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Lp. Wskaźniki 
Źródła 
danych 

Stan wyjściowy 
 (2010, 2011 r.) 

2012 2013 2014 
Oczekiwany stan           

w 2015 roku 

I. Struktura zagospodarowania przestrzennego 

1. Powierzchnia miasta Gmina 22,38 km2 22,38 km2 22,38 km2 22,38 km2 
Wskaźnik 

orientacyjny 

2. 

Udział terenów zabudowanych i zurbanizowanych 

w powierzchni miasta, w tym: 

 - powierzchnia terenów mieszkaniowych, 

- powierzchnia terenów przemysłowych. 

GUS 11,16 km2 (49,86%) 

 

3,05 km2 (27,33%) 

1,00 km2 (8,96%) 

11,24 km2 (50,22%) 

 

3,05 km2 (27,14%) 

1,00 km2 (8,89%) 

11,34 km2 (50,67%) 

 

3,10 km2 (27,33%) 

1,01 km2 (8,90%) 

11,36 km2 (50,75%) 

 

3,11 km2 (27,37%) 

1,01 km2 (8,89%) 

Wskaźnik 

orientacyjny 

3. 
Udział terenów komunikacyjnych w powierzchni 
miasta (drogi, kolej) 

GUS 
3,56 km2 (15,90%) 3,63 km2 (16,21%) 3,66 km2 (16,35%) 3,7 km2 (16,53%) 

Wskaźnik 
orientacyjny 

4. Udział użytków rolnych w powierzchni miasta 
GUS 

36,3% 35,70% 35,28% 35,28% 
Wskaźnik 

orientacyjny 
II. Poprawa jakości powietrza 

5. 

Strefa pomorska województwa pomorskiego 

Mierniki jakości powietrza: SO2, NO2, PM10, CO, 

O3 – przekraczanie wartości dopuszczalnych oraz 
wartości dla klasy A 

WIOŚ 

Niedotrzymane poziomy dla 
pyłu PM10 i poziomy 

docelowe (2013 r.) 

benzo(a)pirenu  - klasa C, 
pozostałe mierniki w klasie 

A, oraz niedotrzymane 

poziomy dla ozonu w 
przypadku celów 

długoterminowych (2020 r.). 

Niedotrzymane poziomy dla 
pyłu PM10 i poziomy 

docelowe (2013 r.) 

benzo(a)pirenu - klasa C, 
pozostałe mierniki w klasie 

A, oraz niedotrzymane 

poziomy dla ozonu w 
przypadku celów 

długoterminowych (2020r.). 

Niedotrzymane poziomy dla 
pyłu PM10 i poziomy 

docelowe (2013 r.) 

benzo(a)pirenu  - klasa C, 
pozostałe mierniki w klasie 

A, oraz niedotrzymane 

poziomy dla ozonu w 
przypadku celów 

długoterminowych (2020r.). 

Niedotrzymane poziomy 
dla pyłu PM10, PM2,5 i 

ben-zo(a)pirenu; 

niedotrzymane poziomy 
długoterminowe dla ozonu 

(2020r.). 

Brak przekroczeń 
wartości dla klasy 

A 

III. Poprawa jakości wód powierzchniowych 

6. 
Jakość wód powierzchniowych w punktach 

monitoringowych 
WIOŚ 

Punkty pomiarowe: Motława 
(Rokitki), 

Drybok (Tczew),  

Kanał Młyński (Tczew), Stan 
biologiczny b. dobry: Struga 

Młyńska, Kanał Graniczny, 

w pozostałych punktach: 

dobry. 

Stan fizyko-chemiczny 

poniżej dobrego we wszy-

stkich badanych punktach. 

Stan/potencjał ekologiczny: 

umiarkowany we wszystkich 
badanych  punktach. 

Pomiary co 3 lata. 

Brak pomiaru Brak pomiaru Brak pomiaru 

Poprzez 

zwiększenie 

klasy czystości 

7. 
Stosunek długości sieci 

kanalizacyjnej do długości sieci wodociągowej 
GUS 0,88 0,9 1,0 1,0 

Możliwie najbliższy 

liczbie 1 

8. 
% mieszkańców korzystających z oczyszczalni 

ścieków 
GUS 99,58% 99,6% 99,6% 99,6% 100% 

IV. Minimalizacja zagrożeń dla odtwarzalności i jakości zasobów wód podziemnych 

9. 

Jakość wód podziemnych w punktach 

monitoringowych. WIOŚ 

Tczew: ujęcie miejskie 

Motława - klasyfikacja III - 
dobry 

Tczew: ujęcie miejskie 

Motława - klasyfikacja III - 
dobry 

Tczew: ujęcie miejskie 

Motława - klasyfikacja III - 
dobry 

Tczew: ujęcie miejskie 

Motława - klasyfikacja III - 
dobry 

Brak istotnych 

zanieczyszczeń 
antropogenicznych 

10. Stopień skanalizowania [%] GUS 95,37% 95,4% 95,5% 99,6% 100% 
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V. Gospodarka odpadami 

11. 
Odebrane niesegregowane odpady komunalne 

(20 03 01) 
Gmina 21 851,09 Mg 

 
19 410,85 Mg 

 
16 474,5 Mg 

 
14 745,7 Mg 

Maleje z uwagi na 
wzrost selektywnie 

zbieranych 

odpadów 

12. 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych 
i szkła) [%] 

Gmina b.d 

 

8,2  % 

 

13,36 % 

 

25,56 % Możliwie 

największa 

13. 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych) [%] 

Gmina b.d 

 

99,9 % 

 

96,47 % 

 

92,0 % Możliwie 

największa 

VI. Zachowanie naturalnej rzeźby terenu i likwidacja powstałych szkód 

14. 
Powierzchnia wymagająca 
rekultywacji (udział w całkowitej powierzchni 

powiatu) 

Gminy Brak Brak Brak 

8,5 ha (0,01%) 

Rekultywacja zamkniętej 
kwatery składowiska 

odpadów  w Tczewie  

przy ul. Rokickiej. 

3,30 ha gruntów 

zdewastowanych 

53,09 ha gruntów 
zdegradowanych 

15. 
Powierzchnia terenów 
zrekultywowanych 

Gminy b.d. b.d. b.d. 8,5 ha 
Możliwie 

największa 

16. 
Udział gruntów ornych w powierzchni miasta 

Tczewa 

Gmina 
22,56 % 22,38% 21,93% 21,84% 

Ubytek – możliwie 

najmniejszy 

17. 
Udział gruntów leśnych oraz zadrzewień i 

zakrzewień 
Gmina 0,4% 0,4% 0,35% 0,35% 

Nie mniejsze niż w 

roku 2010 

VII. Zachowanie ciągłości przestrzeni przyrodniczej i wzrost różnorodności biologicznej 

18. 

Tereny zieleni – nasadzenia: 

- drzewa, 

- krzewy. 

GUS 
126 szt. 
120 szt. 

341 szt. 
5431 szt. 

329 szt. 
5687 szt. 

334 szt. 
5620 szt. 

Nie mniejsze niż w 
roku 2010 

19. Pomniki przyrody 
Gmina 

 
5 5 5 5 

Nie mniejsza niż  
w roku 2010 

20. Obszary Specjalnej Ochrony 
GDOŚ 

/RDOŚ 
Dolina Dolnej Wisły Dolina Dolnej Wisły Dolina Dolnej Wisły Dolina Dolnej Wisły 

Powierzchnia nie 

mniejsze niż w roku 
2010 

21. Procent lesistości miasta Gminy 0,3% 0,3% 0,26% 0,26% 
Nie mniejszy niż w 

roku bazowym 

VIII. Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego i sprawnego systemu zarządzania środowiskiem 

22. 

Rodzaje i liczba zdarzeń (np. ilość interwencji 

stacji ratownictwa chemicznego w powiecie) 

mogących spowodować nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska na obszarze powiatu, w porównaniu ze 

średnią wojewódzką 

WIOŚ, 

Komenda 

Wojewódz
ka Straży 

Pożarnej 

0 zdarzeń rejestrowanych 

jako zdarzenia o znamionach 
poważnej awarii (woj. 

pomorskie –  6 zdarzeń z 

udziałem substancji 

niebezpiecznych) 

0 zdarzeń rejestrowanych 

jako zdarzenia o znamionach 

poważnej awarii (woj. 

pomorskie –  kilkanaście 
zdarzeń z udziałem 

substancji niebezpiecznych) 

0 zdarzeń rejestrowanych 

jako zdarzenia o znamionach 

poważnej awarii (woj. 

pomorskie –  7 zdarzeń z 
udziałem substancji 

niebezpiecznych) 

0 zdarzeń rejestrowanych 

jako zdarzenia o 

znamionach poważnej 

awarii (woj. pomorskie –  6 
zdarzeń z udziałem 

substancji 

niebezpiecznych) 

Wskaźnik opisowy 

Możliwie 
najmniejszy 

23. 
Ilość zakładów posiadających pozwolenia 

zintegrowane 
Starostwo 2 zakłady 2 zakłady 2 zakłady 2 zakłady 

Możliwie 

największy 

24. Liczba przedsiębiorstw posiadających certyfikaty:  10 10 10 10 Możliwie 
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- ISO 14001 
- EMAS 

0 0 0 0 największy 

IX. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

25. 
Infrastruktura techniczna wykorzystująca 

odnawialne źródła energii 
Gmina 

1 pompa ciepła, 

1 instalacja wykorzystująca 

biogaz, 

1 elektrownia wodna, 

kolektory słoneczne 

1 pompa ciepła, 

1 instalacja wykorzystująca 

biogaz, 

1 elektrownia wodna, 

kolektory słoneczne 

2 pompa ciepła, 

1 instalacja wykorzystująca 

biogaz, 

1 elektrownia wodna, 

kolektory słoneczne 

2 pompa ciepła, 

1 instalacja wykorzystująca 

biogaz, 

1 elektrownia wodna, 

kolektory słoneczne 

Wskaźnik opisowy 

Możliwie 

największy 

X. Koszty poniesione 

24. 
Wykonanie wydatków w zakresie gospodarki 

komunalnej i ochrony środowiska (Dz. 900) 

Raporty z 
wykonania 

budżetu 

10 091 455 zł 
 

11 228 665 zł 
 

12 785 547 zł 
 

18 372 847 zł 
Corocznie – 

większa. 

 

 


