzjerski przy ul. 
Pomorskiej φ 63 PE 

- remont węzłów wodoc. w ul. Wojska Polskiego 
- remont wodociągu φ 110 PEHD w ul. 

Pomorskiej  
- remont odcinka wodociągu φ 250 PE w ul. Armii 

Krajowej 
- remont wodociągu φ 110 PCW w ul. Ceglarskiej 

(odcinek od ul. Reja do ul. Orzeszkowej) 

499,50 mb 
6 szt. 

25,00 mb 

 
18,00 mb 

 
∑ 105,00 mb  → 5 szt. 

6 szt. 
48,00 mb 

 
72,00 mb 

 
231,50 mb 

224.984,36 

4. Remont przykanalików i odcinków sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z monitoringiem : 
- monitoring TV sieci kanalizacyjnej wraz z 

czyszczeniem   

764,00 mb 
1 szt. 

4 747,00 mb 
178,00 mb 

193.160,21 
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- remont sieci kanal. sanitarnej φ 200 PCV w ul. 
Andersa 

- remont przyłącza kanal. sanit. φ 200 PCV do 
budynku nr 19 przy ul. Armii Krajowej 

- awaryjny remont sieci kanal. sanitarnej w ul. 
Ceglarskiej poprzez wykonanie komory 
3,0x3,0x3,0m  

- remont przyłącza kanal. sanitarnej do budynku 
nr 20 na Placu Hallera, poprzez osadzenie 
studni φ 1200 

- remont kanal. sanitarnej φ 200 PCV  w ul. 
Jagiellońskiej (dawny teren UNIMOR)  

- [rozpoczęcie zadania, zakończenie w 2012r.] 

 
17,00 mb 

 
1 szt. 

 
1 szt. 

 
---- 

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

Według bieżących 
potrzeb 

75.159,65 

6. Remont maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków                    
i przepompowni  : 
- remont mieszadła RW 4031/8 
- naprawa pompy ściekowej 
- naprawa ekranu komputerowego wirówki osadu 
- przegląd techniczny stacji odwadniania osadu 
- naprawa falownika zgarniacza osadu 
- naprawa przewodów zasilających mieszadła 
- remont stopnia sprężającego RBS 125 nr 03-

03705 

8 szt. 
 

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

37.197,62 

7. Remont budynków i obiektów ZWiK : 
- remont ścian na Stacji Uzdatniania Wody „Park 

Miejski” 
- remont dachu i elewacji bud. magazynowo-

garażowego  
- na Bazie ZWiK – Etap II 
- remont izolacji przeciwwilgociowej  Zbiornika 

„Górki” 
- remont myjki samochodowej na Bazie ZWiK 

Tczew 
- remont nawierzchni przy studniach K-2, K-2A, 

K-3 na Ujęciu Wody „Park Miejski” 
- remont opaski studni nr 4 na Ujęciu Wody „Park 

Miejski” 
- remont pomieszczeń w budynku 

administracyjnym ZWiK Tczew 

 
 60,00 m2 

 
591,00 m2 

357,00m2 
80,90 m2 
11,50 m2 

 
17,50 m2 

 
218,90 m2 

219.159,19 

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

310,00 mb 
∑ 219,00 mb  → 12 szt. 

74.915,73 

9. Remont sieci wodociągowej φ 110 PEHD w ul. 
Chopina wraz z przyłączami φ 40 PE  
[odcinek od ul. Podgórnej do ul. Okrzei] 

75,00 mb 
∑ 12,00 mb  → 1 szt. 

54.026,54 

10. Remont sieci wodociągowej φ 110 PEHD w ul. 
Wodnej [odcinek pod schodami – przy Szkole 
Katolickiej] 

64,00 mb 
 

18.741,12 

 Ogółem wykonanie zadań remontowych  1.146.091,49 
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Tabela 9 Zadania remontowe wykonane przez ZWiK Sp. z o. o. w 2012 roku.   
 

Lp. 
Nazwa zadania 

Wyszczególnienie robót 

Wykonanie  
w 2012r.  

[w zł] 
Zaawansowanie 

1. Roboty drogowe po awariach  
wodno – kanalizacyjnych 

165.600,01 Zadanie zakończone i rozliczone 

2. 
 

Regulacja włazów kanalizacji 
sanitarnej, skrzynek 
zasuwowych, hydrantowych i 
stopni włazowych 

84.709,90 Zadanie zakończone i rozliczone 

3. Remont przyłączy 
wodociągowych 
wraz z odcinkami sieci i 
węzłami 

288.838,20 Zadanie zakończone  
Wykonano : 
− remont sieci wodociągowej w ul. Jedności Narodu 

(odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. 
Saperskiej); 

− mapę do celów projektowych ul. Tuwima; 
− czyszczenie sieci wodociągowej na terenie m. 

Tczewa o długości 10 650 mb; 
− remont węzła wod. w ul. Jodłowej; 
− remont przyłączy wod. w ul. Jedn. Narodu do bud. 

nr 13a i Przedszkola „Jodełka”; 
− remont, naprawa infrastruktury wodociągowej w ul. 

Obr. Tczewa; 
− remont przyłącza wod. w ul. Gdańskiej 7; 
− remont odcinka sieci wodociągowej w ul. 

Głowackiego; 
− remont przyłącza wod. do budynku  ul. 

Sobieskiego 10/11 
{wstrzymano kwotę : 520,20 zł(netto),  w związku z 
warunkami atmosferycznymi asfaltowanie nawierzchni 
do 15.04.2013r.} 

4. Remont przykanalików i 
odcinków sieci kanalizacji 
sanitarnej  
wraz z monitoringiem 

177.893,60 Zadanie zakończone, Wykonano : 
− remont kanal. sanit. w ul. Jagiellońskiej (dawny 

teren UNIMOR); 
− remont kanal. sanit. w ul. Jodłowej; 
− remont studni kanal. sanit. ul. Gdańska/ ul. 

Warsztatowa; 
− remont kanal. sanit. w ul. Spółdzielczej; 
− remont studni kontrolnej kanal. sanit. w ul. 

Akacjowej; 
− -wymiana przyłącza kanal. sanit. do budynku przy 

ul. Kasztanowej; 
− remont (obniżenie) rurociągu tłocznego                 w 

ul. Obr. Tczewa; 
− -remont, naprawa infrastruktury kanal. sanit. w ul. 

Obr. Tczewa; 
monitoring TV o L= 341,00 mb; 

W trakcie realizacji : 
− remont (wymiana) odcinka sieci kanal. sanitarnej 

ul. Jaworowa 11, z terminem realizacji do : 
11.01.2013r. 

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

82.404,59 Zadanie zakończone i rozliczone 

6. Remont maszyn, urządzeń 
oczyszczalni ścieków                             
i przepompowni  

42.510,22 Zadanie zakończone i rozliczone, Wykonano : 
− remont stopnia sprężającego RB-LP 120 o nr 96-

09188; 
− przezwojenie i naprawę pomp ściekowych 
− przegląd i kalibrację czujnika metanu na PŚ 

Czatkowy;  
− remont kraty KUMP-1500/20 na  PŚ Czatkowy; 
− zadrzewianie terenu PŚ Czatkowy; 

7. Remonty budynków i obiektów 
ZWiK 

263.932,31 Wykonano : 
− remont parkingu głównego na Bazie ZWiK Tczew 
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(Etap 3); 
− remont pomieszczeń biurowych nr 7 i 9  w bud. 

administracyjnym ZWiK Tczew; 
− remont wjazdu do bud. sprężarek na Oczyszczalni 

ścieków; 
− renowację zieleni przy parkingu głównym na 

terenie ZWiK Tczew; 
− remont parkingu przy kotłowni na terenie Bazy 

ZWiK; 
− dokumentację projektową na remont instalacji 

elektrycznej w Zbiorniku „Górki”; 
− konserwację rowu wód popłucznych na SUW 

Motława; 
−  remont budynków przepompowni Czatkowy(dach, 

pomieszczenie rozdzielni) 
− naprawę dylatacji (85,30 mb)                         w 

komorze stabilizacji osadu Oczyszczalni; 
− zadrzewianie terenu SUW Motława; 
− remont cząstkowy dróg dojazdowych na Bazie 

ZWiK Tczew; 
8. Remont wodociągu na terenie 

byłego „Unimoru” wraz z 
przyłączami 

132.203,93 Zadanie zakończone i rozliczone 

9. Remont wodociągu w ul. 
Sportowej wraz z przyłączami 

135.070,83 Zadanie zakończone i rozliczone 

10. Remont wodociągu na 
„Manhattanie” wraz z 
przyłączami 

50.008,12 Zadanie zakończone i rozliczone 

 
Razem 1.423.171,71  

 
 
Uwzględniając zarówno strukturę sprzedaży wody, jak i odprowadzania ścieków dominującą 
grupę odbiorców na terenie miasta Tczewa stanowią gospodarstwa domowe (Tabela nr 10). 
 
 
 
Tabela 10 Struktura produkcji, sprzedaży wody i odprowadzania ścieków przez ZWiK Sp. z 
o. o. w latach 2011-2012.   
 

Lp
. 

Wyszczególnienie 
Jednost
ka miary 

Wykonanie 
2011  

Wykonanie 
2012  

1 sprzedaż wody ogółem, w tym: 
- gospodarstwa domowe i sfera niematerialna 
- sfera produkcji materialnej 

m3 

m3 
m3 

2 635 045 
2 233 629 

401 416 

2 611 847 
2 196 869 

414 978 

2 
struktura sprzedaży wody 
- gospodarstwa domowe i sfera niematerialna 
- sfera produkcji materialnej 

% 
% 
% 

100,0 
84,8 
15,2 

100,0 
84,1 
15,9 

3. 
produkcja ścieków ogółem, w tym: 
- gospodarstwa domowe i sfera niematerialna 
- sfera produkcji materialnej 

m3 

m3 
m3 

2 700 439 
2 333 710 

366 729 

2 686 246 
2 291 869 

394 377 

4. 

struktura sprzedaży ścieków 
- gospodarstwa domowe i sfera niematerialna 
- sfera produkcji materialnej 

% 
% 
% 

100,0 
86,4 
13,6 

100,0 
85,3 
14,7 
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1.3 Powietrze atmosferyczne. 
 

Cel strategiczny: Dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta    

do wymaganych standardów. 

• Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza. 

 
Zadania własne: 

• dalsza realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych (w tym także obiektów 
użyteczności publicznej), 

• wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych oraz 
realizacja systemu dofinansowań zamiany węgla na alternatywne nośniki ciepła typu: 
gaz, olej, brykiet drzewny, palety drzewne, biomasa, prąd elektryczny) –                   
dla użytkowników źródeł indywidualnych, 

• kontynuacja działań mających na celu wspieranie rozwiązań pozwalających               
na eliminację lub minimalizację wielkości emisji pochodzących z transportu, 

• sukcesywne zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości 
ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych, 

• kontynuacja wspomagania systemów kontrolno-pomiarowych oraz badań stanu 
środowiska naturalnego, nawiązywania współpracy z innymi jednostkami w tworzeniu 
baz danych dotyczących jakości powietrza. 

Zadania koordynowane: 

• ograniczenie emisji ze środków transportu poprzez usprawnienie systemu 
komunikacyjnego: poprawa nawierzchni i warunków bezpieczeństwa ruchu, 
modernizacja i rozbudowa dróg (Powiatowy Zarząd Dróg), 

• kontynuacja realizacji działań kontrolnych przez organy ochrony środowiska              
w zakresie gospodarowania odpadami – dążenie do likwidacji problemu spalania 
odpadów, 

• dalsza modernizacja elektrociepłowni lub łączenie systemów ciepłowniczych w celu 
optymalizacji wykorzystania energii pierwotnej paliw (w przyszłości planuje             
się budowę bloku kogeneracyjnego), 

• sukcesywne wprowadzanie scentralizowanych systemów grzewczych dla ograniczania 
liczby źródeł niskiej emisji, 

• dalsze wspieranie działań inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza 
podejmowanych przez podmioty gospodarcze, 

• realizacja systemu szkoleń dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań 
dotyczących ochrony środowiska, 

• spełnienie wymagań prawnych przez zakłady w zakresie jakości powietrza, spełnienie 
standardów emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa – kontrole 
zgodności z wydanymi pozwoleniami w tym zakresie. 

 
 
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 
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określonych funduszy celowych. Przedsiębiorcy dokonywali modernizacji i wprowadzania 
technologii prośrodowiskowych tak w produkcji jak i w wytwarzaniu energii cieplnej 
(ogrzewaniu pomieszczeń, hal, itd.).  W wydawanych przez Urząd Miejski decyzjach o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia umieszczano zapisy 
dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Także remonty obiektów użyteczności 
publicznej wpłynęły na ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń. Wykonano remonty: 
w 2011r.: 
- naprawa pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 5, wydatkowano 4 850 zł 
- remont pokrycia dachu i naprawa kominów w Szkole Podstawowej nr 10, wydatkowano 
68 220 zł 
- wykonano dokumentację projektową termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 12, 
wydatkowano 45 141 zł 
- wykonano dokumentację projektową termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 1, 
wydatkowano 30 565 zł 
- kontynuowano realizacje projektu pn.: ”Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego 
Starego Miasta w Tczewie” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu wykonano: 

- przebudowę budynków przy Placu Grzegorza przeznaczonych na siedzibę dla 
organizacji pozarządowych, wydatkowano 2 523 080 zł 
- przebudowę budynku przy ul. Chopina 33 z funkcją mieszkalno-usługową (w części 
usługowej działa Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez MOPS w 
Tczewie), wydatkowano 1.027.636 zł, 
- przebudowę budynku przy ul. Podmurnej 15 (który przekazany został do CWRDW), 
wydatkowano 279.848 zł, 
- przebudowę budynku przy ul. Zamkowej 26 (na potrzeby świetlicy środowiskowej 
prowadzonej przez PKPS w Tczewie), wydatkowano 397.057 zł, 
- wykonano dokumentację projektową na przebudowę budynku przy ul. Mickiewicza 
18, wydatkowano 71.736 zł, 
- wykonano dokumentacje projektową na przebudowę budynku przy ul. Zamkowej 16, 
wydatkowano 63.960 zł, 

w 2012r.: 
- remont dachu w Przedszkolu nr 8, wydatkowano 18 393 zł 
- wymiana pomp centralnego ogrzewania w Gimnazjum nr 3, wydatkowano 6 150 zł 
- kontynuowano realizację projektu pn.: ”Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego 
Starego Miasta w Tczewie” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu w 2012 roku: 

- przebudowano budynek przy ul. Mickiewicza, wydatkowano 18 699.999 zł, 
- przebudowano budynek przy ul. Zamkowej, wydatkowano 16 1.461.926 zł, 
- wykonano modernizację budynku przy ul. Rybackiej 8 418.834 zł, 
- wykonano dokumentację projektową modernizacji budynku przy ul. Zamkowej 11, 
wydatkowano 44.694 zł, 
- wykonano dokumentację projektową modernizacji budynku przy ul. Zamkowej 18, 
wydatkowano 60.270 zł, 
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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 2011r.: 
- prowadzono zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w okresie od m-ca 
stycznia do grudnia 2011r., wydatkowano 287.646 zł 
- wykonano remonty dróg i chodników (w tym m. inn.: remonty cząstkowe i bieżące ulic, 
remont ul. Ogrodowej) wydatkowano 993 357 zł, 
- wykonano projekt koncepcji ruchu kołowego w rejonie Starego Miasta, wydatkowano 
40 590 zł, 
- zakończono prace budowlane związane z realizacją zadania pn.: ”Budowa infrastruktury 
transportowego węzła integracyjnego w Tczewie” dofinansowanego ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. W 
ramach projektu powstała ulica Dworcowa wraz z parkingiem naziemnym z 252 miejscami 
postojowymi. Zbudowano tunel w ciągu ul. Pomorskiej i Dworcowej, który poza walorami 
wizerunkowymi, przede wszystkim przyczyni się do sprawniejszej i bezpieczniejszej 
organizacji ruchu drogowego przy dworcu. Węzeł zyskał zaplecze biurowo logistyczne w 
budynku dworca PKP. W obszarze węzła powstały także drogi rowerowe, jezdnie i zatoki, 
chodniki i ciągi piesze, zieleń, trawniki, parkingi i miejsca postojowe dla autobusów, 
infrastruktura informacyjna i usługowa, mała architektura. Wydatkowano 22 131 943 zł. 
- wykonano przebudowę ul. Andersena, wydatkowano 1 311 421 zł, 
- wykonano dokumentacje projektową zamienną budowy ul. Obrońców Tczewa, 
wydatkowano 60 270 zł, 
- kontynuowano realizację projektu „Presto - promowanie codziennego transportu 
rowerowego” w ramach programu Inteligentna Energia w partnerstwie z czterema miastami 
oraz siedmioma europejskimi organizacjami pozarządowymi, wydatkowano 164.087 zł. W 
ramach realizacji projektu Presto zorganizowano obchody dnia bez samochodu oraz pozostałe 
imprezy rowerowe, uczestniczono w działaniach w zakresie edukacji i upowszechniania 
standardów polityki rowerowej w ramach międzynarodowych warsztatów, 
- przystąpiono do projektu Central MeetBike – „Wzrost poziomu zrównoważonego transportu 
w miastach Europy Środkowej poprzez poprawę zintegrowanej promocji roweru i 
międzynarodowej sieci współpracy” w ramach programu, którego realizację zaplanowano na 
lata 2011-2014. Poniesione wydatki w kwocie 25 774 zł przeznaczono na sporządzenie 
raportu o sytuacji rowerowej w mieście Tczewie, tłumaczenie umowy na realizację projektu i 
koszty wyjazdu przedstawicieli Urzędu Miejskiego na konferencję i spotkanie Komitetu 
sterującego w Czechach. 
- zlecono organizację maratonu rowerowego „Żuławy w koło”, wydatkowano 7 100 zł, 
- wykonano roboty budowlane na szlakach spacerowych (szlak forteczny, droga widokowa, 
szlak spacerowy) w ramach projektu pn.: ”Rewitalizacja Strefy A obszaru zdegradowanego 
Starego Miasta w Tczewie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013, wydatkowano 3.932.552 zł 
- wybudowano fontannę na placu Hallera. Inwestycja powstała w ramach projektu 
rewitalizacji starego Miasta w Tczewie, wydatkowano 609 000 zł. 
w 2012r.: 
- prowadzono zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg miejskich w okresie od m-ca 
stycznia do grudnia 2012r., wydatkowano 330 441 zł, 
- wykonano remonty dróg i chodników (w tym m. inn.: remonty cząstkowe nawierzchni ulic: 
ul. Malczewskiego, Witkiewicza, Kossaka, Biskupa Dominika, Królowej Marysieńki, 
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Zygmunta Starego, Rotmistrza Pileckiego, naprawy-niwelacje dróg nieutwardzonych: ul. 
Głowackiego, Działkowej i Świętopełka), wydatkowano 930 705 zł, 
- zakończono prace związane z realizacją zadania pn.: ”Budowa infrastruktury 
transportowego węzła integracyjnego w Tczewie”. Wydatkowano 2 940 080 zł, 
- wykonano przebudowę ul. Jagiellońskiej, wydatkowano 621 859 zł, 
- utwardzono nawierzchnię parkingu przy ul. Prostej i ul. Wąskiej, wydatkowano 70 319 zł, 
- przebudowano nawierzchnię ul. Spółdzielczej – II etap, wydatkowano 1 429 470 zł, 
- przebudowano ul. Obrońców Tczewa , wydatkowano 1 474 594 zł, 
- zakończono realizację projektu „Presto. Promowanie codziennego transportu rowerowego” 
w ramach programu Inteligentna Energia w partnerstwie z czterema miastami oraz siedmioma 
europejskimi organizacjami pozarządowymi. W ramach projektu zorganizowano konferencję 
i przeprowadzono warsztaty polityki rowerowej w Tczewie, wydrukowano przewodniki 
dotyczące polityki rowerowej w mieście Tczewie oraz wydrukowano publikacje  
informacyjne na temat tworzenia sieci komunikacji rowerowej w Tczewie i badania barier 
rozwoju ruchu rowerowego, wydatkowano 17.418 zł, 
- przystąpiono do projektu Central MeetBike – „Wzrost poziomu zrównoważonego transportu 
w miastach Europy Środkowej poprzez poprawę zintegrowanej promocji roweru i 
międzynarodowej sieci współpracy” w ramach programu Central Europe, który realizowany 
jest w latach 2011-2014. Wydano materiały służące popularyzowaniu ruchu drogowego, 
wykonano koncepcję dla ruchu drogowego w Tczewie w zakresie organizacji i inwestycji pn.: 
”Program Systemu dróg rowerowych w Tczewie”. Wydatkowano 41 322 zł, 
-  przeprowadzono audyt rowerowy BYPAD, wydatkowano 44 000 zł. 
 
Na terenie miasta pod koniec 2012r. znajdowało się 6 910 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 
- Transportowy Węzeł Integracyjny     600 m 
 
 
3. Ograniczenie emisji ze źródeł komunalno – bytowych. 
 
Według informacji dostarczonej przez zarządców nieruchomości na terenie miasta w 2011r. 
poddano termomodernizacji 24 budynki (powierzchnia użytkowa objęta termomodernizacją: 
18 828,32 m2), w 2012r. 16 budynków (powierzchnia użytkowa objęta termomodernizacją: 
12 256,11 m2). W latach 2011-2012 Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem 
Mieszkaniowym wykonywał remonty bieżące i konserwację budynków komunalnych. W 
ramach usług remontowych wykonano miedzy innymi wymianę stolarki okiennej, izolacje 
budynków i lokali gminnych, wydatkowano ogółem na realizacje zadań remontowych w 2011 
roku: 3 154 593,29 zł, w 2012 roku: 3 224 623,61 zł. 
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Zaopatrzenie miasta Tczewa w energię cieplną realizowane było w okresie objętym 
sprawozdaniem przez Zakład Energetyki Cieplnej Tczew Sp. z o. o. (ZEC Tczew). ZEC  
Tczew jest zarówno producentem, jak również dystrybutorem ciepła. Mieszkańcy Tczewa na 
osiedlach Suchostrzygi, Bajkowe, Garnuszewskiego oraz Nowe Miasto korzystali z ciepła 
wytworzonego w Kotłowni zlokalizowanej w Rokitkach, przy ul. Tczewskiej 10 (KT-1602). 
Mieszkańcy osiedla Czyżykowo zasilani byli z Kotłowni zlokalizowanej w Tczewie przy ul. 
Ceglarskiej (KT-1702). Ponadto ciepło wytwarzane było także w 4 kotłowniach lokalnych 
zasilających pojedyncze budynki. Dzięki dostarczaniu energii cieplnej przez ZEC Tczew oraz 
systematyczny rozwój sieci ciepłowniczej ograniczane jest przede wszystkim spalanie paliwa 
pierwotnego w miejscu odbioru ciepła, co przeciwdziała niskiej emisji, eliminuje także 
problemy związane z utylizacją produktów ubocznych spalania w domowych paleniskach. 
Wyprodukowane ciepło przesyłane jest do mieszkańców poprzez miejską sieć ciepłowniczą. 
W okresie sprawozdawczym zużycie paliw technologicznych w kotłowniach ZEC Tczew 
przedstawiało się następująco: 
 
Tabela 11 Wartość zużycia paliw technologicznych w kotłowniach ZEC Tczew w latach 
2011-2012. 
 
Lp. Kotłownia Rodzaj paliwa Jednostka 

miary 
Wartość zużycia 

2011 
Wartość zużycia 

2012 
1 KT - 1602 miał węglowy t 19 515,56 20 818,55 
2 KT - 1702 gaz ziemny m3 1 282 612 1 302 374 
3 Kotłownie 

lokalne 
gaz ziemny 
olej opałowy 

m3 
litry 

95 331 
27 153  

87 194 
19 446 

 
 
 
Produkcja i sprzedaż ciepła w latach 2011-2012 przez ZEC Tczew przedstawiała się 
następująco: 
 
Tabela 12 Wartość produkcji i sprzedaży ciepła przez ZEC Tczew w latach 2011-2012. 
 

Parametr 2011 2012 
Produkcja ciepła 446 301,130 GJ 455 010,29 GJ 
Sprzedaż ciepła 371 463,023 GJ 383 434,74 GJ 

 
 
Sprzedaż ciepła przez ZEC Tczew rokrocznie wzrasta, wynika to z rozbudowy sieci i 
systematycznego podłączania nowych odbiorców. ZEC Tczew wybudował nowe sieci i 
przyłącza ciepłownicze: 
2011 r.: 1,93 km,  
2012 r.: 1,64 km. 
 
Długość sieci ciepłowniczej na koniec 2012 wynosiła 47,71 km. Powierzchnia użytkowa 
budynków podłączonych do ciepłociągu ZEC Tczew wyniosła w 2011 r. 18 615,17 m2, w 
2012 r. 12 888,15 m2. Tabela 13 zawiera zestawienie budynków podłączonych do sieci ZEC 
Tczew w latach 2011-2012. 
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Tabela 13 Budynki przyłączone do sieci ciepłowniczej ZEC Tczew w latach 2011-2012. 
 

Rok 2011 
Adres Typ budynku Pobór 

Jedności Narodu 19 Budynek usługowy cw 
Czyżykowska 66 Budynek mieszkalny cw 
Wojska Polskiego 28A Budynek użyteczności publicznej co+cw 
Wojska Polskiego 6 Budynek użyteczności publicznej co+cw 
Kasztanowa 2A Budynek mieszkalny co+cw 
Tczewska 10 Budynek usługowy co 
Jasia i Małgosi Budynek mieszkalny co 
Jagiellońska 55 Budynek usługowy co 
Gdańska 33 Budynek usługowy co 
Al. Solidarności Budynek przedszkola co 
Grunwaldzka 1 Budynek użyteczności publicznej co 
Kasztanowa  Budynek mieszkalny co 
Topolowa 5 Budynek usługowy co 
Grunwaldzka 1 Budynek przedszkola co+cw 
Sobieskiego 36 Budynek mieszkalny co 
Jasia i Małgosi Budynek mieszkalny co+cw 
Kasztanowa Budynek mieszkalny co+cw 
Sobieskiego 35A Budynek mieszkalny co+cw 
Al. Zwycięstwa Budynek usługowy co 

Rok 2012 
Adres Typ budynku Pobór 

Grunwaldzka 212/41 Budynek mieszkalny co+cw 
Grunwaldzka 212/42 Budynek mieszkalny co+cw 
Grunwaldzka 212/45 Budynek mieszkalny co+cw 
Grunwaldzka 212/24 Budynek mieszkalny co+cw 
Grunwaldzka 212/29 Budynek mieszkalny co+cw 
Grunwaldzka 212/31 Budynek mieszkalny co+cw 
Grunwaldzka 212/37 Budynek mieszkalny co+cw 
Grunwaldzka 212/38 Budynek mieszkalny co+cw 
Grunwaldzka 212/39 Budynek mieszkalny co+cw 
Grunwaldzka 212/40 Budynek mieszkalny co+cw 
Grunwaldzka 212/43 Budynek mieszkalny co+cw 
Grunwaldzka 212/44 Budynek mieszkalny co+cw 
Grunwaldzka 212/46 Budynek mieszkalny co+cw 
Grunwaldzka 1 Budynek użyteczności publicznej co 
Obrońców Tczew Budynek mieszkalny cw 
Okulickiego Budynek mieszkalny co+cw 
Obrońców Tczewa Budynek mieszkalny co 
Armii Krajowej 11B Budynek mieszkalny co+cw 
Armii Krajowej 15 Budynek mieszkalny co+cw 
Armii Krajowej 13B Budynek mieszkalny co+cw 
Armii Krajowej 13A Budynek mieszkalny co+cw 
Kolejowa Budynek przemysłowy co+cw 
Jasia i Małgosi Budynek usługowy co 
Tczewska 10 Budynek usługowy co 
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Targowa Budynek usługowy co 
Targowa Budynek usługowy co 
Targowa Budynek usługowy co 
Targowa Budynek usługowy co 
Kasztanowa Budynek użyteczności publicznej co 
Wojska Polskiego 7 Budynek mieszkalny co+cw 
Sobieskiego 22 Budynek mieszkalny co+cw 
Jagiellońska 55 Budynek usługowo-przemysłowy co 

 
W okresie objętym sprawozdaniem prowadzono kampanię informacyjną wśród mieszkańców 
miasta Tczewa na temat szkodliwości spalania śmieci w domowych paleniskach. Podjęto 
następujące działania: 
- emisja spotu informacyjnego na temat szkodliwości spalania śmieci w domowych piecach i 
kominkach - w lokalnej stacji telewizji TeTka i na monitorach LCD znajdujących się w 26 
autobusach komunikacji miejskiej, 
- wydrukowane plakaty wywieszone zostały w budynkach, w których nie ma ogrzewania 
centralnego, szkołach, przedszkolach, placówkach edukacyjnych, Spółdzielniach 
Mieszkaniowych, tablicach Urzędu Miejskiego i słupach ogłoszeniowych rozstawionych na 
terenie miasta, 
- wydrukowane ulotki informacyjne na temat szkodliwości spalania śmieci w domowych 
piecach i kominkach, rozdano wśród mieszkańców miasta, w placówkach edukacyjnych i  
podczas interwencji i rutynowych działań Straży Miejskiej, 
- podejmowano działania edukacyjne w ramach działalności Pracowni Edukacji Ekologicznej, 
kierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i dzieci przedszkolnych, 
- prowadzono działalność informacyjną dotyczącą jakości powietrza poprzez bieżące pomiary 
zanieczyszczeń, zamieszczane na stronie internetowej fundacji ARMAAG oraz ich 
prezentację na panelu informacyjnym, zainstalowanym w Urzędzie Miejskim. 
 
W 2012 roku przyznano dotacje na dofinansowanie zmiany ogrzewania z węglowego na 
ekologiczne. Dotacja celowa była przyznawana zgodnie z regulaminem, który stanowił 
załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Tczewie nr XIX/156/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r. 
w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania pomocy i sposobu jej 
rozliczania na terenie Gminy Miejskiej Tczew. Dotacje udzielano w wysokości 50% 
nakładów inwestycyjnych wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, ale nie 
więcej niż 2 000,00 zł. Gmina Miejska Tczew dofinansowała zmianę ogrzewania w 41 
lokalach mieszkalnych w kwocie 80 733,50 zł. 
 
4. Rozwój monitoringu powietrza. 
 
Od 1998r. w Tczewie znajduje się stacja AM7, jedna ze 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 2011r. - 77 000 zł (dofinansowanie monitoringu atmosfery), 
               - 30 000 zł (zakup analizatora tlenków azotu – wyposażenia stacji pomiarowej AM7) 
w 2012r. - 85 000 zł (dofinansowanie monitoringu atmosfery). 
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Rysunek 1 Stanowisko pomiarowe przy ul. Targowej w Tczewie. 
 

 
 
 
Rysunek 2 Analizator NO-NO2-NOx na stanowisku pomiarowym przy ul. Targowej w 
Tczewie. 
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Punkt pomiarowy AM7 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 SO2, tlenek azotu NO, ditlenek azotu NO2, tlenki azotu 
NOx, tlenek węgla CO, pyłu PM10 a także parametry meteorologiczne. W stosunku do lat 
ubiegłych lokalizacja stacji pozostała taka sama, zmianie uległo natomiast wyposażenie. 
Włączony do systemu został: nowy analizator tlenków azotu (Rysunek 2). 
 
Rysunek 3 Panel zewnętrzny przy Galerii Kociewskiej. 
 

 
 
 
 
W latach 2011-2012 prowadzona była bieżąca działalność informacyjna dotycząca jakości 
powietrza poprzez zamieszczanie wyników na stronie internetowej Fundacji 
www.armaag.gda.pl, stronie internetowej projektu AIRPOMERANIA www.airpometania.pl, 
na panelu informacyjnym zainstalowanym w hallu głównym budynku Urzędu Miejskiego 
oraz na panelu zewnętrznym zakupionym w ramach środków z projektu AIRPOEMRANIA , 
który znajduje się przy Galerii Kociewskiej (Rysunek 3). 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 
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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 gaz lub 
podłączenie do sieci ZEC Tczew, 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. W 2012 roku wszystkie 
analizatory wykazywały się dużą sprawnością powyżej 90%. 
 
Tabela 14 Kompletność serii pomiarowych stężeń mierzonych zanieczyszczeń na stacji M7 w 
latach 2011-2012 wyrażona w procentach (%). 
 

Rok SO2 NO NO2 NOX CO Pył PM10 

2011 96,8 18,4 18,4 18,4 94,7 96,0 

2012 93,9 94,2 94,2 94,2 91,8 93,3 

 
 

Dwutlenek siarki 

 
Wykres 1 Zmiany stężeń średniorocznych dwutlenku siarki w latach 2011-2012. 
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Stężenia średnioroczne dwutlenku siarki SO2 w analizowanych dwóch latach utrzymują się na 
podobnym niskim poziomie, osiągając od 24,5 do 25,0 % wartości dopuszczalnej (Wykres 1). 
Najwyższa wartość średnioroczna dwutlenku siarki 5,0 µg/m3 wystąpiła w 2011r. i nie 
przekroczyła wartości dopuszczalnej wynoszącej 20 µg/m3. W 2012r. odnotowano 
nieznacznie niższą wartość równą 4,9  µg/m3. 

 
 

Wykres 2 Maksymalne stężenia średniodobowe dwutlenku siarki w latach 2011-2012. 
 

 
 
Maksymalne stężenia średniodobowe stężenia dwutlenku siarki SO2 nie przekraczały w latach 
2011-2012 wartości dopuszczalnej. Stężenia średniodobowe 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 2011r. osiągając wartość wynoszącą 29,1 µg/m3 tj. 23,3% normy dopuszczalnej 
(125 µg/m3).  
 

Dwutlenek azotu 

 
Stężenia średnioroczne dwutlenku azotu wyniosło 15,7 ^g/m3 , co stanowi 39 % wartości 
dopuszczalnej (Wykres 3). Dla 2011 nie obliczono wartości średniorocznych ze względu na 
zbyt małą ilość danych z powodu awarii analizatora. W związku z niestabilną pracą 
analizatora i poważną awarią w 2012 roku zakupiono i zamontowano nowy analizator 
tlenków azotu na stacji AM7 przy ul. Targowej. 
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Wykres 3 Zmiany średniorocznych  stężeń dwutlenku azotu  w latach 2011-2012. 
 

 

  
W roku 2012 nie odnotowano w Tczewie stężeń 1 godzinnych dwutlenku azotu NO2  powyżej 
normy wynoszącej 200 ^g/m3. Maksymalne stężenie dwutlenku azotu wyniosło 171,1 ^g/m3 
wystąpiło w dniu 7 marca o godzinie 06:00 przy temperaturze -5,40C. 
 

Pył PM 10 

 
Średnioroczne stężenia pyłu PM10 nieznacznie wzrosło w 2012 roku, wartość średnioroczna 
wyniosła 23,5 µg/m3, ale nie przekroczyła poziomu dopuszczalnego wynoszącego 40 µg/m3. 
W 2011r. wartość średnioroczna  wyniosła 21,6 µg/m3  (Wykres 4). 
 
Wykres 4 Zmiany stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 w latach 2011-2012. 
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Wykres 5 Maksymalne stężenia średniodobowe pyłu zwieszonego PM10 w latach 2011-2012. 
 

 
 
 
 
Dopuszczalna ilość dni z przekroczeniami wartości średniodobwoej >= 50 ^g/m3 pyłu PM10 
to 35 dni w roku. Jak pokazano  w poniższej Tabeli 15 dopuszczalna ilość dni w latach 2011-
2012 nie była przekraczana. Więcej dni z przekroczeniami zanotowano w 2011 roku 20 dni ze 
stężeniami średniodobowymi pyłu PM10 >= 50 ^g/m3, a w roku 2012 liczba nieznacznie 
spadła do 17 dni. 

 
Tabela 15 Ilość dni z przekroczeniami pyłu zawieszonego PM10 w latach 2011-2012. 

 

Rok ilość dni z 
przekroczeniami 

2011 20 
2012 17 

norma 35 
 
 

Tlenek węgla 

 
 
Dla tlenku węgla normowane są poziomy stężeń 8-godzinnych wyliczanych krocząco. 
Dopuszczalny poziom stężenia nie został przekroczony w obu analizowanych latach. 
Maksymalne stężenie w Tczewie wyniosło 29,8 % normy w okresie grzewczym w 2011 roku. 
Podsumowując można stwierdzić, że kryteria czystości powietrza w odniesieniu do norm 
średniorocznych były spełnione w Tczewie w latach 2011-2012 dla wszystkich substancji 
(Tabela 16).  
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Tabela 16 Procent wartości średniorocznych na podstawie pomiarów w latach 2011-2012. 
 

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

2011 25,0 - 54,0 

2012 24,5 39,3 58,8 

Norma [µg/m3] 20 40 40 
 
 
Tabela 17 Ocena jakości powtarza na podstawie wartości średniorocznych. 
 

lata SO2 N02 PM10 
2011 b. dobry brak danych dobry 
2012 b. dobry b. dobry dobry 

 

% normy stan powietrza 

0-40 b. dobry 

41-60 dobry 

61-100 dostateczny 

>100 zły 

 
 

Stan powierza w odniesieniu do kryterium opisowego można określić jako bardzo dobry dla 
dwutlenku siarki (SO2) w latach 2011-2012 i dla dwutlenku azotu (NO2) w 2012 r. Natomiast 
dla pyłu zawieszonego (PM10) można określić jako dobry w  latach 2011-2012 (Tabela 17). 
 
Oceniając stan jakości powietrza w latach 2011-2012 w Tczewie na podstawie pomiarów 
stacji AM7 przy ulicy Targowej można stwierdzić, że obowiązujące w Polsce kryteria 
czystości są dotrzymywane. Wyniki oceny w ostatnich latach pokazują, że jakość powietrza w 
Tczewie ulega systematycznej poprawie. 
 

 
1.4 Gospodarka odpadami. 
 
Cel strategiczny: Budowa i rozwój systemu gospodarki odpadami, który w pełni realizuje 

zasadę zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów, zapewnienia wysoki 

stopień ich odzysku oraz bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie. 

• Skuteczne rozwiązanie problemu odpadów niebezpiecznych. 
• Sukcesywne zmniejszanie ilości wszystkich odpadów kierowanych na 

składowiska odpadów. 
• Gospodarowanie odpadami z uwzględnieniem zapobiegania powstawania 

odpadów, minimalizacji ich ilości, zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony 
środowiska odzysku i bezpiecznego dla środowiska ich unieszkodliwiania. 

• Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta. 
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Zadania własne: 

• objecie wszystkich mieszkańców zorganizowanymi systemami zbierania odpadów 
oraz zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonymi planami 
gospodarki odpadami, 

• organizacja oraz realizacja systemu zbierania odpadów niebezpiecznych powstających 
w gospodarstwach domowych.  

• kontynuacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów    
i właściwego postępowania z nimi oraz prowadzenie skutecznej kampanii 
informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie, 

• kontynuacja realizacji zakładu utylizacji odpadów „Rokitki”, 
• rekultywacja składowiska odpadów z uwzględnieniem zagospodarowania gazu 

wysypiskowego. 
Zadania koordynowane: 

• kontynuacja wdrażania efektywnych ekonomicznie i bezpiecznych ekologicznie 
technologii odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów, 

• eliminowanie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza pyłem 
azbestowym i włóknami azbestowymi poprzez usuwanie, transport i unieszkodliw-
wianie odpadów zawierających azbest (właściciele nieruchomości), 

• sukcesywne zwiększanie stawek opłat za składowanie odpadów, w szczególności 
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulęgających biodegradacji oraz  
odpadów, które można poddać procesom odzysku, w tym recyklingu, a także  
wyeliminowanie praktyk rekultywacji składowisk tego typu odpadami,  

• stały monitoring rzeczywistych wskaźników nagromadzenia i morfologii odpadów 
celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami, 
 

Informacja o realizacji zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami w 2011 roku 
przedstawiona została w sprawozdaniu z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami 
dla miasta Tczewa. Ponieważ Gminne Plany Gospodarki Odpadami obowiązywały do 31 
grudnia 2011 roku, istniał obowiązek złożenia sprawozdania z realizacji Planu za 2011 rok. 
Zakres informacji odpadami odpowiadał treści przyjętego planu. Informacja z realizacji Planu 
za 2011 rok dostępna jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Tczewie www.bip.tczew.pl. 
 
Natomiast od 2012 roku nałożony na gminy obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania 
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikał z art. 9q ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  2012 r. poz. 391), według, którego 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany sporządzić roczne sprawozdanie i 
przedłożyć je marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 
środowiska w terminie do 31 marca roku następnego po roku, którego dotyczy. Sprawozdanie 
za 2012 rok sporządzone zostało na formularzu, określonym w załączniku nr 3 do 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r.  (Dz. U. 2012, poz. 630) w 
sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych 
nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Sprawozdanie przedłożono w terminie, marszałkowi województwa oraz 
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. 
 
W latach 2011-2012 odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 
miasta Tczewa realizowały firmy, z którymi zawarto umowy i które posiadały stosowne 
zezwolenia. W Urzędzie Miasta użytkowano program komputerowy do gromadzenia 
informacji na temat gospodarowania odpadami. Dane właścicieli nieruchomości, którzy 
zawarli umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na terenie 
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miasta, umieszczano w „zestawieniu właścicieli”, które obejmowało 4149 wpisów. 
Utworzony w mieście system ewidencji zawartych umów między wytwórcami odpadów a 
podmiotami odbierającymi odpady umożliwiał wskazanie mieszkańców miasta, którzy 
uchylają się od obowiązku zawarcia takich umów i podjęcia w stosunku do nich 
odpowiednich działań. Na koniec okresu objętego sprawozdaniem 100% mieszkańców miasta 
Tczewa objęto zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych.  
 
W latach 2011-2012 wykonano szereg zadań związanych z gospodarką odpadami, do 
głównych należały: 
w 2011 roku: 

- przeprowadzenie akcji „posprzątaj po swoim psie”, której celami było: przeciwdziałanie 
bezdomności psów, sprawowanie  prawidłowej opieki nad psem, polepszenie stanu 
sanitarnego i epidemiologicznego na terenie miasta oraz oznakowanie psów. Podczas akcji 
rozdawane były torebki na psie nieczystości, koszt 5 535, 00 zł. 
- utylizacja azbestu, koszt 6 048,00 zł 
- oczyszczanie rowów melioracyjnych, koszt 65 699,07 zł 
- montaż dystrybutorów na psie odchody, koszt 34 110,36 zł 
- kampanie edukacyjne na temat odpadów (plakaty, ulotki, spoty informacyjne), koszt 
13 020,78 zł 
- wystawki odpadów wielkogabarytowych, koszt 39 800,  zł 
- przygotowanie terenu pod pojemniki na odpad, koszt 5 498,10 zł 
- wynajem kabin WC jako toalet publicznych, koszt 14 918, 32 zł 
w 2012 roku: 

- wdrożenie systemu gospodarki odpadami, 68 880,00 zł, 
- przeprowadzenie akcji „posprzątaj po swoim psie” (obsługa dystrybutorów na psie 
odchody), 41 033,22 zł 
- wywóz odpadów z Rodzinnych Ogrodów Działkowych, 3 888,00 zł 
- kampanie edukacyjne na temat odpadów (spoty informacyjne), 6 000,00 zł 
- likwidacja „dzikich wysypisk”, 12 528,00 zł 
- wynajem kabin WC jako toalet publicznych, 7 446,80 zł 
- finansowanie działalności Pracowni Edukacji Ekologicznej, 9 762,62 zł.  
 
Tabela 18 Ilość odebranych niesegregowanych odpadów komunalnych latach 2011-2012. 

 

2011r. 2012r. 

Kod i rodzaj 
odpadu Liczba 

mieszkańców 
masa [Mg] 

 

Masa 
odebranych 
odpadów na 
mieszkańca 

[Mg] 

Liczba 
mieszkańców 

masa [Mg] 
 

Masa 
odebranych 
odpadów na 
mieszkańca 

[Mg] 

20 03 01 
Niesegregowane 

odpady 
komunalne 

 

59 390 21 851,09 0,37 59 254 19 410,85 0,33 

 

Powierzchnia miasta Tczewa, na której prowadzona jest zbiórka wszystkich frakcji odpadów 
wynosi 22 km2. W analizowanym okresie czasu nieznacznie zmalała ilość mieszkańców 
miasta i ogólna masa odebranych niesegregowanych odpadów komunalnych.  
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1. Budowa i rozwój systemu gospodarki odpadami.  
 
W województwie pomorskim wyznaczono 7 regionów gospodarki odpadami komunalnymi. 
Miasto Tczew znajduje się w regionie wschodnim, powierzchniowo największym w 
województwie, liczącym ponad 365 tys. mieszkańców z terenu 32 gmin województwa 
pomorskiego. Regiony gospodarki odpadami obsługiwane są przez regionalne instalacje do 
zagospodarowania odpadów lub, w przypadku budowy bądź rozbudowy instalacji regionalnej, 
przez instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów. Na terenie regionu 
wschodniego istnieje instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych – RIPOK Gilwa 
Mała. Docelowo w tym regionie będą funkcjonowały dwie instalacje regionalne, RIPOK 
Gilwa Mała i RIPOK Tczew, której budowa w chwili obecnej jest realizowana.  
 
Gminy w ramach nałożonych na nie ustawowych obowiązków wykonują zadania z zakresu 
gospodarki odpadami. Na terenie miasta Tczewa zadania te realizuje Zakład Utylizacji 
Odpadów Stałych Sp. z o.o. (ZUOS Sp. z o. o.), będący jednoosobową spółką Gminy 
Miejskiej Tczew. Poza bieżącą eksploatacją istniejącego składowiska odpadów, Spółka 
prowadziła prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu „Regionalny System 
Gospodarki Odpadami  Tczew”.  
Budowa RIPOK Tczew realizowana jest jako projekt „Regionalny System Gospodarki 
Odpadami  Tczew”, który ma zapewnić powstanie kompleksowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi obejmującego odzysk, segregację, recykling odpadów komunalnych. 
Uruchomienie zakładu planowane jest na początku 2014r. W efekcie uzyska się odzysk 
surowców, ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowisko, 
minimalizację objętości odpadów składowanych na składowisku oraz ich ostateczne 
unieszkodliwienie zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) oraz polskimi i 
unijnymi wymogami prawnymi. W efekcie wdrożenia „Regionalnego Systemu Gospodarki 
Odpadami Tczew”, odpady komunalne z regionu czterech powiatów będą w całości odebrane 
od wytwórców i zagospodarowane. Odpady te będą poddane odzyskowi, przetworzeniu oraz 
unieszkodliwieniu. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia realizowany na terenie miasta Tczewa 
obejmuje następujące zadania: 

• budowa sortowni odpadów surowcowych, 
• budowa linii biochemicznego przetwarzania odpadów organicznych, 
• budowa linii demontażu odpadów wielkogabarytowych, 
• budowa zaplecza socjalnego, 
• budowa magazynu odpadów niebezpiecznych, 
• budowa nowej kwatery składowiska odpadów, 
• budowa garaży i warsztatu podręcznego, 
• realizacja infrastruktury technicznej (drogi i place, wodociąg, gospodarka ściekowa, 

energetyka, ogrodzenie), 
• budowa drogi dojazdowej, 
• rekultywacja istniejącego składowiska odpadów. 

 
Projekt jest współfinansowany przez Unie Europejską, ze środków Funduszu Spójności w 
ramach Programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. ZUOS Sp. z o.o. na realizację 
„Regionalnego systemu gospodarki odpadami Tczew” uzyskał dofinansowanie w wysokości 
93 480 440 zł, co stanowi 77,59% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Zaplanowano, że 
RIPOK Tczew, obsłuży obszar w regionie wschodnim, o powierzchni 223,7 tys. ha z łączną 
liczbą 238 356 mieszkańców. W celu spełnienia ww. założenia, Prezydent Miasta Tczewa 
zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/420/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 sierpnia 2010r. 
zawarł porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania 
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własnego w zakresie utrzymywania składowisk odpadów z Gminami: Gmina Malbork, 
Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Stare Pole, Gmina Tczew, Pelplin, Morzeszczyn, 
Subkowy, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Sztutowo, Cedry Wielkie, 
Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie. W 2011 roku zmieniono ww. Uchwalę i zgodnie z 
nową Uchwałą Nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2011r. podpisano 
kolejne porozumienia z Gminami: Stegna, Mikołajki Pomorskie, Dzierzgoń, Stary Targ, 
Porozumienia zawarto na okres 10 lat. 
 
2. Selektywna zbiórka odpadów. 
 
Zadania z zakresu selektywnej zbiórki odpadów realizowane były poprzez otworzone w 
strukturze ZUOS Sp. z o. o., biuro ds. Selektywnej Zbiórki Odpadów. Zakupiono pojemniki 
do SZO (Selektywnej Zbiórki odpadów), opracowano harmonogram ich opróżniania, 
przeprowadzono przetarg na zbieranie i transport odpadów. Jednym z warunków przetargu na 
transport odpadów było przeznaczenie przez przewoźnika specjalnie oznakowanego pojazdu, 
który nie mógł być przez niego wykorzystywany do odbioru innych odpadów. Prowadzone 
były działania mające na celu rozbudowę systemu poprzez zwiększenie ilości pojemników. 
Pod koniec 2012 roku rozstawionych było 320 pojemników w punktach na terenie miasta (z 
założeniem, że są to punkty ogólnodostępne, tzn. pojemniki nie były lokalizowane w 
zamykanych boksach). W latach 2011-2012, selektywna zbiórka odpadów z terenu miasta 
Tczewa odbywała się poprzez: 
- system pojemników rozstawionych na terenie miasta,  
- programy edukacyjne organizowane przez PEE działającą przy Wydziale Spraw 
Komunalnych Urzędu Miejskiego, 
- akcje odbioru odpadów od mieszkańców miasta organizowane przez Wydział Spraw 
Komunalnych przy współpracy ZUOS Sp. z o. o. 
- odbiór w Punktach Skupu Surowców Wtórnych mieszczący się na terenie miasta. 
 
Odpady zebrane selektywnie od mieszkańców miasta odbiera także Punkt Skupu Surowców 
Wtórnych mieszczący się przy ul. Rokickiej w Tczewie. 
 
Tabela 19 Ilość i rodzaje odpadów zebranych selektywnie od ludności na terenie miasta 
Tczewa w 2011 r. 
 

Ilość selektywnie zebranych odpadów [Mg] 

2011r. 
 
 
 

Rodzaj odpadu 
 
 
 
 

Selektywna zbiórka Programy edukacyjne 

Papier i tektura 23,30 54,75 
Tworzywa sztuczne 107,27 14,73 
Szkło 113,22 - 
Gruz betonowy 94,6 - 
Metale 0,89 0,05 
Opony 7,14 - 
Baterie i akumulatory - 1,00 
Ulegajace biodegradacji 16,30 - 
Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne 

8,42 0,19 

Suma 371,44 70,72 
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Tabela 20 Ilość i rodzaje odpadów zebranych selektywnie od ludności na terenie miasta 
Tczewa w 2012 r. 
 

Ilość selektywnie zebranych odpadów [Mg] 

2012r. 
 
 
 

Rodzaj odpadu 
 
 
 
 

Selektywna zbiórka Programy edukacyjne 

Papier i tektura 29,82 67,17 
Tworzywa sztuczne 196,43 15,26 
Szkło 143,96 - 
Metale 10,70 0,04 
Opony 6,50 - 
Baterie i akumulatory - 1,36 
Ulegajace biodegradacji 39,78 - 
Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne 

20,02 0,09 

Suma 447,21 83,92 

 

W 2012 roku wzrosła ilość odpadów zebranych selektywnie w stosunku do lat poprzednich. 
Wpływ na to miała zwiększona ilość pojemników do selektywnej zbiórki rozstawionych na 
terenie miasta a także działania edukacyjne. W celu propagowania SZO, publikowano 
informacje w prasie lokalnej, telewizji lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego i stronie ZUOS Sp. z o. o. Przeprowadzono akcję rozsyłania ulotek o SZO do 
wszystkich gospodarstw domowych w Tczewie (22 000 ulotek).  

 
Zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, na 
terenie Miasta Tczewa, oparta była na zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego oraz zbiórce zużytych baterii i akumulatorów. Prowadziła ją głównie Firma 
SITA Tczew sp. z o. o. w  punkcie  przy ul. Targowej 4. Zbiórka zużytych baterii odbywała 
się także w ramach programu „Recykling w mojej szkole” realizowanego przez Pracownię 
Edukacji Ekologicznej. Odbiorcą baterii była firma REBA Organizacja Odzysku S.A. Zużyte 
akumulatory ołowiowe oraz akumulatory i baterie niklowo-kadmowe skupowane były m. in. 
przez Przedsiębiorstwo Złomowania i Usług Technicznych „Pirostal” w Tczewie. Ponadto 
zużyte akumulatory przekazywane są w punktach zakupu nowych akumulatorów.  
 

1.5 Hałas. 
 

Cel strategiczny: Minimalizacja zagrożenia dla zdrowia mieszkańców 

ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza emitowanym przez środki transportu. 

• Podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia uciążliwości 
związanych z hałasem komunikacyjnym.  

 
Zadania własne: 

• dalsze promowanie i wspieranie zbiorowego transportu np. poprzez dopłaty               
do biletów miesięcznych na środki komunikacji miejskiej, 

• dalsze wspieranie budowy ścieżek rowerowych, 
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• kontynuacja realizacji działań edukacyjnych promujących transport zbiorowy                    
i alternatywny (rowerowy), 

• sukcesywne przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym. 
Zadania koordynowane: 

• zmniejszanie szybkości ruchu – w wyznaczonych częściach miasta,  
• dalsza modernizacja szlaków komunikacyjnych, 
• sukcesywne zwiększenie ilości izolacyjnych pasów zieleni wzdłuż dróg. 

 

Pomiary planowe jak i interwencyjne hałasu są wykonywane głównie przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ). 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. Podstawowym 
źródłem hałasu na terenie miasta jest komunikacja drogowa oraz kolejowa. Hałas z 
komunikacji drogowej, wynika z rosnącej liczba samochodów zarejestrowanych na terenie 
miasta. Uciążliwość ta związana jest głównie z powszechnością jego występowania oraz 
czasem oddziaływania. W celu ograniczenia uciążliwości związanych z hałasem 
komunikacyjnym, na terenie miasta oprócz działań mających na celu zmianę organizacji 
ruchu, wykonano  następujące zadania w zakresie modernizacji dróg: 
w 2011 roku: 
Drogi publiczne powiatowe w ramach pomocy finansowej udzielonej Powiatowi 
Tczewskiemu, w tym: 
- dofinansowanie przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego w celu poprawy 
bezpieczeństwa drogowego stanowiącego dojazd do węzła Autostrady A1 „Stanisławie”, 
wydatkowano 1 732 935 zł, 
- zgodnie z zawartym porozumieniem prowadzono zadania związane z zimowym 
utrzymaniem dróg powiatowych, wydatkowano 80 000 zł. 
Drogi publiczne gminne, w tym: 
- prowadzono zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, wydatkowano 
287 646 zł, 
- wykonano remonty cząstkowe i bieżące ulic, wydatkowano 993 357 zł, 
- poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie zieleni, ciecia pielęgnacyjne drzew, krzewów i 
żywopłotów, nasadzenia drzew, renowacje trawników – w pasach drogowych dróg miejskich, 
wydatkowano 320 003 zł, 
- poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oznakowania poziomego, 
wydatkowano 119 730 zł, 
- wykonano projekt koncepcji ruchu kołowego w rejonie Starego Miasta, wydatkowano 
40 590 zł, 
- wykonano przebudowę ul. Andersena, wydatkowano 1 311 421 zł, 
- wybudowano infrastrukturę transportowego węzła integracyjnego, wydatkowano 22 131 943 
zł. 
- dokonano opłaty za świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb 
komunikacji miejskiej, wydatkowano 3 779 628 zł, 
w 2012 roku: 
Drogi publiczne powiatowe w ramach pomocy finansowej udzielonej Powiatowi 
Tczewskiemu, w tym: 
- zgodnie z zawartym porozumieniem prowadzono zadania związane z zimowym 
utrzymaniem dróg powiatowych, wydatkowano 123 754 zł. 
Drogi publiczne gminne, w tym: 
- wykonano remonty cząstkowe i bieżące ulic, wydatkowano 930 705 zł, 
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- prowadzono zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, wydatkowano 
330 441 zł, 
- poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie zieleni, ciecia pielęgnacyjne drzew, krzewów i 
żywopłotów, nasadzenia drzew, renowacje trawników – w pasach drogowych dróg miejskich, 
wydatkowano 244 748 zł, 
- zakończono prace związane z budową infrastruktury transportowego węzła integracyjnego, 
wydatkowano 2 940 808 zł. 
- wykonano przebudowę ul. Jagiellońskiej, wydatkowano 621 859 zł, 
- przebudowano nawierzchnie ul. Spółdzielczej II etap, wydatkowano 1 429 470 zł, 
- przebudowano ul. Obrońców Tczewa, wydatkowano 1 474 594 zł, 
- dokonano opłaty za świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb 
komunikacji miejskiej, wydatkowano 3 070 750 zł, 
 
W celu promowania transportu alternatywnego (rowerowego), w latach 2011-2012 
realizowano program pn.: „Presto. Promowanie codziennego transportu rowerowego”. Projekt 
realizowany był w okresie od 01.05.2009 roku do 31.01.2012 roku. W ramach projektu 
organizowano obchody „Dnia bez samochodu” oraz pozostałe imprezy rowerowe, 
uczestniczono w działaniach w zakresie edukacji i upowszechniania standardów polityki 
rowerowej w ramach międzynarodowych warsztatów z udziałem zagranicznych ekspertów nt. 
tworzenia kultury rowerowej, zorganizowano konferencje i przeprowadzono warsztaty 
polityki rowerowej, wydrukowano także przewodniki dotyczące polityki rowerowej i 
publikacje informacyjne na temat tworzenia sieci komunikacji rowerowej w Tczewie i 
badania barier rozwoju ruchu rowerowego. W 2011 roku wydatkowano 164 087 zł, natomiast 
w 2012 roku 17 418 zł. 
 
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.  

 
1.6 Bezpieczeństwo energetyczne. 
 

Cel strategiczny: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w zakresie dostaw 

energii elektrycznej. 

• Rozwój i modernizacja sieci elektroenergetycznych przesyłowych i 
dystrybucyjnych. 

 
Zadania koordynowane: 

• budowa nowych wysokosprawnych źródeł energii elektrycznej, 
• budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii  
• zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 

działanie realizowane poprzez budowę nowych OZE i likwidację barier                     
dla ich rozwoju oraz poprzez odpowiednie inwestycje sieciowe. 
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W latach 2011-2012 nadzorowano zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, ze 
szczególnym uwzględnieniem oświetlenia ulicznego oraz eksploatacji i konserwacji sieci 
energetycznej. Dla zapewnienia prawidłowego oświetlenia miasta dokonywano konserwacji i 
eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego, z których na koniec 2012 roku łączna ilość 
punktów świetlnych na terenie miasta Tczewa wynosiła 5 492 szt. Konserwację w latach 
2011-2012 punktów świetlnych będących własnością Gminy Miejskiej Tczew prowadziła 
ENERGA Oświetlenie Sopot.  
 
Źródła energii odnawialnej na terenie miasta Tczewa: 
- elektrownie wodne – inwestor prywatny, obiekt wykorzystuje energię wodną na Kanale 
Młyńskim, minimalna moc 10 kW, max 105 kW, 
- elektrownie wiatrowe - brak danych, 
- biogaz ze składowiska odpadów - ZUOS Sp. z o.o., biogaz ze składowiska zlokalizowanego 
przy ul. Rokickiej, obszar objęty poborem biogazu 7 ha, wielkość poboru gazu m3/rok, 
- kolektory słoneczne - brak danych, 
- pompy ciepła - ZWIK Sp. z o. o. ul. Czatkowska 8, zużyta energia elektryczna: 22 700 kWh, 
pozyskane ciepło – 405,5 GJ. 
- wykorzystanie biomasy – brak danych.       
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
W 2012 roku istniała możliwość uzyskania dotacji do wykonania zmiany ogrzewania z 
węglowego na ekologiczne, zgodnie z podjętą przez Radę Miasta Tczewa uchwałą nr 
XIX/156/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 rok w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w 
sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Gminy Miejskiej Tczew. W 
2012 roku do Urzędu Miejskiego nie złożono wniosków dotyczący wymiany źródła ciepła w 
obiektach budowlanych znajdujących się na terenie miasta Tczewa na źródło wykorzystujące 
odnawialną energię. 
 

1.7 Promieniowanie elektromagnetyczne. 
 

Cel strategiczny: Dalsza ochrona mieszkańców miasta przed nadmiernym 

oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. 

• Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń dla środowiska i 
mieszkańców ze strony pola elektromagnetycznego. 

 
Zadania własne: 

• przestrzeganie zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
poświęconych ochronie przed polem elektromagnetycznym z wyznaczeniem obszarów 
ograniczonego użytkowania wokół niektórych źródeł promieniowania, 

• preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych. 
Zadania koordynowane: 

• dalsza realizacja polityki przestrzennej pozwalającej na ochronę mieszkańców           
przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, prowadzenie kontroli  
w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy, prawa 
budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i przepisów sanitarnych w celu 
ochrony przed polem elektromagnetycznym, 

• sukcesywne monitorowanie i wiarygodna ocena poziomu pól ektromagnetycznych 
emitowanych na terenach zurbanizowanych i w miejscach przebywania ludzi, 

• tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania wokół obiektów i instalacji, gdzie 
emisja pól elektromagnetycznych przekracza dopuszczalne poziomy lub ich 
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modernizowanie w celu ograniczenia stopnia i zasięgu uciążliwości – właściciel 
instalacji lub obiektu winien skutecznie uniemożliwiać dostęp do strefy o 
podwyższonym poziomie emisji oraz informować o jej szkodliwości, 

• dalsze planowanie realizacji nowych linii energetycznych przy zastosowaniu linii 
kablowych oraz modernizacje sieci przebiegających w obszarach zurbanizowanych. 

 
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). 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: 
- 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. 
  
1. 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. 
 
Pomiary poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku na obszarze miasta Tczewa 
przeprowadzono w 2009 roku, wówczas wynik pomiaru wyniósł 0,33 V/m. Następne badanie 
wykonano w 2012 roku, wynik pomiaru wyniósł 0,12 V/m. Uzyskany wynik jest typową 
wartością, znacznie poniżej średniej wartości dla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 
50 tysięcy, która wynosi 0,54 V/m. 
 
2. Rozwój badań i monitoringu promieniowania elektromagnetycznego. 

 
Urządzenia wytwarzające pola elektromagnetyczne (pem), w dzisiejszych czasach są 
wszechobecne i wszystko wskazuje na to, że będzie ich jeszcze więcej. Szczególnie następuje 
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rozwój w dziedzinie przesyłania informacji droga radiową i obecność zmiennych pól 
elektromagnetycznych w naszym otoczeniu jest raczej nie do uniknięcia. Radio, telewizja, 
sieci telefoniczne, zdalne sterownia i nadzory, radary dalekiego zasięgu i do pomiaru 
prędkości pojazdów są wszędzie w naszym otoczeniu. Zadaniem służb ochrony środowiska i 
ochrony zdrowia jest nadzór nad minimalizacją oddziaływania tych pól na człowieka. Ostre 
normy dotyczące dopuszczalnych wartości pól w miejscach przebywania ludzi, nakładają 
specjalne obowiązki na właścicieli urządzeń emitujących energię w formie pól 
elektromagnetycznych. Każde usytuowanie nowych urządzeń poprzedzone musi być 
obliczeniami projektowymi, a uruchomienie nowego źródła wymaga kontrolnych pomiarów 
przeprowadzonych wokół. W efekcie w żadnym punkcie, a jakim WIOŚ prowadził pomiary 
kontrolne, zarówno w ramach monitoringu, jak i prowadzonych pomiarów kontrolnych 
związanych ze skargami mieszkańców na nadajniki RTV, GSM i innych tego typu urządzeń, 
w latach 2011-2012 nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wielkości pól 
elektromagnetycznych. W dokumentach aktualizujących zapisy miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego uwzględniane są aspekty związane z zagrożeniem 
promieniowaniem elektromagnetycznym.  

 
1.8 Poważne awarie. 

 
Cel strategiczny: Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym oraz eliminacja i 

minimalizacja skutków w razie ich wystąpienia. 

• Ograniczenie przewozu materiałów niebezpiecznych po drogach publicznych 
na rzecz ich przewozu koleją. 

 
Zadania własne: 

• kontynuacja realizacji akcji informacyjno – edukacyjnych dla ogółu społeczeństwa 
dotyczących zasad postępowania w razie wystąpienia poważnej awarii, w celu 
ukształtowania właściwych postaw i zachowań, 

• doposażenie wyspecjalizowanych jednostek w sprzęt do wykrywania i dokładnej 
lokalizacji miejsca awarii, likwidacji i analizy skutków zdarzenia, 

• dalsze promowanie systemu ubezpieczeń ekologicznych dla obiektów i działań,    
które w sytuacji awaryjnej będą wymagały sfinansowania działań ratowniczych                    
i naprawczych. 

Zadania koordynowane: 
• stałe utrzymywanie w gotowości służb reakcyjnych na wypadek zaistnienia poważnej 

awarii, 
• identyfikacja jednostek stosujących chemikalia ze szczególnym uwzględnieniem 

substancji i preparatów chemicznych oraz terenów potencjalnie zagrożonych z tytułu 
możliwości wystąpienia poważnej awarii lub klęski żywiołowej. 

 
1. Minimalizacja ryzyka wystąpienia poważnej awarii. 
 
WIOŚ 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 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.  
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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, w latach 2011 - 2012 w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy Wydziale 
Spraw Obywatelskich, działała komórka organizacyjna zajmująca się zarządzaniem 
kryzysowym, która posiadała 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. 
 
Na terenie miasta Tczewa, główne zadania związane z prowadzeniem spraw związanych z 
przeciwdziałaniem poważnej awarii należą do Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i 
Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Dofinansowano wykonanie następujących zadań: 
w 2011 roku: 

- w ramach zadania ochrony ludności miasta przed skutkami poważnej awarii lub klęsk 
żywiołowych przekazano dotację na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu 
rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym do określania stref skażeń dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15 000 zł., 
- dofinansowano działania OSPożarnej w wysokości 59 742 zł (kwotę wydatkowano m. inn. 
na zakup sprzętu ratowniczego, części zamiennych do samochodu, przegląd sprzętu, badania 
techniczne pojazdu), 
- dofinansowano działania obrony cywilnej w wysokości 27 487 zł (kwotę wydatkowano m. 
inn. na zakup radiotelefonu z przyłączeniem, osuszacza kondensacyjnego, konserwację i 
naprawę urządzeń alarmowych Miejskiego Systemu Alarmowego), 
- w ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 4 494 zł na zakup 18 łóżek L5 z 
przeznaczeniem na wyposażenie zastępczych miejsc szpitalnych.  
w 2012 roku: 

- dofinansowano działania OSP w wysokości 50 595 zł (kwotę wydatkowano m. inn. na 
zakup materiałów, umundurowania, paliwa, sprzętu ratowniczego, urządzenia serwisowego 
Tester 3 do zapewnienia gotowości bojowej członków OSP, badania lekarskie, naprawy 
samochodów i sprzętu), 
- dofinansowano działania obrony cywilnej w wysokości 23 724 zł (kwotę wydatkowano m. 
inn. na zakup kocy, pościeli, radiotelefonów, wykonania prac remontowych w budowli 
ochronnej Stanowiska Kierowania Szefa OC), 
- w ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 3 496 zł na zakup 14 lóżek L5 z 
przeznaczeniem na wyposażenie zastępczych miejsc szpitalnych.  
 
W 2011 roku Wydział Spraw Komunalnych Urzędu miejskiego wraz z firmą TERRA 
prowadził nadzór nad prawidłowym przebiegiem akcji deratyzacji na terenie miasta 
deratyzację.  Koszt nadzoru wyniósł 4 428,00 zł. Administratorzy i zarządcy budynków 
otrzymali pisma o konieczności przeprowadzenia deratyzacji w swoich budynkach. Celem 
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właściwego wyłożenia trucizn administratorzy zobowiązani byli skontaktować się z firmą 
prowadzącą nadzór z ramienia Urzędu. Również na wniosek mieszkańców w m-cu 
październiku Wydział przeprowadził deratyzację w okolicy budynku Jedn. Narodu 21 i 22 
oraz 30 Stycznia 13-16. Koszt deratyzacji wyniósł 1 808,00 zł. Zwalczanie gryzoni polegało 
na wyeliminowaniu zagrożenia sanitarnego z pomieszczeń i piwnic oraz wyłożenie trucizny w 
studzienkach przykanalikowych budynków i kanalizacji miejskiej.  W roku 2012  na 
przeprowadzenie deratyzacji wydatkowano 28 315 zł. 
 
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..  DDaallsszzee  wwzzmmaaccnniiaanniiee  ssyysstteemmuu  zzaarrzząąddzzaanniiaa  śśrrooddoowwiisskkiieemm  oorraazz  
ppooddnnoosszzeenniiee  śśwwiiaaddoommoośśccii  eekkoollooggiicczznneejj  ssppoołłeecczzeeńńssttwwaa..  

 
2.1 Zarządzanie środowiskowe. 

 

• Kontynuacja upowszechniania i wspierania wdrażania systemów zarządzania 
środowiskowego.  
 

Zadania własne: 

• sukcesywne wdrażanie systemu informowania społeczeństwa o stanie środowiska        
i udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawach ochrony środowiska, 

• kontynuacja współpracy z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi, 
• dalsze prowadzenie w formie elektronicznej publicznie dostępnych wykazów danych 

o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz              
ich udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej, 

• zachęcanie organizacji do wzięcia udziału w programach szkoleniowo-informacyjnych 
dotyczących EMAS. 

 
Wydział Spraw Komunalnych Urzędu miejskiego prowadzi publicznie dostępny wykaz danych, 
na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227). Informacja o  prowadzonych ocenach 
oddziaływania przedsięwzięć na środowisko w latach 2011-2012 roku publikowana była na 
stronie BIP Urzędu w zakładce środowisko naturalne a także na stronie www.ekoportal.pl. 
Rokrocznie, informacja na temat prowadzonych ocen oddziaływania na środowisko 
przekazywana jest  do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.  
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Kształtowanie postaw proekologicznych oraz elementy ciągłego podnoszenia świadomości 
ekologicznej mieszkańców miasta 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, 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 uwagę odpowiedzialnym instytucjom na np. nielegalne 
wysypiska odpadów czy powstające zagrożenia środowiskowe w ich najbliższym otoczeniu. 
 
Działania zmierzające do podnoszenia stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa według 
zasad polityki ekologicznej państwa, prowadzone były również przez PEE. Celem 
działalności PEE jest: 
• podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, 
• inicjowanie i koordynacja działań proekologicznych, 
• propagowanie postaw przyjaznych środowisku, 
• popularyzacja wiedzy przyrodniczej, 
• promowanie zdrowego stylu życia. 
 
Zadania realizowane  w latach 2011-2012 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. 
 
 

2.2 Edukacja ekologiczna. 
 

• Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej mieszkańców miasta Tczewa. 
• Gwarancja szerokiego dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie. 
 

Zadania własne: 

• kontynuacja realizacji działań prowadzonych prze PEE w Tczewie, 
• sukcesywne wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form edukacji 

ekologicznej dzieci i młodzieży (np. organizowanie konkursów i sesji popularno-
naukowych związanych z tematyką środowiskową, aktywny udział w akcjach pn. 
„Sprzątanie świata”, 

• dalsze wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej, 
• systematyczny udział przedstawicieli miasta Tczewa w szkoleniach z zakresu 

publicznego dostępu do informacji o środowisku, 
• interaktywna wymiana informacji ze społeczeństwem w zakresie ochrony środowiska 

- poprzez stronę internetową Urzędu Miasta. 
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1. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej mieszkańców miasta Tczewa. 
 
W latach 2011-2012 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 kursujących po Tczewie i 
okolicach Tczewa. Poza ww. działaniami w latach 2011-2012 przygotowano i emitowano 
spoty informacyjne w lokalnej telewizji TeTka na temat: utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta, jakość wody pitnej, sprzątania po psach, poszanowanie zieleni, selektywnej 
zbiórki odpadów. 
 
W latach 2011-2012 zrealizowano projekt pn.: ”Wrota Tczewa, dla rozwoju usług 
społeczeństwa informacyjnego”, którego przedmiotem było stworzenie informacyjno-
usługowego, interaktywnego portalu miejskiego „Wrota Tczewa”. Portal wykonano w 2011 
roku, w 2012 roku prowadzone było jego testowanie, weryfikacja rozwiązań i skuteczności 
działania formularzy, w tym on-line modułu e-administracja, jako jednego z podstawowych 
zadań portalu na rzecz obsługi interesantów. W ramach projektu zakupiono nowoczesny 
sprzęt i przeszkolono grupę urzędników do pracy przy tworzeniu materiału redakcyjnego, 
którym będzie zasilana cześć informacyjna nowej strony miejskiej. Wydatkowano w 2011 
roku 581 374 zł, w 2012 roku 500 807 zł. Z tytułu refundacji poniesionych środków w 2012 
roku do budżetu miasta wpłynęła kwota  654 803 zł. 
 
Edukacja ekologiczna w latach 2011-2012, prowadzona przez PEE adresowana była przede 
wszystkim do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz dzieci przedszkolnych. 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 Pracowni następuje na podstawie 
rocznego planu pracy, który zatwierdzany jest przez Prezydenta Miasta, a informacja o ich 
realizacji przedstawiana jest rokrocznie Radzie Miejskiej. PEE realizowała 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 
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Uchwałą Nr XLIV/388/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2010r. Gmina 
Miejska Tczew przystąpiła do projektu Central MeetBike „Wzrost poziomu zrównoważonego 
transportu w miastach Europy Środkowej poprzez poprawę zintegrowanej promocji roweru i 
międzynarodowej sieci współpracy” w ramach programu pozastrukturalnego Central Europe, 
który realizowany jest w latach 2011-2014. Działania realizowane w ramach projektu opisano 
w rozdziale 1.3 Powietrze atmosferyczne, punkt 3 Ograniczanie wielkości emisji 
zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych. 
Zadania przyjęte do realizacji przez PEE w latach 2011-2012r. zostały wykonane zgodnie z 
planem pracy i przyjętym budżetem. Z różnych form edukacji ekologicznej 
przeprowadzonych przez PEE skorzystała następująca ilość uczestników: 
w 2011r.:  2 793 osoby, 
w 2012r.:  2 797 osoby. 
W Tabeli 21 przedstawiono formy edukacji ekologicznej z uwzględnieniem ilości 
uczestników poszczególnych rodzajów zajęć. 
 
W latach 2011-2012 Gmina Miejska Tczew przeznaczała środki na utrzymanie schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w ramach zawartej umowy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony 
Zwierząt ANIMALS, w 2011 roku wydatkowano 200 000 zł , w 2012 roku 210 000 zł. 
 
 
Tabela 21 Ilość uczestników zajęć realizowanych przez PEE w latach 2011-2012. 
 

Wyszczególnienie Liczba 
uczestników 

2011 rok 

Liczba 
uczestników 

2012 rok 
Zajęcia stacjonarne w PEE i   szkołach  2 793 2 797 
Konkursy  781 1 102 
Happeningi 550 500 
Imprezy integracyjne 108 150 
Zajęcia  terenowe jednodniowe w tym: 
 

2 626 1 747 

A. różne wyjazdy grup szkolnych i przedszkolnych 56 91 
     B. akcja „Przygoda z przyrodą” (zimowisko) 907 727 
     C. akcja „Przygoda z przyrodą” (półkolonie) 920 574 
      D. Rejsy i zajęcia w ramach współpracy z Morskim 
Instytutem Rybackim dla placówek wyróżniających się w 
selektywnej zbiórce odpadów w tym: 

743 355 

Warsztaty z edukacji ekologicznej wielodniowe (3 – 5 dni w 
ośrodkach WFOŚiGW) 

73 85 

Spotkania informacyjne (koordynatorzy, komisje) 111 100 
 
Ponadto w latach PEE realizowała zadania: 
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół i przedszkoli, 
- podsumowanie selektywnej zbiórki odpadów dla placówek oświatowych, 
- „Sprzątanie świata Polska” edycja 2011 i 2012 (zakup rękawic ochronnych, oraz 
koordynowanie całości działań, 
- promocja selektywnej zbiórki, 
- zakup prasy, czasopism i wydawnictw specjalistycznych do biblioteczki ekologicznej. 
 
 



 55 

Tabela 22 Formy edukacji edukacyjnej realizowane przez PEE w latach 2011-2012. 
 

Konkursy 2011 
 „Zakręcono,  odkręcono” 
XII Miejski Konkurs Ekologiczny pod  hasłem „Międzynarodowy Rok Lasów” 
XI  Miejski Konkurs literacko – przyrodniczy pt. „Z ekologią za pan brat” 
IV  edycja Miejskiego  Konkursu  „Przyrodnicze  zmagania  z  ortografią” pod  hasłem 
„Ze służbowego notatnika ekologicznego patrolu” 
Konkurs plastyczny „Życie ukryte w lesie” z okazji  Międzynarodowego Roku Lasów 
Konkurs dla gimnazjalistów „Przyroda a ekologia”. 
„Konkurs Wiedzy o Ziemi” – dla uczniów klas VI szkół podstawowych 
IX  Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej pt. „Przyjaciel 
Przyrody” dla uczniów klas II i III szkół podstawowych 
Konkurs dla  dzieci przedszkolnych o tematyce odpadowej   pt. „Coś z niczego”. 

Konkursy 2012 
 „Zakręcono,  odkręcono” 
XIII Miejski Konkurs Ekologiczny pod  hasłem „„Międzynarodowy Rok 
Zrównoważonej Energii”” 
XII  Miejski Konkurs literacko – przyrodniczy pt. „Z ekologią za pan brat” 
V  edycja Miejskiego  Konkursu  „Przyrodnicze  zmagania  z  ortografią” 
Konkurs plastyczny „Opiekuj się i pomagaj naszym zwierzętom w mieście” 
„Konkurs Wiedzy o Ziemi” – dla uczniów klas VI szkół podstawowych 
X Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Ekologicznej pt. „Przyjaciel Przyrody” 
dla uczniów klas II i III szkół podstawowych 

Warsztaty dla uczniów 2011 
Spotkania z ornitologią. Walory przyrodnicze miasta Tczewa – ptaki władcy 
przestworzy. Warsztaty dla przedszkolaków 
Warsztaty z przedstawicielem Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych na temat 
ochrony płazów jako gatunków zagrożonych – dla uczestników półkolonii. 
Morskie śmietnisko – w PEE 
Warsztaty ekologiczne w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku. 
Warsztaty ekologiczne w Zielonej Szkole w Schodnie. 
Minimonitoring czystości wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej 2011 – warsztaty z 
rejsem kutrem badawczym i częścią laboratoryjną dla szkoły podstawowej i szkół 
ponadgimnazjalnych. 
Sposób na śmieci 
„Pierwsze spotkania z Morzem Bałtyckim” – wyjazdowe warsztaty dla przedszkolaków. 
„Chrońmy nasz Bałtyk” – wyjazdowe warsztaty ekologiczne dla gimnazjalistów 

Warsztaty dla uczniów 2012 
Spotkania z ornitologią. Walory przyrodnicze miasta Tczewa – ptaki władcy 
przestworzy. Warsztaty dla przedszkolaków. 
Walory przyrodnicze województwa pomorskiego. Warsztaty dla dorosłych – w PEE 
Morskie śmietnisko. Warsztaty dla uczniów – w PEE. 
Warsztaty ekologiczne w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku. 
Warsztaty ekologiczne w Błękitnej Szkole we Władysławowie. 
Minimonitoring czystości wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej 2012 – warsztaty z 
rejsem kutrem badawczym i częścią laboratoryjną dla gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych – MIR w Gdyni. 
Sposób na śmieci – w PEE. 
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„Chrońmy nasz Bałtyk” – wyjazdowe warsztaty ekologiczne dla gimnazjalistów – MIR                      
w Gdyni. 
Warsztaty dla nauczycieli szkół „Warto eksperymentować! Fascynujące lekcje pełne 
doświadczeń.” 
Warsztaty dla nauczycieli przedszkoli „Warto eksperymentować!” 

Imprezy ekologiczne 2011 
„Sprzątanie świata 2011” 
Zadrzewianie terenów wokół szkół i przedszkoli 
Przegląd umiejętności wokalnych i turniej wiedzy ekologicznej dzieci przedszkolnych  o 
tematyce odpadowej pt. „Coś z niczego”. 
Dzień Ziemi 2011 
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Europejski Dzień bez Samochodu 
2011 
Akcja „Przygoda z przyrodą” – „Oczami zagrożonego gatunku” 

Imprezy ekologiczne 2012 
„Sprzątanie świata 2012” 
Zadrzewianie terenów wokół szkół i przedszkoli 
Akcja „Przygoda z przyrodą” – „Pioruny bogów czyli pozytywna energia” (dla 
zimowisk) 
Dzień Ziemi 2012 
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Europejski Dzień bez Samochodu 
2012 
Akcja „Przygoda z przyrodą” – „Klimatyczne ABC – każde dziecko o tym wie” (dla 
półkolonii) 
Dzień ekologii – impreza na osiedlu Górki (stoisko o tematyce odpadowej). 

Programy ekologiczne 2011 
Przygoda z Przyrodą – zajęcia młodego ekologa pt. „Życie ukryte w lesie” 
Przygoda z Przyrodą – zajęcia młodego ekologa pt. „Oczami zagrożonego gatunku” 
Moje miasto bez odpadów 
Recykling w mojej szkole 
Selektywna zbiórka odpadów 
Tczew – zielone miasto 
Zielone Zakupy 

Programy ekologiczne 2012 
Przygoda z Przyrodą – zajęcia młodego ekologa pt. „Pioruny bogów czyli pozytywna 
energia” 
Przygoda z Przyrodą – zajęcia młodego ekologa pt. „Klimatyczne ABC – każde dziecko                    
o tym wie” 
Moje miasto bez odpadów 
Recykling w mojej szkole 
Selektywna zbiórka odpadów 
Tczew – zielone miasto 
Zielone Zakupy 
 
W latach 2011-2012 PEE realizowała następujące programy ekologiczne na temat 
odzyskiwania surowców wtórnych: 
- Moje miasto bez odpadów: udział wzięły dzieci oraz młodzież  z jednostek oświatowych 
działających na terenie miasta. Jego celem było odzyskanie oraz poddanie recyklingowi jak 
największej ilości papieru, butelek plastikowych po napojach typu PET oraz puszek 
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aluminiowych. Przekazano do recyklingu: 
2011 rok - 59 Mg surowców wtórnych, 
2012 rok - 67,2 Mg surowców wtórnych. 
- Konkurs „Zakręcone – Odkręcone”: udział wzięły szkoły i przedszkola z  terenu miasta. 
Celem wieloletniego 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. Odzyskano: 
2011 rok - 10,563 Mg plastikowych nakrętek co stanowi 3, 7 mln szt. nakrętek plastikowych. 
2012 rok - 9,923 Mg plastikowych nakrętek co stanowi 3,4 mln szt. nakrętek plastikowych.       
- Recykling w mojej szkole: uczniowie i dzieci z Przedszkola Ekologicznego „Jodełka” w 
trakcie realizacji programu, obejmującego zbiórkę zużytych baterii, kartridży i tonerów do 
drukarek, które stanowią niebezpieczny odpad dla środowiska, zebrali: 
2011 rok –  1,001 Mg baterii, 0,191 Mg kartridży.  
2012 rok - 1,362 Mg baterii, 0,094 Mg kartridży.  
Odzyskane baterie przekazywane były do wyspecjalizowanej w utylizacji odpadów 
niebezpiecznych firmy REBA a kartridże do recyklingu.  
- Sprzątanie Świata –––– Polska:  
- 2011 rok – „Lasy to życie – chrońmy je” pod tym hasłem w corocznie organizowanej 
ogólnoświatowej akcji  „Sprzątanie Świata”, udział wzięło 4700 osób. Zebrano 0,9 Mg 
odpadów z okolic szkół, osiedli,  miejsc rekreacji, terenów komunalnych i  itp.  
- 2012 rok – pod hasłem „Kocham, lubię, szanuję – nie śmiecę” przeprowadzona została 
akcja, w której udział wzięło 4 800 osób. Zebrano 1,04 Mg odpadów. 
Zebrane odpady zostały wywiezione przez ZUK Tczew na składowisko odpadów 
komunalnych w Tczewie. 
- Inne programy: w latach 2011-2012 kontynuowany był program „Zielone zakupy”, 
majacy na celu wyeliminowanie opakowań plastikowych tzw. „foliówek” na rzecz toreb 
płóciennych - wielokrotnego użycia. 
Efektem udziału dzieci i młodzieży w selektywną zbiórkę odpadów  był  nie tylko wzrost 
ilości zebranych odpadów w stosunku do 2012 roku ale  również zaangażowanie w ochronę 
środowiska. 
                                                                                                                                                                                                 
Tabela 23 Nakłady finansowe poniesione na realizację programu PEE w latach 2011-2012. 

 

Rok 2011 Rok 2012 § Tytuł 
Wykonanie (zł.) 

4210 zakupy materiałów i wyposażenia 20 053,65 20 459,61 
4240 zakupy pomocy dydaktycznych  5 761,50   5 493,25 
4300 zakup usług: /transportowych – wycieczki 

przyrodnicze, wyjazdy na warsztaty terenowe  i  do 
Zielonych Szkół, bilety wstępu  itp./ 

26 637,33 25 664,73 

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 445,08 3 860,88 
4170 wynagrodzenia bezosobowe/koordynacja systemu 

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

35 030,00 35 990,00 

 RAZEM: 90 927,56 91 468,47 
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Treści zadań realizowanych przez PEE w latach 2011-2012 były zgodne z zagadnieniami 
przyjętymi do realizacji w planie pracy. 

 
 

 

33..  OOcchhrroonnaa  ddzziieeddzziiccttwwaa  pprrzzyyrrooddnniicczzeeggoo  ii  rraaccjjoonnaallnnee  wwyykkoorrzzyyssttaanniiee  
zzaassoobbóóww  pprrzzyyrrooddyy..  

 
3.1 Obszary chronione i tereny zieleni. 

 

Cel strategiczny: Kształtowanie i ochrona systemu obszarów ochronnych.  

 

Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych 
Zadania koordynowane: 

• zachowanie i ochrona istniejących kompleksów leśnych, 
• ochrona i rozwój różnorodności biologicznej (genetycznej, gatunkowej i siedliskowej) 

i krajobrazowej oraz wzrost lesistości i ochrona lasów, 
• ochrona terenów cennych przyrodniczo przed niewłaściwym sposobem użytkowania, 
• kształtowanie i ochrona istniejącej zieleni urządzonej, 
• utrzymanie istniejącego korytarza ekologicznego rangi krajowej: korytarza doliny 

Wisły. 
Ochrona fauny i flory 
Zadania koordynowane: 

• rozszerzanie i usprawnianie ochrony in situ i ex situ gatunków roślin i zwierząt 
zagrożonych wyginięciem, 

• blokowanie inwestycji uciążliwego przemysłu, 
• zapewnianie korzystnego przeciwdziałania wprowadzaniu gatunków, które mogą 

zagrażać integralności naturalnych ekosystemów i siedlisk lub stanowić zagrożenie dla 
gatunków rodzimych. 

 

Ochrona i utrzymanie krajobrazu rekreacyjnego 
Zadania koordynowane: 

• sukcesywne wzmacnianie roli rekreacyjnej terenów zielonych. 
 
 
1. Utrzymanie miejskich terenów zieleni. 

 
Sumaryczne zestawienie miejskich terenów zieleni w Tczewie: 
 
nazwa obiektu                       ogólna powierzchnia  
- parki spacerowo-wypoczynkowe                                   23,8 ha 
- zieleńce       35,9 ha 
- żywopłoty nieformowane i formowane   780 mb             
- tereny zieleni osiedlowej     25,5 ha 
- zieleń uliczna                                                                      45,9 ha 
- cmentarze       11,0 ha 
- pozostałe tereny zielone     28,3 ha 
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Ochrona zieleni uregulowana jest ustawą o ochronie przyrody. Zadanie utrzymania miejskich 
terenów zieleni w latach 2011-2012 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 2011 roku 1 797 140,19 zł 
- w 2012 roku 1 886 467,29 zł. 
Do zadań spółki w latach 2011-2012 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, 
- 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. 

 
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 w zakresie tworzenia nowych terenów zieleni, prac porządkowych i 
pielęgnacyjnych, a także w zakresie odtwarzania zdegradowanych terenów. Prace te były 
realizowane przez specjalistyczne podmioty i wynikały z bieżących potrzeb oraz interwencji 
mieszkańców. Zadania realizowano w ramach środków budżetowych i gminnego funduszu 
ochrony środowiska. W latach 2011-2012 zrealizowano zadania: 
w 2011 roku: 

- montaż ławek parkowych w rejonie skweru przy ul. Łaziennej, wydatkowano 17 976,45 zł 
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- interwencyjne cięcia pielęgnacyjnych zieleni osiedlowej, wydatkowano 3 871,80 zł 
- interwencyjne oczyszczenie pozostałych terenów miejskich, wydatkowano 49 387,32 zł 
- wykonanie rabat w rejonie pl. Piłsudskiego i skweru Kopernika, wydatkowano 6 414,00 zł 
- interwencyjne oczyszczenie terenu w rejonie al. Kociewskiej, wydatkowano 11 362,68 zł 
- wykonanie trawnika przy murach w rejonie ul. Łaziennej, wydatkowano 9 746,84 zł 
- wykonano bieżące naprawy i ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej wzdłuż brzegu Wisły od 
przystani do ujścia Dryboku (strugi Subkowskiej), wydatkowano 7 541,28 zł 
- urządzanie terenów zielonych (zakup bylin, drzew i krzewów ozdobnych na miejskie tereny 
zieleni), wydatkowano 19 910,88 zł 
- urządzenie terenu zieleni w rejonie pl. św. Grzegorza, wydatkowano 1 512,00 zł 
- obsadzenie donic w rejonie pl. J. Piłsudskiego, wydatkowano 980,64 zł 
- wykonanie nawierzchni alejek parkowych, wydatkowano 119 003,38 zł 
- zagospodarowanie miejsca pamięci Batalionu Saperów, wydatkowano 7 474,68 zł 
w 2012 roku: 

- urządzanie terenów zielonych (zakup materiału szkółkarskiego na tereny zielone), 
wydatkowano 24 943,33 zł 
-  umocnienie schodów terenowych w Parku Miejskim, wydatkowano 62 294,22 zł 
- wykonanie nawierzchni ciągu komunikacyjnego w obrębie ścieżki przyrodniczej wzdłuż 
Wisły,  wydatkowano 62 394,26 zł 
- umocnienie skarpy wiślanej w rejonie strugi Subkowskiej, wydatkowano 60 735,33 zł 
- wykonanie nawierzchni alejki parkowej w Parku Miejskim, wydatkowano 61 209,71 zł 
- cięcia pielęgnacyjne metodą alpinistyczną wybranych drzew, wydatkowano 30 000,00 zł 
- wykonanie dokumentacji projektowej parku osiedlowego w rejonie ul. Żwirki, 
wydatkowano 38 000,00 zł 
- zagospodarowanie skweru w rej. ul. Bałdowskiej i Nowowiejskiej, wydatkowano 29 449,98 
zł 
- zagospodarowanie terenu zieleni w rej. ul. Szewczyka Dratewki, wydatkowano 18 716,32 zł 
- dostawa i montaż stołów do gry w szachy, wydatkowano 15 143,76 zł 
- zagospodarowanie skweru przy ul. Prostej, wydatkowano 26 699,60 zł 
- wykonanie trawników w Parku Miejskim,  wydatkowano 8 611,92 zł 
- zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Spółdzielczej, wydatkowano 13 227,34 zł 
- wykonanie chodnika i nasadzeń roślin na skwerze ul. Brzechwy, wydatkowano 25 320,32 zł 
- nasadzenia roślin sezonowych w donicach stojących i wiszących na terenie Starówki wraz z 
całoroczną pielęgnacją, wydatkowano 55 220,40 zł 
- nasadzenia uzupełniające roślin na terenach miejskich,  wydatkowano 58 803,70 zł 
- interwencyjne oczyszczenie terenów miejskich, wydatkowano 12 076,56 zł 
- wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na pl. Patriotów, 
wydatkowano 7 000,00 zł 
- wykonanie placów do ćwiczeń ruchowych, wydatkowano 23 930,01 zł 
- renowacja kwietników w parku im. Kopernika, wydatkowano 4 008,96 zł 
- urządzenie zieleni na skwerze przy ul. Chopina, wydatkowano 8 440,20 zł 
 
Corocznie dokonywane było ubezpieczenie miejskich terenów zieleni, składka w 2011 roku 
wynosiła 3 027 zł/rok, w 2012 roku 4 315 zł/rok. 
 
Wydawano zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów, w 2012 roku rozpatrzono 75 sprawy, 
wydając 57 decyzji i 2 zgody właścicielskie oraz 2 postanowienia przekazujące sprawy do 
Starosty Tczewskiego. Systematyczna poprawa stanu terenów zieleni miejskiej następuje 
poprzez: pielęgnację zieleni miejskiej, uzupełnianie ubytków oraz wykonywanie nowych 
nasadzeń drzew i krzewów. 
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2. Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów leśnych. 
 
Na terenie miasta Tczewa znajduje się 7 ha lasów, w tym 2,7 ha lasów prywatnych 
(należących do ZUOS 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. 

 
3. 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,  
• rekonstrukcja przestrzeni turystycznej i zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego 
przyjaznego dla środowiska,  
• 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, 
• włączenie układów zieleni w spójny system wzmacniający ekologicznie struktury 
zurbanizowane.  
W ramach realizacji powyższych kierunków, wykonano: 
w 2011 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, wydatkowano 
10 000 zł, 
- zlecono organizację maratonu rowerowego „Żuławy w koło”, wydatkowano 7 100 zł 
- rozpoczęto realizację zadania pn.: ”Budowa pomostów cumowniczych – Pętla Żuławska, 
rozwój turystyki wodnej. Etap I” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. Podpisano umowę z wykonawcą robót i przyjęto harmonogram prac. Pierwsze 
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finansowanie nastąpiło w 2012 roku. Na wykonanie tablicy informacyjnej wydatkowano 
1 113 zł 
w 2012 roku: 

- „Prowadzenie punktu informacji turystycznej” w ramach przyznanej dotacji dla organizacji 
pozarządowej - Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie”, wydatkowano 23 000 zł, 
- przekazano dotację na realizacje zadań własnych gminy w zakresie turystki, wydatkowano  
8 920 zł, 
- zakończono realizację zadania dwuletniego pn. :”Budowa pomostów cumowniczych-Pętla 
Żuławska, rozwój turystyki wodnej. Etap I” realizowany w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka. Wydatkowano 357 756 zł.  
- kontynuowano realizacje projektu pn.:” Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego 
Starego Miasta w Tczewie”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. W ramach projektu przebudowano budynki: 
przy ul. Mickiewicza (18 699.999 zł), przy ul. Zamkowej 16 (1.461.926 zł), wykonano 
modernizację budynku przy ul. Rybackiej (8 418.834 zł), wykonano dokumentacje 
projektową modernizacji budynków przy ul. Zamkowej (11 44.694 zł i  18 60.270 zł), 
zakupiono pierwsze wyposażenie do budynku przy ul. Zamkowej (26 32.352 zł) i budynku 
przy ul. Chopina (33 44.405 zł). 
 
 

3.2 Powierzchnia ziemi. 
 

Cel strategiczny: Ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na 

środowisko glebowe.  

 
Zadania własne: 

• coroczna aktualizacja rejestru terenów, na których stwierdzono przekroczenia 
standardów gleby lub ziemi, 

• sukcesywne przestrzeganie zapisów miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa dotyczących obszarów narażonych                              
na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych. 

Zadania koordynowane: 

• zagospodarowywanie gleb w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej i poziomów 
zanieczyszczeń, 

• ograniczanie czynników wpływających na degradację gleby poprzez 
zagospodarowanie m.in.: odłogujących gruntów, 

• rekultywacja gleb zdegradowanych w kierunku rolnym, leśnym i rekreacyjno-
wypoczynkowym, 

• właściwe kształtowanie ekosystemów rolnych z wykorzystaniem otaczających            
je systemów naturalnych i ich zdolności do autoregulacji m.in. poprzez wdrażanie 
programów rolno-środowiskowych, 

• zachowanie naturalnych kompleksów łąk torfowych jako regulatora stosunków 
wodnych i klimatycznych przyległych do nich terenów, 

• prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi, 
• sukcesywne przeciwdziałanie degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza   

i wód powierzchniowych. 
 
 
 
1. Uaktualnianie informacji o zanieczyszczeniu gleb i gruntów. 
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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. 
 
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. 
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44..  ZZrróówwnnoowwaażżoonnee  wwyykkoorrzzyyssttaanniiee  ssuurroowwccóóww,,  mmaatteerriiaałłóóww,,  wwooddyy  ii  eenneerrggiiii..  
 
4.1 Zmniejszenie materiałochłonności, wodochłonności, 
energochłonności i odpadowości produkcji. 

 
Cel strategiczny: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów wodnych w gospodarce. 

Cel strategiczny: Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki.  
• Minimalizacja wykorzystania wód powierzchniowych, podziemnych i energii 
do celów przemysłowych. 
• Podniesienie efektywności wykorzystania energii w gospodarce komunalnej. 

 
Zadania koordynowane: 

• promowanie i stosowanie nowoczesnych technologii z wykorzystaniem kryteriów 
Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) (Inwestorzy prywatni, RDOŚ, Gminy), 

• propagowanie i wspieranie stosowania zamkniętych obiegów wody w 
przedsiębiorstwach, 

• sukcesywne zwiększanie recyklingu oraz odzysku materiałowego i  energetycznego, 
• kontynuacja modernizacji sieci wodociągowych w celu zmniejszenia strat wody         

w systemach przesyłowych. 
• poprawa parametrów energetycznych budynków: modernizacje i termomodernizacje 

(Zarządcy budynków), 
• podnoszenie sprawności procesów wytwarzania energii (Zarządcy budynków), 

racjonalizacja zużycia i oszczędzania energii przez mieszkańców (Odbiorcy energii), 
 
Zmniejszenie zasobochłonności produkcji jest jednym z ważniejszych celów polityki 
ekologicznej, gdyż jest to jedna z dróg realizacji zasady likwidacji zanieczyszczeń, 
uciążliwości i zagrożeń u źródła. Zmniejszenie zużycia zasobów pozwala ponadto na 
osiąganie korzyści ekonomicznych w postaci zmniejszenia nakładów na produkcję. Jednym z 
warunków realizacji tego celu jest stworzenie systemu pomiaru na poziomie przedsiębiorstwa, 
umożliwiającego gromadzenie informacji istotnej do podejmowania decyzji produkcyjnej.  
 
Zastosowanie najlepszych dostępnych technik produkcji przemysłowej powinno doprowadzić 
do zmniejszenia zapotrzebowania na wodę i do ograniczenia ładunków odprowadzanych do 
odbiorników zanieczyszczeń. Natomiast racjonalizacja zużycia wody w gospodarstwach 
domowych zmierza przede wszystkim do ograniczenia jej marnotrawstwa, stosowania 
wodooszczędnej aparatury czerpalnej i sprzętu gospodarstwa domowego oraz dalszego 
rozwoju pomiaru zużycia wody. Konieczne jest również dalsze ograniczanie strat w 
systemach rozprowadzania wody. W 2012 roku zakończono realizację inwestycji pn. 
„Kompleksowe wyposażenie w kanalizację sanitarną miasta Tczewa – Etap IV wraz z 
magistralą wodociągową”. Zrealizowana przez ZWiK Sp. z o. o. w Tczewie inwestycja, 
umożliwiła podłączenie do kanalizacji sanitarnej zarówno mieszkańców Tczewa nie mających 
dotychczas takich możliwości jak i mieszkańców miejscowości Czarlin. Ponadto w 2012 roku 
rozpoczęto realizację V etapu inwestycji pn. „Kompleksowe wyposażenie w kanalizacje 
sanitarną miasta Tczewa”, w wyniku którego możliwość podłączenia uzyskają tereny nowo 
wybudowanego osiedla w rejonie ul. Głowackiego oraz mieszkańcy okolicznych wsi. 

Działania w zakresie zmniejszania zużycia energii w przemyśle polegają głównie na  
systematycznym wprowadzaniu energooszczędnych technologii i urządzeń. Także w 
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gospodarstwach domowych obserwuje się w ostatnim czasie wprowadzenie takich technologii 
i urządzeń do powszechnego  stosowania (sprzęt AGD, żarówki energooszczędne itp.). 

Na terenie Gminy Miejskiej Tczew podejmowano działania zmierzające do zmniejszenia strat 
energii, zwłaszcza energii cieplnej, w systemach przesyłowych. ZEC Tczew, będący 
producentem, jak również dystrybutorem ciepła na terenie miasta. W latach 2011-2012 ZEC 
Tczew w ramach działań inwestycyjnych wykonał rozbudowę i modernizację sieci 
ciepłowniczej, w 2011 roku zrealizował zadania inwestycyjne na kwotę 2 219 989,39 zł, 
natomiast w 2012 roku na kwotę 2 199 641,13 zł. Długość sieci ciepłowniczej wysokich i 
niskich parametrów na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 47,71 km. 

Dążono do systematycznej poprawy parametrów energetycznych budynków. Według 
informacji dostarczonej przez zarządców nieruchomości na terenie miasta w 2011r. poddano 
termomodernizacji 24 budynki (powierzchnia użytkowa objęta termomodernizacją: 18 828,32 
m2), w 2012r. 16 budynków (powierzchnia użytkowa objęta termomodernizacją: 12 256,11 
m2). W latach 2011-2012 Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym 
wykonywał remonty bieżące i konserwację budynków komunalnych. Wykonano między 
innymi wymianę stolarki okiennej, izolacje budynków i lokali gminnych, wydatkowano 
ogółem na realizację zadań remontowych w 2011 roku: 3 154 593,29 zł, w 2012 roku: 
3 224 623,61 zł. 
 
 

4.2 Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 
 
Cel strategiczny: Wspieranie budowy nowych instalacji odnawialnych źródeł energii. 

• Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 
 

Zadania własne: 

• kontynuacja działań mających na celu wspieranie budowy nowych instalacji 
odnawialnych źródeł energii, 

• prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii, 
• dalsze wspieranie i aktywizacja samorządów lokalnych w kierunku wykorzystania 

lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii, 
• kompleksowa modernizacja systemów grzewczych w obiektach użyteczności 

publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii typu: kolektory słoneczne, 
pompy ciepła, kogeneracja. 

Zadania koordynowane: 

• sukcesywny rozwój energetycznego wykorzystania biomasy i biogazu, energetyki 
słonecznej. 

• budowa instalacji umożliwiających wykorzystanie odnawialnych źródeł 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”). Od 2012 roku 
na terenie Gminy Miejskiej Tczew wprowadzono możliwość uzyskania dotacji do wykonania 
zmiany ogrzewania z węglowego na ekologiczne, zgodnie z podjętą przez Radę Miasta 
Tczewa uchwałą nr XIX/156/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 rok w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz 
trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Gminy 
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Miejskiej Tczew. W 2012 roku do Urzędu Miejskiego nie złożono wniosków dotyczący 
wymiany źródła ciepła w obiektach budowlanych znajdujących się na terenie miasta Tczewa 
na źródło wykorzystujące odnawialną energię. 
 
 

4.3 Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią.  
 
Cel strategiczny: Wspieranie Zapobieganie zagrożeniom powodziowym. 

 

Zadania koordynowane: 

• systematyczna konserwacja rzek i cieków, 
• realizacja systemu szybkiego ostrzegania i reagowania w przypadku zagrożenia 

powodzią – zgodnie z planem operacyjnym ochrony przed powodzią miasta Tczewa. 
 
Zgodnie z treścią Ustawy Prawo wodne - za działania związane z ochroną 
przeciwpowodziową odpowiada 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 koordynacje 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. 
 
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. 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 Kanału 
Młyńskiego realizowano przy udziale Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa 
Pomorskiego w Gdańsku.  

 
 

55..    PPooddssuummoowwaanniiee  ii  wwnniioosskkii..  
 
W niniejszym opracowaniu  przedstawiono  zadania,  które  były  realizowane                                 
w latach 2011-2012 w  ramach „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Tczew na lata 
2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015” a także „Aktualizacji 
Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2016-2019 wraz z podsumowaniem”. Oba  ww. dokumenty w okresie 
objętym sprawozdaniem stanowiły podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej 
w Gminie Miejskiej Tczew.  
 
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. 


