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Wykaz skrótów: 

 

BDL – Bank Danych Lokalnych,  

EMAS – wspólnotowy system ekozarządzania i audytu, 

GIOŚ – Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 

GPEC - Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 

GUS – Główny Urząd Statystyczny, 

GWh – Gigawatogodzina, 

GZWP – Główny Zbiornik Wód Podziemnych, 

HCO3 – Wodorowęglan, 

IMGW – Instytut Meterologii i Gospodarki Wodnej, 

ISO – International Organization for Standardization, 

JCWPd – Jednolite Części Wód Podziemnych, 

JST – Jednostka Samorządu Terytorialnego, 

KPOŚK – Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,  

KWSP – Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej 

KZGW – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 

NFOŚIGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

N - Azot ogólny, 

NH4 – Amon, 

NOx - Tlenki azotu w spalinach samochodowych, 

OChK – Obszar Chronionego Krajobrazu,  

OZE – Odnawialne Źródła Energii, 

P - Fosfor ogólny, 

PM 10 – Cząstki pyłu zawieszonego o średnicy do 10 µm, 

PM 2,5 – Cząstki pyłu zawieszonego o średnicy do 2,5 µm, 

PCB - Polichlorowane bifenyle, 

PE - Przewodność, 

PEE – Pracowania Edukacji Ekologicznej Urzędu Miasta w Tczewie 

PIG-PIB - Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności,  

POP – Program Ochrony Powietrza, 

POŚ – Program Ochrony Środowiska,  

PRL – Plan Rozwoju Lokalnego, 

PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 

PSG – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., 

RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,  

RIPOK – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, 

RLM – równoważna liczba mieszkańców,  

RSGOT - Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew, 

SO2 – Dwutlenek siarki, 

SDF - Standardowy Formularz Danych, 

UE – Unia Europejska, 

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
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WIOŚ – Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska, 

PZD – Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie, 

ZMiUW –Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 

ZUOS Sp. z o. o. - Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie, 

ZMiUW – Zakład Melioracji i Urządzeń Wodnych, 

ZWIK – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie. 
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I. WSTĘP 
 

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska (zwana 

dalej Programem lub POŚ) dla Miasta Tczewa na lata 2016 – 2020 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2021 - 2024.  

Pierwszy tego typu dokument dla Miasta opracowany był w roku 2004. Został on 

przyjęty uchwałą Nr XXIV/225/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 września 2004 r 

w sprawie programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa. Pierwsza aktualizacja POŚ dla 

Miasta Tczewa miała miejsce w roku 2008, kiedy przyjęto uchwałą Nr XXXII/ 278/2009 Rady 

Miejskiej w Tczewie, z dnia 26 marca 2009 roku Program ochrony środowiska dla Miasta 

Tczewa na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015. Druga 

aktualizacja na kolejny okres programowania na lata 2012 - 2015 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2016 – 2019 została przyjęta uchwałą Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej 

w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. 

W związku z upływem okresu programowania niniejszego POŚ zaszła konieczność 

opracowania tego strategicznego dokumentu od podstaw, na nową perspektywę czasową, 

zgodnie z obecnie obowiązującymi dokumentacjami strategicznymi i operacyjnymi. 

Dokument został zrealizowany we współpracy Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz firmy 

Green Key Joanna Masiota – Tomaszewska, na podstawie zawartej umowy. 

Biorąc pod uwagę jednak zmiany przepisów prawnych opracowanie niniejszego 

dokumentu opiera się aktualnie o nieco inne założenia i wytyczne metodyczne. 

W szczególności zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie 

ustawy Prawo ochrony środowiska określiły, że programy ochrony środowiska uchwalone 

w celu realizacji Polityki ekologicznej państwa na lata 2009–2012 z perspektywą do roku 

2016 zachowują ważność na czas, na jaki zostały uchwalone, jednak nie dłużej niż do dnia 

31 grudnia 2016 r.  

W przypadku konieczności wcześniejszej aktualizacji dokumentu, art. 14 ust. 2 ww. 

ustawy zmieniającej ustawę Prawo ochrony środowiska z roku 2014 wskazuje następująco: 

„Jeżeli program ochrony środowiska, o którym mowa w ust. 1, wymaga aktualizacji, 

odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy uchwala nowy program 

ochrony środowiska uwzględniający cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach 

programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju”. 

Programy ochrony środowiska są nadal wymaganym dokumentem, zgodnie 

z brzmieniem art. 14. ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: 

„Polityka ochrony środowiska jest prowadzona również za pomocą wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”. 

Sporządzając dokument Programu należy uwzględniać wymagania także innych 

dokumentów strategicznych wyższego szczebla, w tym przypadku dokumentacji 

wojewódzkich i krajowych, określać rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki 

niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno - ekonomiczne i środki 

finansowe. Program musi być zbieżny z założeniami najważniejszych projektów na różnym 

szczeblu programowania regionalnego. 

Opracowanie Programu pozwala na przeanalizowanie zmian, jakie zaszły 

w środowisku przyrodniczym w porównaniu z poprzednimi latami oraz uzupełnienie zadań, 

których realizacja przyczyni się do ochrony środowiska Miasta Tczewa, utrzymania stanu 
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środowiska na dobrym poziomie, o ile taki wynika z badań monitoringu środowiska oraz 

kontynuowania działań, które zmierzają do jego poprawy, w sektorach, gdzie standardy 

jakości środowiska są nadal przekraczane. 

 

1.2. POTRZEBA I CEL OPRACOWANIA 
 

Powszechne zainteresowanie problematyką ochrony środowiska w każdej dziedzinie 

życia człowieka wymaga opracowywania syntetycznych dokumentów, które zbierają 

informacje o stanie środowiska przyrodniczego człowieka oraz wyznaczają cele ekologiczne, 

które prowadzą w konsekwencji do zrównoważonego rozwoju obszaru. Ważne jest również, 

aby prowadzić ciągłą aktualizację zamierzonych działań, dostosowywać je do aktualnej 

sytuacji i mierzyć ich stopień wykonania. Przeprowadzanie analiz czasowych pozwala 

określić obszary, które faktycznie się rozwijają, a nad którymi trzeba nadal pracować. Służą 

temu raporty z realizacji programów ochrony środowiska, które należy sporządzać co dwa 

lata. Miasto Tczew na bieżąco realizuje powyższy obowiązek. Raport z wykonania programu 

ochrony środowiska dla Miasta Tczewa za lata 2013-2014 przedstawiony został na sesji 

Rady Miejskiej w dniu 29 października 2015 r. 

Celem Programu jest przedstawienie wytycznych do racjonalnych działań na dalsze 

lata i poprawa stanu środowiska przyrodniczego, bądź utrzymanie dobrego poziomu tam 

gdzie został on osiągnięty w wyniku realizacji założeń poprzedniego projektu. Zawarte w nim 

rozwiązania inwestycyjne oraz organizacyjne i informacyjne przyczynią się do właściwego, 

zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju gospodarowania zasobami przyrodniczymi. 

Niniejsza aktualizacja jest wypełnieniem obowiązku Miasta Tczewa w zakresie aktualizacji 

strategicznych dokumentów gminnych, co pozwala władzom na bieżąco kontrolować stan 

środowiska oraz planować na tej podstawie działania służące ochronie środowiska. 

Wynikiem procesu planowania jest dokument zawierający wizję rozwoju systemu 

zarządzania ochroną środowiska, określający opcje i warunki rozwiązań. Jest on także 

ważnym środkiem informacji, narzędziem kontroli i materiałem wykorzystywanym do rozwoju 

systemu w przyszłości.  

Niniejszy dokument spełnia wymogi Wytycznych do opracowania wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska opracowanych przez Ministerstwo 

Środowiska w 2015 r. 

 

1.3. METODA OPRACOWYWANIA PROGRAMU 
 

Niniejsza Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tczewa na lata 

2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 jest kontynuacją dotychczas podejmowanych 

działań w zakresie szeroko rozumianej problematyki ochrony środowiska. 

Przy opracowywaniu Programu korzystano z zapisów zawartych w dokumentach 

strategicznych obowiązujących dla kraju, województwa, powiatu oraz Miasta Tczewa, 

np. Strategii rozwoju kraju 2020, Strategii rozwoju województwa pomorskiego 2020, Strategii 

rozwoju powiatu tczewskiego na lata 2007 – 2020. 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, POŚ powinien zostać także oparty na 

dokumentach strategicznych związanych z rozwojem lokalnym jednostki, w tym na Strategii 

rozwoju Miasta Tczewa (o czym mowa szerzej w rozdziale 9.1.4.), Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew i Polityki Rowerowej Miasta Tczewa do roku 2020. 

Niniejszy dokument opiera się na dostępnej bazie danych Głównego Urzędu 

Statystycznego, Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Urzędu 
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Marszałkowskiego w Gdańsku, Urzędu Miejskiego w Tczewie. Przy opracowaniu Programu 

wykorzystano materiały i informacje uzyskane także od jednostek działających 

na omawianym terenie oraz na obszarze województwa pomorskiego (zarządcy dróg, 

eksploatatorów sieci infrastruktury, zarządców instalacji). 

 

1.4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I OCENA WALORÓW ORAZ ZASOBÓW 
MIASTA TCZEWA 

 
Miasto Tczew położone jest nad lewym brzegiem rzeki Wisły w południowej części 

województwa pomorskiego i jest siedzibą powiatu tczewskiego. Opisywany teren zajmuje 

powierzchnię 22 km2 (2 238 ha), co stanowi 3,16 % powierzchni powiatu.  

Tczew jako jednostka administracyjna graniczy z następującymi gminami: Tczew 

(gmina wiejska okalająca Miasto od zachodu) z powiatu tczewskiego, Miłoradz z powiatu 

malborskiego (południowy - wschód), Lichnowy z powiatu malborskiego (północny - wschód). 

 

 
Ryc. 1. Położenie Miasta Tczewa na tle sąsiednich gmin 

Źródło: geoportal.gov.pl 

 

Tczew to obszar o bogatej tradycji historycznej, a także o silnych związkach 

gospodarczych i kulturowych z regionem (obsługa rolnictwa, atrakcyjny rynek zbytu, 

szkolnictwo, administracja, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna itp.).  

Tczew znajduje się, poniżej rozgałęzienia Wisły z Nogatem, na pograniczu Żuław 

Wiślanych (które obejmują praktycznie całą powierzchnię jednostki) i Pojezierza 

Starogardzkiego (obejmuje on zaledwie niewielki fragment w południowo-zachodniej części 

Miasta). Jest jednym z dwóch (obok Starogardu Gdańskiego) głównych miast regionu 

Kociewia.  

Na koniec roku 2014 liczba ludności zamieszkująca opisywany teren wynosiła 60 573 

osób (według Banku Danych Lokalnych), co stanowi 52,8 % ogólnej liczby mieszkańców 

całego powiatu tczewskiego. 
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Obserwuje się widoczną tendencję w zmianach liczby ludności jednostki, obecnie 

tendencja jest ujemna. Liczba mieszkańców obszaru spada każdego roku. Począwszy 

od roku 2011, liczba ludności zmalała o 409 osób. 

Gęstość zaludnienia jednostki jest charakterystyczna dla obszaru o charakterze 

miejskim, gdzie nagromadzenie ludności jest znaczne na km2 w porównaniu z terenami 

otaczającymi. W roku 2014 gęstość zaludnienia wyniosła 2 707 osób na km2. 

Analizując przyrost naturalny Miasta Tczewa należy stwierdzić, że jego wartość, 

począwszy od 2009 roku spada i w 2014 roku osiągnęła wartość ujemną. Urodzeń żywych 

zarejestrowano 573, a zgonów w tym roku 574.  

Struktura ekonomiczna ludności, według danych z 2014 roku pochodzących z GUS-u 

(przy ogólnej liczbie mieszkańców 60 573, stan na 31.12.2014 r.), przedstawia się 

następująco:  

 grupa ludności w wieku przedprodukcyjnym stanowi 19,1 % ogólnej liczby 

mieszkańców, tj. 9 770 osób, 

 ludność w wieku produkcyjnym stanowi 62,1 % liczby mieszkańców, tj. 39 445 osób, 

 ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi 18,8 % ogólnej liczby ludności, 

tj. 11 358 osób. 

 

Największą powierzchnię na terenie Miasta Tczewa zajmują grunty zabudowane 

i zurbanizowane 1 136 ha (50,8 %). 

Szczegółową strukturę użytkowania gruntów na terenie Miasta Tczewa 

przedstawiono w tabeli nr 1 oraz zobrazowano na wykresie nr 1. 

 

Tabela 1. Struktura użytkowania gruntów  

Rodzaj gruntu 
Powierzchnia [ha] Udział % 

gruntów 
(2014 r.) 

2012 2013 2014 

powierzchnia ogółem 2 238 2 238 2 238 100,0 

powierzchnia lądowa 2 153 2 153 2 153 96,2 

użytki rolne razem 799 792 789 35,3 

użytki rolne - grunty orne 494 491 489 21,8 

użytki rolne - sady 100 100 100 4,5 

użytki rolne - łąki trwałe 127 127 127 5,7 

użytki rolne - pastwiska trwałe 56 54 54 2,4 

użytki rolne - grunty rolne zabudowane 11 11 10 0,4 

użytki rolne - grunty pod stawami 2 2 2 0,1 

użytki rolne - grunty pod rowami 8 8 8 0,4 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem 9 8 8 0,4 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - lasy 7 6 6 0,3 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - 
grunty zadrzewione i zakrzewione 

2 2 2 0,1 

grunty pod wodami razem 85 85 85 3,8 

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 82 82 82 3,7 

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 3 3 3 0,1 

grunty zabudowane i zurbanizowane razem 1 124 1 134 1 136 50,8 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny 
mieszkaniowe 

307 310 311 13,9 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny 
przemysłowe 

101 101 101 4,5 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny inne 
zabudowane 

185 185 186 8,3 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny 
zurbanizowane niezabudowane 

105 107 103 4,6 
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Rodzaj gruntu 
Powierzchnia [ha] Udział % 

gruntów 
(2014 r.) 

2012 2013 2014 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny 
rekreacji i wypoczynku 

57 59 60 2,7 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny 
komunikacyjne - drogi 

226 230 235 10,5 

grunty zabudowane i zurbanizowane – tereny 
komunikacyjne - kolejowe 

137 136 135 6,0 

grunty zabudowane i zurbanizowane - użytki 
kopalne 

6 6 6 0,3 

nieużytki 23 22 22 1,0 

tereny różne 197 197 197 8,8 

Źródło: Powierzchnia geodezyjna kraju według kierunków wykorzystania, GUS 

 

 
Wykres 1. Struktura użytkowania gruntów (%) 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

Według danych GUS z 2014 r. łączna powierzchnia użytków rolnych na terenie 

opisywanego obszaru wynosi 789 ha. Największy udział wśród użytków rolnych zajmują 

grunty orne, których powierzchnia wynosi 489 ha (ponad 21 % łącznej powierzchni użytków 

rolnych). Najmniej jest natomiast sadów, gruntów pod stawami oraz gruntów rolnych 

zabudowanych, których udział w ogólnej powierzchni gruntów osiąga nieco około 1 %. 

 

Tabela 2. Struktura zagospodarowania użytków rolnych  

Rodzaj gruntu 
Powierzchnia 

[ha] 
Udział % 
gruntów 

Użytki rolne razem 789 100,00 

Grunty orne 489 61,98 

Sady 100 12,67 

Łąki trwałe 127 16,10 

Pastwiska trwałe 54 6,84 

Grunty rolne zabudowane 10 1,27 

Grunty pod stawami 2 0,25 

Grunty pod rowami 8 1,01 

Źródło: Powierzchnia geodezyjna kraju, GUS 

 

35,3 

0,4 
3,8 

50,8 

1 
8,8 

użytki rolne 

grunty leśne oraz 
zadrzewione i zakrzewione 
razem 

grunty pod wodami razem 

grunty zabudowane i 
zurbanizowane razem 

nieużytki 

tereny różne 
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Według danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. na terenie Miasta Tczewa 

funkcjonuje 76 gospodarstw rolnych, z czego 52 gospodarstwa prowadziły działalność 

rolniczą. Struktura wielkości gospodarstw charakteryzuje większym udziałem gospodarstw 

małych - do 5 ha, których jest 52 sztuki, w stosunku do gospodarstw średnich i dużych - 

powyżej 10 ha, w ilości 13 sztuk. 

Biorąc pod uwagę dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (stan na 31.12.2014 r.), na terenie 

opisywanego terenu działało 5 751 podmiotów gospodarczych. 

 
Tabela 3. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON 

wg sekcji PKD 

Sekcja 
Ilość 

podmiotów 
Udział (%) 

Ogółem 5 751 100,00 

W sekcji A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo 15 0,26 

W sekcji B - górnictwo i wydobywanie 4 0,07 

W sekcji C - przetwórstwo przemysłowe 627 10,90 

W sekcji D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

9 0,16 

W sekcji E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z rekultywacją 

20 0,35 

W sekcji F - budownictwo 792 13,77 

W sekcji G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 

1 299 22,59 

W sekcji H – transport, gospodarka magazynowa 353 6,14 

W sekcji I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

150 2,61 

W sekcji J – informacja i komunikacja 156 2,71 

W sekcji K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa 184 3,20 

W sekcji L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 497 8,64 

W sekcji M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 458 7,96 

W sekcji N – działalność w zakresie usług administrowania 
i działalność wspierająca 

131 2,28 

W sekcji O – administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 

17 0,30 

W sekcji P – edukacja 208 3,62 

W sekcji Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna 377 6,56 

W sekcji R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 96 1,67 

W sekcji S – pozostała działalność usługowa 

W sekcji T - gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; 
gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące 
usługi na własne potrzeby 

358 6,23 

Źródło: GUS – Bank Danych Lokalnych (klasyfikacja PKD 2007) 

 
Najbardziej rozwiniętymi rodzajami działalności gospodarczej prowadzonymi na 

terenie Miasta Tczewa są działalności z sekcji G – działalność związana z handlem 

http://www.poznan.pl/mim/public/msp/pkd.html?co=podsekcje&sekcja=E
http://www.poznan.pl/mim/public/msp/pkd.html?co=podsekcje&sekcja=E
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hurtowym i detalicznym; naprawą pojazdów samochodowych (około 14 % udział w łącznej 

liczbie podmiotów gospodarczych) oraz z sekcji F – budownictwo (około 20 % udział) i sekcji 

C – przetwórstwo przemysłowe (około 11 % udział w łącznej liczbie podmiotów). 
 
 

II. STRESZCZENIE 
 

Przedmiotem opracowania jest Program Ochrony Środowiska (zwany dalej 

Programem lub POŚ) dla Miasta Tczewa na lata 2016 – 2020 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2021 - 2024.  

Celem dokumentu jest analiza istniejącego stanu poszczególnych komponentów 

środowiska przyrodniczego oraz przedstawienie celów i zadań koniecznych do realizacji 

w poszczególnych obszarach interwencji. Mają one zachować dobry stan środowiska, a tam 

gdzie konieczna jest poprawa – przedstawić zadania naprawcze. Wytyczono konkretne 

przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i poprawą jego stanu, a także określono 

harmonogram ich realizacji. Podane zostały również zasady monitoringu pozwalającego na 

ocenę realizacji założeń dokumentu. 

Dokument przedstawia także charakterystykę Miasta Tczewa, z uwzględnieniem 

sytuacji demograficznej i gospodarczej oraz analizą istniejącej infrastruktury. Analizie 

poddano istniejące formy ochrony prawnej siedlisk i gatunków.  

Na tle powyższych analiz wskazano możliwe sposoby finansowania poszczególnych 

zadań przedstawionych w Programie. 

Podczas opracowania dokumentu korzystano z dostępnych danych, kierując się 

zasadą, że powinny być one zestandaryzowane i porównywalne pomiędzy gminami.  

Miasto Tczew położony jest nad lewym brzegiem rzeki Wisły w południowej części 

województwa pomorskiego, zajmuje powierzchnię 22 km2 (2 238 ha), co stanowi 3,16 % 

powierzchni powiatu. Na koniec roku 2014 liczba ludności zamieszkująca Miasto wynosiła 

60 573 osób (według Banku Danych Lokalnych), co stanowi 52,8 % ogólnej liczby 

mieszkańców całego powiatu tczewskiego. 

Największą powierzchnię zajmują grunty zabudowane i zurbanizowane 1 136 ha 

(50,8 %). 

Według danych Urzędu Miejskiego, z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej korzysta 

99,6 % mieszkańców. Miasto korzysta z dwóch stref ujęć wody: Motława i Park Miejski. 

Badania jakości wód wykazują ich zdatność do spożycia przez ludzi.  

Opisywana jednostka objęta jest aglomeracją kanalizacyjną Tczew. Ścieki komunalne 

z terenu Miasta Tczew odprowadzane są do komunalnej oczyszczalni ścieków 

zlokalizowanej przy ul. Czatkowskiej 8 w Tczewie. Oczyszczanie ścieków w Tczewie 

realizowane jest w oczyszczalni mechaniczno – biologicznej (bez wspomagania 

chemicznego) metodą osadu czynnego ze wstępnym usuwaniem stałych zanieczyszczeń 

organicznych (skratek) oraz zawiesin mineralnych z podwyższonym usuwaniem biogenów. 

Na terenie Miasta Tczewa występuje zorganizowana sieć gazownicza i ciepłownicza. 

Sieć drogową opisywanego terenu tworzą droga krajowa nr 91, droga wojewódzka 

nr 224, 19 odcinków dróg powiatowych oraz 73 km dróg gminnych. Miasto jest również 

ważnym węzłem kolejowym. 

Pomiary poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku na obszarze Miasta 

Tczewa przeprowadzono w 2014 roku - wynik pomiaru wyniósł 0,24 V/m. Nie zanotowano 

przekroczeń dopuszczalnych norm. 
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Na terenie Miasta Tczewa ustawowe obowiązki z zakresu gospodarki odpadami 

realizuje Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. W 2014 r. osiągnięto wszystkie 

wymagane ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poziomy ekologiczne. 

Na terenie Miasta Tczewa nie występują zakłady zaliczone do zakładów o dużym lub 

zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z kryteriami 

ilościowo-jakościowymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 

10 października 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1479). 

Pod względem geograficznym, zgodnie z podziałem zaproponowanym przez 

J. Kondrackiego (1998) obszar leży w obrębie Żuław Wiślanych oraz fragmentarycznie na 

Pojezierzu Starogardzkim. 

Teren charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem hipsometrycznym, 

występowaniem genetycznych form rzeźby terenu. Brak jest jednak złóż surowców 

mineralnych w granicach administracyjnych Miasta Tczewa. 

Opisywany obszar leży w zlewni Wisły. Obok Wisły, głównymi ciekami w obrębie 

Miasta są Subkowska Struga i Motława. Większe jeziora nie występują. Miasto Tczew leży w 

zasięgu Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 13, 15 i 31. Zgodnie z danymi 

Państwowej Służby Hydrogeologicznej jednostka jest położona poza obszarem Głównych 

Zbiorników Wód Podziemnych. 

Według danych Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK) obszary zagrożenia 

powodziowego występują głównie w północnej części Miasta. 

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 r. poz. 1651 ze zm.) 

przedstawia poszczególne formy ochrony przyrody, z których na charakteryzowanym terenie 

występują zarówno formy obszarowe, takie jak: Natura 2000, obszar chronionego 

krajobrazu, jak i formy indywidualnej ochrony, takie jak pomniki przyrody. 

W odniesieniu do Programu ochrony środowiska jednostką, na której spoczywać 

będą główne zadania zarządzania będzie Miasto Tczew. Mimo to całościowe zarządzanie 

środowiskiem w jednostce będzie odbywać się na kilku szczeblach. Oprócz szczebla 

gminnego jest jeszcze poziom powiatowy, wojewódzki oraz jednostek organizacyjnych, 

obejmujących działania podejmowane przez podmioty gospodarcze korzystające 

ze środowiska. 

W procesie wdrażania Programu ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz 

ocena stopnia realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia 

założonych celów. 

Akcje ekologiczne powinny być prowadzone cyklicznie oraz angażować coraz więcej 

mieszkańców. Ważne jest także, aby Miasto działało wspólnie z innymi jednostkami 

w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami i infrastruktury komunalnej. 

Współpraca pozwala na osiągnięcie szerszych celów, pozyskanie większych środków 

finansowych na inwestycje. 

Program ochrony środowiska oparty więc został o postanowienia wynikające 

z dokumentów strategicznych, koncepcji i innych opracowań krajowych, wojewódzkich 

i lokalnych, z uwzględnieniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów. 

W każdym z tych dokumentów znajduje się szereg zapisów, które były bazą dla 

potrzeb opracowania celów oraz kierunków działań niniejszego Programu. 
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III. OCENA STANU ŚRODOWISKA 
 

Zgodnie z wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

programów ochrony środowiska (Ministerstwo Środowiska, wrzesień 2015) niniejszy 

Program opracowany został z uwzględnieniem 10 obszarów interwencji. 

 

3.1. OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 
 

3.1.1. Klimat 
 

Klimat opisywanego terenu charakteryzuje się przewagą południowo-zachodniej 

cyrkulacji atmosferycznej. Duży wpływ na ukształtowanie się klimatu ma bliska odległość 

Bałtyku. Pośredni wpływ ma także oddziaływanie klimatu kontynentalnego. W kształtowaniu 

klimatu na terenie Miasta 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. 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.  

Wilgotność względna powietrza jest wysoka, co powoduje częste powstawanie 

i utrzymywanie się mgieł. Liczba dni pochmurnych w roku wynosi 106, a pogodnych 58. 

Ma to korzystny wpływ na klimat lokalny, ponieważ znacznie zostaje wydłużony okres dni 

ciepłych. Krótki okres zalegania pokrywy śnieżnej oraz długi okres wegetacyjny, przy 

dobrych glebach i nizinnym charakterze terenu, stwarza dogodne warunki dla rozwoju 

i funkcjonowania rolnictwa. 

Reasumując, klimat Miasta 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. 

 

3.1.2. Stan jakości powietrza atmosferycznego 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

dokonał oceny poziomu substancji w powietrzu w strefach województwa pomorskiego. 

W wyniku klasyfikacji, w zależności od poziomu stężeń w danej strefie, wydziela się 

następujące klasy stref (uwzględniające kryteria ustanowienie pod kątem ochrony zdrowia 

ludności): 

  



Green Key  
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tczewa 

na lata 2016 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021 – 2024 

 

16 
 

 

1. Dla substancji dla których określone są poziomy dopuszczalne lub docelowe:  

 klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines 

tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe, 

 klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych 

o margines tolerancji (tylko dla PM2,5),  

 klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów 

dopuszczalnych i poziomów docelowych, 

2. Dla substancji dla których określone są poziomy celu długoterminowego: 

 klasa D1 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 nie przekraczają poziomu celu 

długoterminowego, 

 klasa D2 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 przekraczają poziom celu 

długoterminowego, 

3. Dla substancji dla których określone są poziomy docelowe:  

 klasa A – stężenia PM2,5 na terenie strefy nie przekraczają poziomu 

docelowego, 

 klasa C2 – stężenia PM2,5 przekraczają poziom docelowy. 

Roczna ocena jakości powietrza za rok 2014 wykonana według kryteriów 

ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia oraz ochronę roślin wykazała występowanie 

stężeń benzo()pirenu i pyłu PM 10 oraz PM 2,5 przekraczających wartości dopuszczalne, 

w kontekście całej strefy pomorskiej. Nie został dotrzymany również poziom długoterminowy 

dla ozonu (2020r.). W tabeli nr 4 przedstawiono wyniki ocen jakości powietrza w strefie 

pomorskiej w 2014 roku. 

 

Tabela 4. Wyniki ocen jakości powietrza w strefie pomorskiej w 2014 roku 

Nazwa 
strefy 

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarach strefy 

SO2 NO2 CO 
PM 
10 

PM 
2,5 

C6H6 Pb As Cd Ni B(a)P O
3
 

Strefa 
pomorska 

A A A C C A A A A A C D2 

Źródło: WIOŚ Gdańsk, 2015 

 

W związku jednak z zanotowanymi przekroczeniami dla całej strefy pomorskiej 

opracowany został Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata 2015 – 2020 

z perspektywą na lata następne określony ze względu na przekroczenie dopuszczalnego 

poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5, opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego (Dz. U. W.P z 2015 r. poz. 4369). 

Monitoring jakości powietrza na terenie Miasta Tczewa (pomiary jakości powietrza) 

prowadzony jest przez Agencję Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 

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. 

Punkt pomiarowy AM7 zlokalizowany jest przy ul. Targowej, w miejscu nakładania się 

wpływów wielu źródeł emisji, dlatego umożliwia obserwację zmian stanu zanieczyszczenia 

na terenie opisywanego obszaru. Stacja przy ul. Targowej mierzy automatycznie 

następujące zanieczyszczenia: dwutlenek siarki SO2, tlenek azotu NO, dwutlenek azotu NO2, 

tlenki azotu NOx, tlenek węgla CO, pyłu PM10, a także parametry meteorologiczne. 
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Zakres wykonywanych pomiarów i kompletność serii pomiarowych dla 

poszczególnych substancji przedstawiono w tabeli nr 5. W 2014 roku wszystkie analizatory 

wykazały się dużą sprawnością powyżej 90 %, z wyjątkiem analizatora CO, z którego 

z powodu awarii uzyskano 82,1 % danych. 

 

Tabela 5. Kompletność serii pomiarowych stężeń mierzonych zanieczyszczeń na 
stacji AM7 w latach 2013-2014 wyrażona w procentach (%) 

Stacja AM7 

Rok SO2 NO NO2 NOX CO Pył 

2013 94,5 94,5 94,5 94,5 92,5 81,8 

2014 98,1 82,1 82,1 82,1 97,6 98,1 

Źródło: Urząd Miejski w Tczewie 

 

Stężenia średnioroczne dwutlenku siarki SO2 w latach 2013-2014 utrzymywały się na 

niskim poziomie, osiągając od 14,3 % do 21 % wartości dopuszczalnej.  

Maksymalne stężenia średniodobowe dwutlenku siarki SO2 nie przekraczały w latach 

2013-2014 wartości dopuszczalnej. Stężenia średniodobowe utrzymują się na zbliżonym 

niskim poziomie w sezonie letnim, natomiast w sezonie grzewczym wykazują tendencję 

zwyżkową. Maksymalne stężenia średniodobowe wystąpiły w sezonie grzewczym w dniu 

7 lutego 2014 roku osiągając wartość wynoszącą 18,4 µg/m3 tj. 14,7 % normy dopuszczalnej 

(125 µg/m3). Maksymalne stężenie dwutlenku siarki = 54,3 µg/m3 w 2014 roku wystąpiło 

w dniu 4 lutego o godzinie 13:00 przy temperaturze 1,3°C. 

Stężenia średnioroczne dwutlenku azotu w latach 2013-2014 utrzymywały się na 

zbliżonym niskim poziomie, osiągając 32 % w 2013 roku i 35 % wartości dopuszczalnej 

w 2014 roku. 

W latach 2013-2014 nie odnotowano w Tczewie stężeń jednogodzinnych dwutlenku 

azotu NO2 powyżej normy wynoszącej 200 µg/m3. Maksymalne stężenie dwutlenku azotu 

wyniosło 147,1 µg/m3 wystąpiło w dniu 4 marca 2013 roku o godzinie 06:00 przy 

temperaturze -1,4oC. 

Średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego PM10 w latach 2013-2014 utrzymywały się 

na stałym, niskim poziomie, osiągając od 57 % do 59 % wartości dopuszczalnej. Wyższe 

stężenie średnioroczne wystąpiło w 2014 i wyniosło 23,4 µg/m3, co stanowi 59 % wartości 

dopuszczalnej. 

Dopuszczalna ilość dni z przekroczeniami wartości średniodobowej >= 50 µg/m3 pyłu 

PM10 to 35 dni w roku. Dopuszczalna ilość dni w latach 2013-2014 nie była przekraczana. 

Więcej dni z przekroczeniami zanotowano w 2013 roku - 11 dni ze stężeniami 

średniodobowymi pyłu PM10 >= 50 µg/m3, a w roku 2014 liczba spadła do 9 dni. 

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 19,8% normy w okresie grzewczym w 2013 roku. 

Podsumowując można stwierdzić, że kryteria czystości powietrza w odniesieniu do 

norm średniorocznych były spełnione w Tczewie w latach 2013-2014 dla wszystkich 

substancji, co dokumentuje tabela nr 6.  
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Tabela 6. Procent wartości średniorocznych na 
podstawie pomiarów w latach 2013-2014 

ROK SO2  [%] NO2 [%] 

2013 21,0 35,3 

2014 14,3 32,0 

Norma [µg/m
3
] 20 40 

Źródło: Urząd Miejski w Tczewie 

 

Stan powierza w odniesieniu do kryterium opisowego można określić jako bardzo 

dobry dla dwutlenku siarki (SO2) i dla dwutlenku azotu (NO2) w latach 2013-2014. Natomiast 

dla pyłu zawieszonego (PM10) można określić jako dobry w obu analizowanych latach. 

Wyniki oceny w ostatnich latach pokazują, że jakość powietrza w Tczewie ulega 

systematycznej poprawie.  

 

3.1.3. Sieć gazowa 

 
Gaz ziemny jest paliwem, które w odróżnieniu od innych konwencjonalnych 

surowców energetycznych praktycznie nie zanieczyszcza środowiska. Przy spalaniu gazu 

ziemnego wydzielają się znacznie mniejsze ilości dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków 

azotu niż przy innych nośnikach energii) z jednoczesnym brakiem stałych produktów 

spalania - sadzy i popiołu. Ekologiczne korzyści użytkowania gazu ziemnego powodują, że 

zainteresowanie wykorzystaniem gazu do celów socjalno-bytowych, grzewczych 

i technologicznych stale rośnie co jest niezwykle korzystnym zjawiskiem. Wszystkie zalety 

gazu ziemnego w aspekcie wprowadzania coraz ostrzejszych norm dotyczących ochrony 

środowiska, oraz polityki energetycznej państwa, zabezpieczającej właściwy poziom dostaw 

gazu ziemnego powodują, że to ekologiczne paliwo należy uznać za paliwo przyszłości. 

Przedsiębiorstwami gazowniczymi, których działanie związane jest z zaopatrzeniem 

Miasta Tczewa w gaz sieciowy są: 

- w zakresie przesyłu gazu - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

Oddział w Gdańsku, 

- w zakresie technicznej dystrybucji gazu - Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 

Zakład Gazowniczy w Gdańsku, 

- w zakresie obrotu gazem – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Pomorski 

Oddział Obrotu Gazem – Gazownia Gdańska. 

Odbiorcy z terenu Miasta Tczew zaopatrywani są w gaz ziemny wysokometanowy E. 

Przez południowo-zachodnią część jednostki przebiega przesyłowa sieć gazowa, w tym:  

- gazociąg wysokiego ciśnienia PN 6,3 MPa, DN 400 relacji Gustorzyn-Pruszcz 

Gdański,  

- gazociąg wysokiego ciśnienia PN 8,4 MPa, DN 500 relacji Gustorzyn-Reszki. 

Bezpośrednim źródłem zasilania dla odbiorców z opisywanego obszaru jest stacja 

redukcyjna SRP będąca jednocześnie źródłem wejścia do systemu dystrybucyjnego 

Pomorskiej Spółki Gazownictwa. Stacja ta zlokalizowana jest na terenie gminy Tczew - 

Rokitki. Obecnie jej maksymalna przepustowość wynosi 16 000 nm3/h. 

Ze stacji Rokitki gaz rozprowadzany jest, praktycznie na obszarze całego Miasta 

Tczewa, poprzez 11 stacji średniego ciśnienia za pośrednictwem sieci niskiego i średniego 

ciśnienia.  
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Łączna długość sieci gazowniczej średniego ciśnienia na terenie Miasta Tczewa to 

około 26,3 km sieci, w tym: 12,5 km gazociągów stalowych i 13,8 km sieci wykonanych 

w systemie polietylenowym.  

Łączna długość sieci gazowniczej niskiego ciśnienia na terenie Miasta Tczewa 

to około 84,4 km sieci, w tym: 69,7 km gazociągów stalowych i 14,7 km sieci wykonanych 

w systemie polietylenowym. 

Zgodnie z danymi GUS, w roku 2013 do sieci podłączonych było 3 581 przyłączy 

do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Odbiorców gazu, zgodnie z danymi GUS było 

w tym okresie 16 457 osób (co daje 45 915 mieszkańców), z czego 4 201 odbiorców 

ogrzewało gazem mieszkania. 

Zużycie gazu w roku 2013 wyniosło 6 980,4 tys. m3, z czego 4 924,6 tys. m3 zostało 

przeznaczone na ogrzewanie mieszkań. 

 

3.1.4. System zaopatrzenia w ciepło 

 

Przedsiębiorstwem ciepłowniczym działającym na terenie Miasta Tczewa jest GPEC 

Tczew z siedzibą w Tczewie przy ul. Rokickiej 16. Podmiot ten wytwarza oraz dostarcza 

ciepło i ciepłą wodę do mieszkań, domów, przedsiębiorstw i instytucji na terenie Miasta 

i Gminy Tczew. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:  

- wytwarzanie ciepła – zgodnie z koncesją nr WCC/399/278/U/OTI/98/AR 

z dnia 28 października 1998 r. ze zmianami ważną do 30 października 2018 r., 

- przesyłanie i dystrybucja ciepła – zgodnie z udzieloną koncesją 

nr PCC/416/278/U/OTI/98/AR z dnia 28 października 1998 r. ze zmianami ważną 

do 30 października 2018 r. 

GPEC Tczew zaopatruje w ciepło i ciepłą wodę użytkową wszystkie duże osiedla 

mieszkaniowe charakteryzowanej jednostki oraz pojedyncze budynki poprzez gazowe 

kotłownie lokalne. Długość sieci ciepłowniczych to ponad 50 km, z czego 45 % stanowią 

nowe sieci preizolowane. 

 

Tabela 7. Wykaz kotłowni GPEC Sp. z o.o. na terenie Miasta Tczew 

Lp. Kotłownia 
Adres źródła 

(kotłowni) 
Ilość 

kotłów 

Moc 
znamionowa 
kotłów [MW] 

Paliwo 
Pozwolenia / 
zgłoszenia 

Produkcja 
ciepła 

w 2014 r. 
(GJ/rok) 

1. KT 1602 
Rokitki 

ul. Tczewska 
10 

3 

29,000 
Miał 

węglowy 

Pozwolenie 
zintegrowane 

WR.6222.2.2013 
z dnia 12.03.14 r. 

ze zm. 

378 121,42 

29,000 
Miał 

węglowy 

Zezwolenie na 
uczestnictwo 

w systemie handlu 
uprawnieniami do 

emisji gazów 
cieplarnianych 

WR.6226.2.2012 
z dnia 17.12.12 r. 

ze zm. 

10,000 
Miał 

węglowy 
- 

2. KT 1702 
Tczew 

ul. Ceglarska 
3 

2,700 Gaz Zgłoszenie 
instalacji 

36 888,230 
2,700 Gaz 
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Lp. Kotłownia 
Adres źródła 

(kotłowni) 
Ilość 

kotłów 

Moc 
znamionowa 
kotłów [MW] 

Paliwo 
Pozwolenia / 
zgłoszenia 

Produkcja 
ciepła 

w 2014 r. 
(GJ/rok) 

4b 

2,700 Gaz 

wprowadzającej 
gazy i pyły do 

powietrza:  
WR – 7644.Z/5/05 
z dnia 13.07.05 r. 

3. KT 1704 
Tczew 

ul. Chopina 
12 

1 0,090 Gaz 

Instalacja nie 
wymaga 

zgłoszenia z uwagi 
na aktualny stan 
prawny (rozp. MŚ 
z dnia 02.07.10 r. 

Dz. U. 10.130.880) 

268,500 

4. KT 1722 
Tczew 

ul. Paderew-
skiego 18 

1 0,400 Gaz 

Instalacja nie 
wymaga 

zgłoszenia z uwagi 
na aktualny stan 
prawny (rozp. MŚ 
z dnia 02.07.10 r. 

Dz. U. 10.130.880) 

1 660,600 

5. KT 1724 
Tczew 

ul. Kopernika 
1 

1 0,120 Gaz 

Instalacja nie 
wymaga 

zgłoszenia z uwagi 
na aktualny stan 
prawny (rozp. MŚ 
z dnia 02.07.10 r. 

Dz. U. 10.130.880) 

544,900 

Źródło: GPEC Tczew Sp. z o.o. 

 
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 jest 

także w 4 kotłowniach lokalnych zasilających pojedyncze budynki przy ul. Chopina, 

ul. Paderewskiego, ul. Kołłątaja i ul. Kopernika. 

Produkcja i sprzedaż ciepła w latach 2013-2014 przez GPEC Tczew przedstawiała 

się następująco: 

 

Tabela 8. Wartość produkcji i sprzedaży ciepła przez GPEC 
Tczew w latach 2013-2014 

Parametr 2013 2014 

Produkcja ciepła 446 191 GJ 417 299 GJ 

Sprzedaż ciepła 374 588 GJ 346 777 GJ 

Źródło: Urząd Miejski w Tczewie 

 

Długość sieci ciepłowniczej na koniec 2014 wynosiła 51,83 km.  

Pozostałe systemy zaopatrzenia w ciepło ograniczają się do: 

 kotłowni lokalnych, funkcjonujących na potrzeby poszczególnych odbiorców (zakłady 

przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej), 

 indywidualnych systemów gazu grzewczego w obszarach zabudowy mieszkaniowej. 
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3.1.5. Źródła energii odnawialnej 
 

Polska jako członek UE zobowiązana jest do realizacji tzw. pakietu klimatyczno - 

energetycznego, który zakłada dla niej m. in. zwiększenie udziału energii ze źródeł 

odnawialnych do 15 % w 2020 roku (zamiast 20 % jak średnio w UE). Spowodowane jest to 

faktem występowania mniejszych zasobów i efektywności odnawialnych źródeł energii. 

W związku z tym każda jednostka samorządu terytorialnego w Polsce powinna dążyć 

do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii, a tym samym przyczyniać się 

do realizacji założeń pakietu. 

Według opracowania prof. Haliny Lorenc z IMGW charakteryzowana jednostka 

znajduje się w II strefie, korzystnej pod względem zasobów energii wiatru. Średnioroczna 

prędkość wiatru oscyluje na poziomie 3 ÷ 4 m/s. Występująca w tych okolicach energia 

wiatru mieści się w granicach 1 000 ÷ 1 250 kWh/m2/rok. 

Analizując czynniki atmosferyczne występujące na terenie Miasta Tczewa należy 

stwierdzić, że sprzyjają one pozyskiwaniu odnawialnej energii elektrycznej z siły wiatru. 

Do jej produkcji wymagane będzie jednak sytuowanie na obszarze jednostki masztów 

elektrowni wiatrowych. Na terenie Miasta nie ma obecnie zlokalizowanych elektrowni 

wiatrowych i nie przewiduje się ich budowy m.in. ze względu na występującą tu gęstą 

zabudowę i brak wolnej przestrzeni (zakłada się, że na 1 MW zainstalowanej mocy należy 

przeznaczyć ok. 10 ha).  

Korzystnymi dla środowiska przyrodniczego źródłami OZE są także wszelkiego 

rodzaju instalacje produkujące energię z wykorzystaniem promieniowania słonecznego. 

W Polsce generalnie istnieją dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania 

słonecznego przy dostosowaniu typu systemów i właściwości urządzeń wykorzystujących tę 

energię do charakteru, struktury i rozkładu w czasie promieniowania słonecznego. Najwięcej 

słonecznych dni występuje w miesiącach wiosenno-letnich (kwiecień – wrzesień), w tym 

czasie do powierzchni ziemi trafia 80 % promieniowania rocznego. Średnia moc 

promieniowania słonecznego na 1 m2 powierzchni wynosi około 1 000 W/m2. W Polsce 

rocznie usłonecznienie (w zależności od regionu) wynosi od 1 390 do 1 900 godzin. 

Przyjmuje się roczną średnią wartość nasłonecznienia na ok. 1 600 godzin, co stanowi 30 % 

– 40 % długości dnia. 

Według „Programu rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych 

w województwie pomorskim do 2025 roku” województwo pomorskie charakteryzuje się 

korzystnymi warunkami nasłonecznienia, zbliżającymi się do wartości 1 200 kWh/m2/rok, 

szczególnie w pasie nadmorskim. Wartość nasłonecznienia w powiecie tczewskim wynosi 

1 166 kWh/m2/rok.  

Kolektory słoneczne w Mieście Tczew zinwentaryzowano w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno - Wychowawczym im. Jana Pawła II, gdzie wykorzystywane są do przygotowania 

ciepłej wody użytkowej oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Ks. Pasierba przy 

ul. Gdańskiej 17. 

Kolejnym źródłem energii odnawialnej są wody geotermalne. Z analizy map 

geologicznych oraz wieloletnich badań prowadzonych na terenie całej Europy można 

stwierdzić, iż Polska posiada największe w Europie zasoby złóż geotermalnych (około trzy 

razy więcej niż Niemcy). Miasto Tczew położone jest na terenie przybałtyckiego okręgu 

geotermalnego. Region ten jest korzystny pod względem wykorzystania wód geotermalnych. 

Według J. Sokołowskiego temperatura wód na głębokości 3 km p.p.t. w okręgu tym wynosi 

65oC, na głębokości 5 km – 105 C oraz na głębokości 7 km - 145 C. 
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Głównym czynnikiem determinującym wykorzystanie wód termalnych jest ich 

temperatura. Ogólnie przyjmuje się, że przy temperaturze na wypływie powyżej (120 – 

150oC) opłacalna jest produkcja energii elektrycznej. W przypadku niższych temperatur wody 

geotermalne wykorzystuje się do celów bezpośrednich: klimatyzacja, ciepłownictwo, 

ogrzewanie szklarni, balneologia, rekreacja, wytwarzanie ciepłej wody użytkowej oraz do 

hodowli ryb. 

Pompy ciepła są źródłem energii odnawialnej, które z uwagi na obserwowany spadek 

ich cen oraz coraz większą sprawność energetyczną należy propagować na terenie 

opisywanej jednostki. Urządzenia te stosuje się do ogrzewania lub chłodzenia różnych 

budynków, zarówno mieszkalnych, jak i przemysłowych. W pompach ciepła, jako czynnik 

roboczy wykorzystuje się gaz, który skrapla się przy odpowiednim ciśnieniu i temperaturze. 

Aby uzyskać ciepło w tym procesie, pobiera się je z tzw. dolnego źródła (może nim być 

powietrze, grunt oraz zbiornik wodny, wody przemysłowe, ścieki), który może znajdować się 

na powierzchni ziemi lub pod nią. W ostatnich latach pompy ciepła w Polsce znajdowały się 

na dalszym planie w stosunku do innych urządzeń i technologii wykorzystujących energię ze 

źródeł odnawialnych. Brak jednoznacznego uznania pomp ciepła jako urządzeń 

korzystających z OZE był dużym utrudnieniem i stanowił główną barierę w staraniach 

o wsparcie ze strony decydentów. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 

2014 r. w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł 

odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źródeł jest 

pierwszym jednoznacznym dokumentem w prawie polskim, według którego znaczna część 

ciepła przekazywanego przez pompy ciepła pochodzi ze źródeł odnawialnych.  

W wyniku prowadzonej akcji ankietowej na terenie Miasta Tczewa (na cele 

opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej) pompy ciepła zinwentaryzowano 

na obiektach:  

- Tapflo Sp. z o.o., ul. Czatkowska 4B – pompa o mocy zainstalowanej 7,5 kW, 22 kW 

do celów cwu i co;  

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Czatkowska 8 – 3 pompy o mocy 

zainstalowanej 65 kW każda. 

Źródłem energii odnawialnej na terenie Miasta Tczewa jest także elektrownia wodna 

– inwestor prywatny. Obiekt ten wykorzystuje energię wodną na Kanale Młyńskim, minimalna 

moc wynosi 10 kW, a max 105 kW. 

Dodatkowo źródłem odnawialnym jest instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego, produkująca biogaz ze składowiska odpadów – na terenie ZUOS 

Sp. z o.o., przy ul. Rokickiej. Obszar objęty poborem biogazu wynosi 7 ha. Biogaz 

wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej poprzez spalanie go w agregacie 

prądotwórczym. Instalacja ta w 2013 roku wyprodukowała 2,6 GWh energii elektrycznej. 

Obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii w Mieście powinno stopniowo 

przybywać, pod warunkiem, że instalacje wykorzystujące OZE będą bardziej dostępne, a ich 

ceny zaczną spadać. Największe przyrosty mogą wystąpić w wykorzystaniu kolektorów 

słonecznych i pomp ciepła. Istotną rolę w propagowaniu energetyki odnawialnej pełnić winno 

Miasto. Dotyczy to w szczególności realizacji instalacji OZE w miejskich obiektach 

użyteczności publicznej. 

 

3.1.6. Analiza SWOT – ochrona klimatu i powietrza atmosferycznego 
 

W tabeli nr 9 przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji ochrona klimatu 

i jakości powietrza atmosferycznego. 
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Tabela 9. Analiza SWOT – ochrona klimatu i jakości powietrza atmosferycznego 
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Mocne strony Słabe strony 

 wdrożenie planu gospodarki 
niskoemisyjnej, 

 dobrze rozwinięta sieć gazownicza, 

 dobrze rozwinięta sieć ciepłownicza, 

 systematyczna modernizacja i remonty 
nawierzchni dróg gminnych, 

 systematyczne przeprowadzanie 
działań termomodernizacyjnych 
w obiektach miejskich. 

 węgiel kamienny jako główny nośnik 
energii cieplnej w zabudowie 
jednorodzinnej, 

 niska efektywność energetyczna 
budynków mieszkalnych spowodowana 
zastosowaniem nieodpowiednich 
materiałów budowlanych, 

 mała liczba instalacji oze stosowanych 
na terenie Miasta, 

 wykorzystywanie wysokoemisyjnych 
urządzeń grzewczych w sektorze 
bytowo-komunalnym. 
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Szanse Zagrożenia 

 możliwości wsparcia przez państwo i UE 
inwestycji związanych z oze, 
termomodernizacją, rozwojem 
infrastruktury, 

 coraz wyższe koszty energii zwiększające 
opłacalność działań zmniejszających jej 
zużycie, 

 wymagania UE dotyczące efektywności 
energetycznej, redukcji emisji oraz 
wzrostu wykorzystania oze, 

 rozwój technologii energooszczędnych 
oraz ich coraz większa dostępność. 

 brak kompromisu w skali globalnej co do 
porozumienia w celu redukcji emisji CO2, 

 osłabienie polityki klimatycznej UE, 

 utrzymujący się trend wzrostu zużycia 
energii, 

 wysoki koszt inwestycji w oze, 

 rosnąca ilość pojazdów na drogach, 

 emisja z zakładów przemysłowych 
zlokalizowanych poza granicami Miasta, 

 niewystarczające regulacje prawne 
w zakresie kontrolowania osób 
fizycznych, użytkujących urządzenia do 
spalania paliw stałych, przez służby 
gminne. 

Źródło: opracowanie własne 

 
Ważnym źródłem zanieczyszczeń jest tzw. niska emisja. Zalicza się ją do emisji 

powierzchniowej. Jest to emisja z kominów palenisk domowych, gdzie emitor (komin) 

odprowadzający spaliny znajduje się na stosunkowo niewielkiej wysokości. Uciążliwość 

związana z niską emisją jednakże charakteryzuje się wahaniami sezonowymi. W sezonach 

grzewczych wzrost zanieczyszczeń związany jest ze spalaniem węgla w paleniskach 

domowych, ponieważ znaczna ilość mieszkań w zabudowie jednorodzinnej ogrzewana jest 

nadal paliwami stałymi, głównie węglem kamiennym, koksem i drewnem. Największe ilości 

benzo()pirenu uwalnianie są do atmosfery podczas spalania odpadów w indywidualnych 

systemach grzewczych. Wpływ na stan czystości powietrza atmosferycznego w mieście ma 

również emisja liniowa ze źródeł mobilnych zwłaszcza na terenie zawartej zabudowy 

miejscowości. 

Wdrożenie założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, podjętego przez Radę Miejską 

w Tczewie Uchwałą Nr VI/47/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku (inwestycje z zakresu 

stosowania odnawialnych źródeł energii, termomodernizacje nieruchomości, prowadzenie 

akcji edukacyjnych) wpłynie pozytywnie na jakość powietrza atmosferycznego na terenie 

Miasta Tczewa. 

 

3.2. ZAGROŻENIA HAŁASEM 
 

Zagrożenie hałasem i wibracjami charakteryzuje się mnogością źródeł 

i powszechnością występowania. Najbardziej uciążliwymi emitorami hałasu i wibracji, 

mającymi zasadniczy wpływ na klimat akustyczny środowiska, są: trasy komunikacyjne 

(pojazdy samochodowe, ciężarowe, motocykle, pociągi), zakłady przemysłowe, place 
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budowy, miejsca publiczne takie jak: deptaki, skwery oraz inne miejsca zbiorowego 

nagromadzenia ludności. 

Hałas jest obecnie traktowany jako jeden z czynników zanieczyszczających 

środowisko. Do oceny akustycznej środowiska stosuje się poziom równoważny dźwięku 

(LAeq), który jest uśrednionym poziomem dźwięku w funkcji czasu. Poziom ten mierzony jest 

w decybelach. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku uzależnione są od źródła 

hałasu, pory dnia oraz przeznaczenia terenu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 01.08.2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku Dz. U. z 2012 r. poz. 1109, na terenach zabudowy 

zagrodowej i wielorodzinnej dopuszczalny poziom dźwięku w porze dziennej wynosi wzdłuż 

dróg 65 dB (w porze nocnej 56 dB), a od pozostałych obiektów w porze dziennej 55 dB,  

a w porze nocnej 45 dB. Natomiast dopuszczalny poziom hałasu na terenach zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (w tym także na terenach związanych z pobytem dzieci, 

szpitalami) w porze dziennej wynosi wzdłuż dróg 61 dB (w porze nocnej 56 dB), a od 

pozostałych obiektów w porze dziennej 50 dB, a w porze nocnej 40 dB. 

Wzrost zagrożenia hałasem drogowym związany jest przede wszystkim 

z gwałtownym przyrostem w ostatnich latach natężenia przewozów towarowych i osobowych 

w ruchu lokalnym oraz tranzytowym. Dane gromadzone przez Inspekcję Ochrony 

Środowiska wykazują, że w ostatnich latach rośnie liczba skarg ludności na nadmierny hałas 

drogowy w środowisku.  

Obserwacja trendów zmian hałasu emitowanego przez zakłady wykazuje, że stopień 

zagrożenia tym rodzajem hałasu nieznacznie zmniejsza się. Nadal jednak obserwuje się 

powstawanie nowych, uciążliwych źródeł hałasu, pochodzących z niewielkich podmiotów 

gospodarczych zlokalizowanych wewnątrz osiedli mieszkaniowych. W takich przypadkach 

(zwłaszcza w porze nocnej) nawet stosunkowo niewielkie poziomy hałasu potrafią 

powodować dużą niedogodność dla mieszkańców. 

Najważniejsze źródło hałasu na terenie Miasta stanowią źródła komunikacyjne - trasy 

ruchu samochodowego. Jest to związane z występowaniem w obrębie Miasta drogi krajowej. 

 

3.2.1. Ruch drogowy jako źródło hałasu 
 

Na sieć drogową Miasta składają się: 

 droga krajowa nr 91, 

 droga wojewódzka nr 224, 

 19 odcinków dróg powiatowych, 

 drogi gminne o łącznej długości około 73 km. 

 

Przez teren Miasta Tczewa przebiega droga krajowa nr 91 (ok. 6 km) – prowadzi 

z Gdańska na południe kraju do granicy z Czechami. Na terenie Miasta Tczewa stanowi ona 

jedną z głównych arterii komunikacyjnych (Al. Solidarności) o przebiegu północ-południe. 

Oddanie do użytku autostrady A1 biegnącej przez Gminę Tczew (gminę wiejską) 

równolegle do drogi krajowej nr 91 znacznie ją odciążyło z ruchu tranzytowego. 

Przez opisywany teren przebiega droga w odcinku od km 38+657 do km 44,598. 

GDDKiA posiada ocenę dla odcinka drogi od granicy Miasta Tczewa do km 39+480. GDDKiA 

określiła stan powierzchni w klasie B (na 4 stopniową skalę A – D). 
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Ryc. 2. Lokalizacja drogi krajowej nr 91  

Źródło: www.google.pl/maps 

 

Droga wojewódzka nr 224 (ok. 2 km) przebiega przez centrum Miasta Tczewa od 

drogi krajowej nr 91 w kierunku zachodnim i łączy Tczew ze Skarszewami i Kartuzami, 

a poprzez drogę wojewódzką nr 221 z Kościerzyną. Na terenie Miasta Tczewa nosi nazwę 

ul. Jagiellońskiej. 

 

Na obszarze Miasta znajduje się 19 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 

ok. 21 km. Wszystkie odcinki na terenie Miasta są utwardzone. Stan techniczny dróg 

powiatowych na terenie Miasta jest oceniany jako zły – 67 % z nich wymaga przebudowy lub 

kapitalnego remontu. 

 

Sieć dróg powiatowych uzupełnia sieć dróg miejskich (gminnych) stanowiących 

najniższą kategorię połączeń. 

Łączna długość dróg tego typu wynosi ok. 73 km. Ich stan techniczny jest 

zróżnicowany. Drogi miejskie posiadają w ok. 48 % nawierzchnię bitumiczną, ok. 36 % 

nawierzchnię betonową, ok. 9 % kostkę brukową, ok. 1 % nawierzchnię nieulepszoną oraz 

w ok. 6 % nawierzchnię gruntową.  

 

3.2.2. Ruch kolejowy jako źródło hałasu 
 

Tczew stanowi ważny węzeł kolejowy. Przez teren Miasta biegną trzy linie kolejowe: 

 linia nr 009 – o znaczeniu państwowym, łącząca Gdańsk Główny przez Tczew i Malbork 

z Warszawą Wschodnią. Linia na terenie Miasta ma długość 4,5 km, jest dwutorowa 

i zelektryfikowana na całej długości. W Tczewie linia nr 009 przebiega z północnego - 

zachodu (od strony Pruszcza Gdańskiego), po czym wychodzi mostem kolejowym na 

Wiśle w kierunku Malborka na wschód.  

 linia nr 131 – o znaczeniu państwowym, łącząca Tczew przez Bydgoszcz z Chorzowem 

Batory, tzw. magistrala Śląsk – Porty. Linia ma długość 3,9 km na terenie Miasta, jest 
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dwutorowa i zelektryfikowana. W Tczewie linia nr 131 przebiega z południa i łączy się 

z linią nr 009 w centralnej części Miasta.  

 linia nr 203 – o znaczeniu państwowym, łącząca Tczew przez Piłę Główną, Kostrzyn, aż 

do granicy państwa. Linia ma długość 6,7 km na terenie Miasta. Linia jest dwutorowa 

i spalinowa. W Tczewie linia nr 203 przebiega przez zachodnią część Miasta. 

 

3.2.3. Inne środki transportu 
 

Miasto Tczew posiada bezpośredni dostęp do rzeki Wisły i dysponuje bardzo dużym 

potencjałem transportowym i rekreacyjnym. Obecnie Wisła jest niedostatecznie 

wykorzystywana do tych celów. W  planach krajowych oraz regionalnych przewiduje się 

poprawę dostępności i wzmocnienie infrastruktury wodnych szlaków turystycznych (szlak 

wodny Pętla Żuławska) i transportowych (międzynarodowe drogi wodne E-40 i E-70). 

Na terenie Miasta Tczewa funkcjonują liczne szlaki rowerowe, które wchodzą w skład 

realizowanej idei oznakowania szlaków rowerowych Kociewia pod nazwą Kociewskie Trasy 

Rowerowe, której autorem jest Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie. Są to: 

 Szlak Nadwiślański Doliny Dolnej Wisły – szlak czarny Cierpice – Zamek Bierzgłowski 

(powiat toruński), jeden z najdłuższych szlaków rowerowych w Polsce; na terenie 

miasta biegnie wzdłuż Wisły do mostu Tczewskiego, gdzie wychodzi z Tczewa; Szlak 

Motławski przez Żuławy Gdańskie. 

 szlak czerwony Tczew – Gdańsk; szlak rozpoczyna swój bieg na dworcu PKP, 

następnie biegnie ul. Czatkowską, którą wychodzi z Tczewa w kierunku miejscowości 

Czatkowy; Szlak Księcia Grzymisława. 

 szlak zielony Tczew – Nowe (powiat świecki) rozpoczyna swój bieg na dworcu PKP, 

biegnie wzdłuż nabrzeża Wisły w kierunku południowym, za os. Czyżykowo odbija na 

zachód i ul. Głowackiego wychodzi z Tczewa w kierunku Śliwin. 

 

System komunikacyjny uzupełniają ścieżki rowerowe. Tczew nie posiada jeszcze 

spójnej i rozwiniętej sieci dróg rowerowych. W zarządzie Miasta na koniec 2014 roku 

znajdowało się 8,7 km ścieżek rowerowych. Wykaz ścieżek rowerowych na terenie Miasta 

jest następujący (stan na koniec 2014 r.): Aleja Kociewska – 1,1 km, Aleja Zwycięstwa – 

0,65 km, ul. Armii Krajowej - 0,85 km Bulwar nad Wisłą – 0,4 km, ul. Czerwonego Kapturka – 

0,3 km, Kanał Młyński – 1,11 km, Park Miejski – 1,2 km, Plac Piłsudskiego – 0,2 km, 

ul. Rokicka – 0,5 km, Transportowy Węzeł Integracyjny – 0,6 km, ul. Nowosuchostrzycka – 

0,8 km, ul. Nowowiejska – 0,55 km, ul. Warsztatowa – 0,29 km, ul. Bałdowska – 0,15 km. 

Zgodnie z danymi GUS za rok 2014 system uzupełniony jest o ścieżki będące 

w zarządzie innych podmiotów, w tym: 

- 3,6 km było w zarządzie Powiatu, 

- 0,5 km było w zarządzie Urzędu Marszałkowskiego. 

W latach 2014 - 2015 GDDKiA podczas przebudowy drogi krajowej nr 91 

wybudowała łącznie 3,537 km dróg rowerowych. 

Rada Miejska w Tczewie Uchwałą Nr XLIV/361/2014 z dnia 29 maja 2014 r. 

w sprawie polityki rowerowej w Tczewie, przyjęła kierunki działania w zakresie ogółu 

zagadnień związanych z ruchem rowerowym, określonych w opracowaniu pod nazwą 

„Polityka rowerowa Miasta Tczewa do roku 2020”. 
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3.2.4. Analiza SWOT – zagrożenia hałasem 
 

W tabeli nr 10 przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji zagrożenia 

hałasem. 

 
Tabela 10. Analiza SWOT – zagrożenia hałasem 
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Mocne strony Słabe strony 

 brak dużych zakładów przemysłowych 
emitujących ponadnormatywne 
natężenie hałasu, 

 modernizacja i remonty nawierzchni 
dróg gminnych, 

 promowanie ruchu rowerowego na 
terenie Miasta. 

 duże natężenie hałasu 
komunikacyjnego (drogi krajowa 
i wojewódzka), 

 brak zastosowania konkretnych 
rozwiązań w zakresie zagrożenia 
hałasem na terenie Miasta Tczewa. 
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Szanse Zagrożenia 

 upowszechnianie idei „ecodrivingu” 

 położenie nacisku na rozwój infrastruktury 
rowerowej, węzłów przesiadkowych, 
korzystanie z komunikacji zbiorowej, 

 wspólne dojazdy do pracy, 

 produkcja cichszych samochodów – 
nowe technologie redukujące hałas. 

 wzrost liczby zarejestrowanych pojazdów 
samochodowych, 

 brak opracowanych map akustycznych 
dla odcinków dróg wojewódzkich 
przebiegających przez teren Miasta. 

Źródło: opracowanie własne 
 

3.3. POLA ELEKTROENERGETYCZNE 
 

Normy środowiskowe ustanowione w celu ochrony ludności przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym zawarte są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 

1883). Nadajniki stacji bazowych telefonii komórkowej wytwarzają np. pola 

o częstotliwościach od około 0,1 MHz do około 100 GHz. Natomiast linie i stacje 

elektroenergetyczne są źródłami pól o częstotliwości 50 Hz. 

Prowadzący instalację, użytkownik stacji elektroenergetycznej lub napowietrznej linii 

elektroenergetycznej lub instalacji stacji nadawczej emitującej pola elektromagnetyczne 

o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, są obowiązani do wykonania pomiarów 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, co reguluje ustawa Prawo ochrony 

środowiska.  

 

3.3.1. Sieci elektroenergetyczne 
 

Do promieniowania niejonizującego można zaliczyć promieniowanie radiowe, 

mikrofalowe, podczerwone, a także światło widzialne. Znaczące oddziaływanie na 

środowisko pól elektromagnetycznych występuje: 

 w paśmie 50 Hz od urządzeń i sieci energetycznych; źródłem największych 

oddziaływań mogących powodować przekroczenia poziomów dopuszczalnych są 

napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV, 220 kV i 400 kV 

oraz związane z nimi stacje elektroenergetyczne, 

 w paśmie od 300 MHz do 40 000 MHz od urządzeń radiokomunikacyjnych, 

radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. Największy udział w emisji mają stacje 

bazowe telefonii komórkowej ze swoimi antenami sektorowymi i antenami radiolinii 
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(antena sektorowa służy do komunikacji z telefonem komórkowym, natomiast antena 

radiolinii służy do komunikacji między stacjami bazowymi). Istniejące sieci telefonii 

komórkowej wykorzystują następujące zakresy częstotliwości: ok. 900 MHz 

(sieć GSM 900), około 1 800 MHz (sieć GSM 1 800) oraz ok. 2 100 MHz 

(sieć UMTS). 

 w paśmie 50 Hz od urządzeń elektrycznych pracujących w zakładach pracy 

i gospodarstwach domowych. Większość urządzeń jest zasilana z sieci 

energetycznej. W tej kategorii występuje lawinowy wzrost liczby źródeł, a ewidencja 

ich nie jest możliwa. 

 

W krajowych przepisach dopuszcza się występowanie pochodzących od linii 

elektroenergetycznych pól elektrycznych o natężeniach mniejszych od 1 kV/m m.in. 

na obszarach zabudowy mieszkaniowej. Z punktu widzenia ochrony środowiska człowieka 

istotne więc mogą być linie i stacje elektroenergetyczne o napięciach znamionowych 

równych co najmniej 110 kV, bądź wyższych. Zasięg promieniowania mogącego wpływać 

niekorzystnie na człowieka sięga do 40 m po obu stronach linii. 

Linie 110 kV są źródłami pola elektromagnetycznego mogącego powodować 

przekroczenie wartości dopuszczalnych na terenach zamieszkałych. Największa wartość 

natężenia pola elektrycznego jaka może wystąpić pod linią lub w jej pobliżu nie przekracza 

tutaj 3 kV/m. Największa wartość natężenia pola elektrycznego, jaka może wystąpić pod linią 

220 kV lub w jej pobliżu nie przekracza 6 kV/m. Maksymalne wartości natężenia pola 

elektrycznego pod linią 400 kV, na wysokości 1,8 m od powierzchni ziemi, wynoszą 10 kV/m. 

Przez teren Tczewa linie elektroenergetyczne przebiegają bezkolizyjnie, nie stwarzając 

zagrożenia polem elektromagnetycznym dla ludzi w środowisku. 

Większość energii elektrycznej na potrzeby zasilania odbiorców zlokalizowanych na 

obszarze Tczewa i jego okolic jest pobierana z Krajowego Systemu Przesyłowego. 

Najbliższym punktem przyłączenia jest stacja elektroenergetyczna Gdańsk Błonia, z której 

wychodzi linia elektroenergetyczna 110 kV zasilająca bezpośrednio obszar Tczewa i jego 

okolic. 

Przez obszar Miasta Tczewa przebiegają trasy następujących linii 

elektroenergetycznych systemu rozdzielczego 110 kV: 

- linia napowietrzna dwutorowa 110 kV nr 1407 relacji Gdańsk Błonia - Swarożyn 

i Gdańsk Błonia - Bystra – Tczew, 

- linia napowietrzna 110 kV nr 1425 relacji Miłobądz - Tczew, 

- linia napowietrzna 110 kV nr 1430 relacji Tczew – Polmo. 

Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Tczew wyposażona jest w dwa 

transformatory 110/15 kV o mocy 25 MVA każdy. Stan techniczny stacji w zakresie 

ogólnobudowlanym, obwodów pierwotnych 110 kV i 15 kV, obwodów wtórnych oraz 

telemechaniki należy uznać za bardzo dobry. Również ogólna ocena stanu technicznego 

wykazuje ocenę bardzo dobrą. 

Ze stacji GPZ energia elektryczna jest rozprowadzana za pomocą sieci SN lokalnego 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Ilość stacji transformatorowych SN eksploatowanych 

na terenie Miasta Tczewa to 131 sztuk o łącznej mocy transformacji 43,401 MVA.  

W roku 2013 odbiorców energii na niskim napięciu było 15 772, a zużycie energii na 

niskim napięciu wyniosło 24 919 MWh. 

W ramach akcji wymiany kabli w latach 2010-2011 r., kable w izolacji polietylenu 

nieusieciowanego zostały wymienione na kable w izolacji polietylenu usieciowanego. 
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W skład sieci systemu elektroenergetycznego wchodzi 76,719 km linii napowietrznych oraz 

332,795 km linii kablowych. 

 

3.3.2. Stacje nadawcze telefonii komórkowej 
 

Na terenie Miasta Tczewa zlokalizowane są anteny nadawcze telefonii komórkowych 

pięciu operatorów. Emisja pól elektromagnetycznych z tych instalacji nie stanowi zagrożenia 

dla zdrowia, gdyż działają one w przestrzeni niedostępnej dla ludności i ich wartość emisji 

jest w granicach dopuszczalnych, co potwierdzają pomiary akredytowanych laboratoriów.  

Wykaz anten nadawczych przedstawiono w tabeli nr 11. 

 
Tabela 11. Wykaz anten nadawczych na terenie Miasta Tczewa 

Lp. Operator Położenie 

1. Play ul. Władysława Jagiełły 5 - dach wieżowca 

2. Play ul. 30-go Stycznia 32 - maszt Plusa 

3. Play ul. Kard. Wyszyńskiego 13 - wieża kościoła 

4. Play ul. Gdańska 33 

5. Play ul. Czyżykowska 67 

6. T - Mobile ul. Obrońców Westerplatte 1 

7. T - Mobile ul. Nałkowskiej 9 

8. T - Mobile ul. Malinowska 24A - maszt własny 

9. T - Mobile ul. Jagiellońska 54 A 

10. T - Mobile ul. Gdańska 33 - wieża ciśnień przy dworcu PKP 

11. T - Mobile ul. 30 Stycznia 55 

12. Orange ul. Bałdowska 1 

13. Orange ul. Jagiellońska 55 

14. Aero 2 Gdańska 33 

15. Plus ul. Rokicka - Stacja Tczew Suchostrzygi 

16. Plus ul. Wyszyńskiego 13 - wieża kościelna 

17. Plus ul. Gdańska 33 - komin niedaleko dworca 

18. Plus ul. 30 Stycznia 32 

Źródło: mapa.btsearch.pl 

 

Pomiary poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku na obszarze Miasta 

Tczewa przeprowadzono w 2013 roku - wynik pomiaru wyniósł 0,33 V/m i w 2014 roku - 

wynik pomiaru wyniósł 0,24 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. Uzyskany wynik nie odbiega od wyników z poprzednich lat. 

Rozmieszczenie funkcjonujących stacji nadawczych przedstawiono na rycinie nr 3.  
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Ryc. 3. Stacje nadawcze telefonii komórkowej 

Źródło: www.btsearch.pl 
 

3.3.2. Analiza SWOT – pola elektromagnetyczne 
 

W tabeli nr 12 przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji pola 

elektromagnetyczne. 

 
Tabela 12. Analiza SWOT – pola elektromagnetyczne 

C
z
y
n

n
ik

i 

w
e
w

n
ę
tr

z
n

e
 Mocne strony Słabe strony 

 wg pomiarów WIOŚ – brak przekroczeń 
dopuszczalnych norm promieniowania 
elektromagnetycznego, 

 uwzględnianie w mpzp oddziaływania 
pól elektromagnetycznych. 

 obecność na terenie Miasta 
napowietrznych linii 
elektroenergetycznych 110 kV, 

 obecność na terenie Miasta nadajników 
telefonii komórkowej (stacji bazowych). 

C
z
y
n

n
ik

i 

z
e
w

n
ę
tr

z
n

e
 

Szanse Zagrożenia 

 obowiązkowy monitoring PEM w ramach 
państwowego monitoringu środowiska. 

 rozpowszechnienie i rozwój telefonii 
komórkowej oraz innych technologii 
emitujących promieniowanie 
elektromagnetyczne np. WiFi. 

Źródło: opracowanie własne 

 

3.4. GOSPODAROWANIE WODAMI 
 

3.4.1. Wody powierzchniowe 
 

Całość omawianego obszaru leży w zlewni Wisły. Teren jest odwadniany 

bezpośrednio przez Wisłę oraz dwa naturalne jej dopływy tzn. w części południowej 

Subkowską Strugę i w części północnej przez Motławę, będące jednocześnie podstawowymi 

ciekami melioracyjnymi (Z. Mikulski 1965 r.). 
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Długość Wisły w Mieście wynosi 5,5 km, natomiast powierzchnia jej zlewni – około 

20 km2. Natomiast Motława przepływa przez Miasto na odcinku 3 km, a jej zlewnia zajmuje 

obszar około 2 km2.  

Motława na omawianym terenie ma charakter rzeki wybitnie nizinnej z liczną siecią 

kanałów odwadniających obszary podmokłe jest ona częściowo sztucznie odwadniana przez 

Kanał Młyński, który stanowi jej odgałęzienie o długości 5,3 km. 

Ponadto wody powierzchniowe reprezentowane są przez niewielkie i nieliczne małe 

zbiorniki występujące w zagłębieniach bezodpływowych na wysoczyźnie morenowej, bądź to 

zbiorniki powstałe sztucznie po wyrobiskach pozostałych po eksploatacji żwiru bądź gliny. Na 

terenie Miasta nie występują duże jeziora. 

 

3.4.2. Monitoring wód powierzchniowych 
 

Obecnie zakres i częstotliwość wykonywanych badań wód powierzchniowych opiera 

się na następujących rozporządzeniach: 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 22 października 2014 r., w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jakości jednolitych wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1482), 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 08.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru 

nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 86, poz. 478). 

 

W granicach administracyjnych Miasta Tczewa nie zlokalizowano punktów 

pomiarowych w sieci monitoringu wód powierzchniowych, dlatego w celu analizy jakości wód 

płynących powołano się na punkty położone na odcinku rzeki Wisły powyżej i poniżej Miasta 

Tczewa. 

Według stanu na rok 2014, badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Gdańsku wskazują na dobry stan chemiczny badanych wód. Również 

stan/potencjał badanych JCWP został oceniony jako dobry. 

Potencjalnym źródłem zanieczyszczeń rzeki Wisły są również ładunki zanieczyszczeń 

odprowadzane z oczyszczalni ścieków w Tczewie. Należy jednak stwierdzić, że 

w porównaniu z innymi dużymi obiektami, oczyszczalnia ścieków w Tczewie odznacza się 

wyjątkowo wysoką efektywnością usuwania związków azotu ze ścieków.  

Osiągnięta niska zawartość badanych wskaźników zanieczyszczeń w odpływie 

z oczyszczalni w ostatnich latach jest konsekwencją wprowadzania systematycznych zmian 

technicznych i technologicznych oraz ciągłej optymalizacji procesu oczyszczania ścieków.  

Analizę wielkości ładunków zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni oraz 

odprowadzanych do odbiornika przedstawiono w formie tabelarycznej. 

 

Tabela 13. Ładunki zanieczyszczeń w roku 2014 odprowadzone 
z oczyszczalni ścieków 

Wskaźnik 

Ładunek zanieczyszczeń [kg/rok] 

w ściekach 
dopływających do 

oczyszczalni 

w ściekach 
odprowadzanych do 

odbiornika 

BZT5 1 683 641 16 248 

ChZT 3 818 308 124 662 

Zawiesiny ogólne 1 644 422 26 053 
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Wskaźnik 

Ładunek zanieczyszczeń [kg/rok] 

w ściekach 
dopływających do 

oczyszczalni 

w ściekach 
odprowadzanych do 

odbiornika 

Azot ogólny 280 420 17 257 

Fosfor ogólny 39 500 1 205 

Źródło: sprawozdanie OS-5 za rok 2015 

 

Stężenia poszczególnych wskaźników, tj. ChZT, BZT5, azotu ogólnego, fosforu 

ogólnego i zawiesiny ogólnej w ściekach oczyszczonych w 2014 roku stanowiły odpowiednio: 

35,6 %, 38,7 %, 41,7 %, 21,5 % i 26,57 % wartości dopuszczalnych tych zanieczyszczeń. 

Oznacza to, że istnieje duża rezerwa w zakresie osiągnięcia wartości granicznych tych 

zanieczyszczeń. Średnioroczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych w latach 

2013-2014 nie przekraczały dopuszczalnych pozwoleniem wodnoprawnym wartości, co 

oznacza spełnienie warunków pozwolenia wodnoprawnego przez użytkownika oczyszczalni.  

 

3.4.3. Wody podziemne 
 

Miasto Tczew położone jest w strefie granicznej Jednolitych Części Wód 

Podziemnych (JCWPd) nr 13, 15 i 31.  

Obszar JCWPd 13 obejmuje zlewnie Piaśnicy, Redy i Zagórskiej Strugi, Raduni 

z Motławą oraz bezpośrednie zlewnie Morza Bałtyckiego. Główne poziomy wodonośne 

wyodrębnione zostały w utworach czwartorzędu. Najzasobniejszą strukturą jest pradolina 

Redy-Łeby. Na obszarze JCWPd 13 formowane są najważniejsze strumienie filtracyjne 

gdańskiego systemu wodonośnego zasilające w znacznej części Żuławy Gdańskie 

i pradolinę Redy-Łeby. 

Obszar JCWPd 15 obejmuje zlewnie Martwej Wisły w granicach Żuław Gdańskich. 

Wody podziemne występują w bezpośrednim kontakcie z systemami polderowymi 

i kontaktują się z wodami morskimi. Na skutek wieloletniej eksploatacji nastąpiły trwałe 

zmiany w hydrodynamice i hydrochemii wód podziemnych. 

Obszar JCWPd 31 obejmuje bezpośrednią zlewnie Wisły w obrębie doliny Wisły. 

Warunki hydrogeologiczne są bardzo zróżnicowane. Reżim hydrodynamiczny 

i hydrogeochemiczny płytkich warstw dolinnych kształtowany jest stanami Wisły i obecnością 

utworów organicznych na powierzchni terenu. Z uwagi na słabe parametry hydrogeologiczne 

oraz jakość wód miejscami poziom dolinny nie spełnia kryteriów użytkowego poziomu 

wodonośnego. Wody w poziomie kredowym występują w osadach węglanowych. 

Aktualna wersja podziału JCWPd na 161 części obowiązuje do końca 2015 roku. 

Planuje się, że projektowana, nowa wersja podziału na 172 części oraz subczęści, 

po akceptacji KZGW, będzie obowiązywała od 2016 roku. 

W nowym podziale opisywana jednostka będzie położona w JCWPd nr 13, 15 i 29. 

Zasięg terytorialny JCWPd przedstawiono na rycinach nr 4 i 5. 
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Ryc. 4. Zasięg terytorialny JCWPd według aktualnie 

obowiązującego podziału na 161 części 
Źródło: www.psh.gov.pl 

 

 
Ryc. 5. Zasięg terytorialny JCWPd według proponowanego 

podziału na 172 części 
Źródło: www.psh.gov.pl 
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Obszary występowania zasobów wód podziemnych o najwyższej wartości użytkowej 

powinny podlegać szczególnej ochronie, zwłaszcza na terenach pozbawionych osadów 

izolujących warstwę wodonośną od powierzchni terenu. Z tego względu wydzielono 

tzw. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych, o zasobach znaczących w skali kraju, wymagające 

ochrony prawnej. 

Na terenie Miasta Tczewa, powiatu tczewskiego oraz w jego najbliższym otoczeniu 

nie ma zlokalizowanego głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP). 

 

3.4.4. Monitoring wód podziemnych 
 

Monitoring jakości wód podziemnych jest częścią Państwowego Monitoringu 

Środowiska, koordynowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). 

Badania prowadzone są w jednolitych częściach wód podziemnych (JCWPd), w tym 

w częściach uznanych za zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu, ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów narażonych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego. 

Badania wykonywane są na poziomie krajowym w ramach monitoringu 

diagnostycznego i operacyjnego. Wykonawcą badań oraz oceny stanu wód w zakresie 

elementów fizykochemicznych oraz ilościowych jest Państwowy Instytut Geologiczny - 

Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB).  

Monitoring diagnostyczny prowadzony jest raz na trzy lata i dotyczy wszystkich 

jednolitych części wód podziemnych wydzielonych na terenie kraju (161). Monitoring 

operacyjny prowadzony jest co roku, z wyłączeniem roku w którym wykonywany jest 

monitoring diagnostyczny i obejmuje JCWPd o statusie wód zagrożonych nieosiągnięciem 

dobrego stanu chemicznego i/lub ilościowego wód podziemnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów OSN. 

Według danych GIOŚ ostatnie badania stanu chemicznego JCWPd nr 13 i 31, 

wykazały na dobry stan chemiczny i ilościowy wód podziemnych. Badania stanu 

chemicznego i ilościowego JCWPd nr 15 do roku 2011 wskazywały na słaby stan wód, 

jednak kolejne badania pokazały poprawę stanu do dobrego. 

 

Tabela 14. Stan wód podziemnych dla JCWPd 
obejmujących obszar Miasta Tczewa 

Lp. Nr JCWP Rok badań 
Stan wód 

chemiczny ilościowy 

1 13 
2010 dobry dobry 

2012 dobry dobry 

2 15 

2010 b.d. słaby 

2011 słaby b.d. 

2012 dobry dobry 

2013 dobry b.d. 

3 31 

2010 b.d. dobry 

2011 dobry b.d. 

2012 dobry dobry 

2013 dobry b.d. 

Źródło: mjwp.gios.gov.pl 
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Wody podziemne, podobnie jak wody powierzchniowe, stale podlegają antropopresji. 

Mogą być narażone na różnego rodzaju czynniki degradujące, wpływające na ich jakość 

i zasobność.  

Stopień zagrożenia wód podziemnych zależy przede wszystkim od: 

 stopnia ich izolacji utworami słabo przepuszczalnymi, 

 powierzchni terenu,  

 obecności ognisk zanieczyszczeń,  

 bezpośredniego sąsiedztwa w niżej położonych osadach wód zmineralizowanych. 

Wśród potencjalnych i rzeczywistych źródeł zanieczyszczeń wód podziemnych 

występujących na charakteryzowanym obszarze można wyliczyć: 

 komunalne: „dzikie wysypiska”, zrzut ścieków, nieszczelne zbiorniki bezodpływowe 

na nieczystości ciekłe, 

 transportowe: stacje paliw, szlaki komunikacyjne, obszary magazynowo – składowe,  

 atmosferyczne: związane z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i ich opadem. 

Czynniki, które mogą negatywnie wpływać na jakość wód podziemnych, w tym 

ujmowanych na cele komunalne, muszą być stale monitorowane, tak aby zapewnić 

jednostce właściwą jakość wód i eliminować zagrożenia. 

Badania stanu wód podziemnych prowadzone przez WIOŚ są uzupełnione w skali 

lokalnej badaniami szczegółowymi wód. 

Na terenie Miasta Tczewa zlokalizowane jest składowisko odpadów komunalnych 

w Rokitkach. Zarządca składowiska przekazał do WIOŚ w Gdańsku wyniki monitoringu za 

2014 r. w terminie ustawowym. Zbadane parametry stanu wód podziemnych 

i powierzchniowych nie wykazują ich pogorszenia. 

Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych obu tczewskich ujęć (Park Miejski 

i Motława) są położone w warstwie czwarto - trzeciorzędowej oraz w warstwie kredowej. 

Wody podziemne mają bardzo wysoką jakość i dużą stabilność składu fizyczno-

chemicznego.  

 

3.4.5. Systemy melioracyjne i urządzenia wodne 
 

W północno-zachodniej części Miasta Tczewa 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.  

Obszary zagrożone chronione są wałami przeciwpowodziowymi, a tereny zalewowe 

odwadniane są przez sieć rowów melioracyjnych. Utrzymaniem tych elementów w obszarze 

miasta zajmują się RZGW Gdańsk odpowiednio Zarząd Zlewni Żuław i Rzek Przymorza 

Wschodniego z siedzibą w Tczewie i Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa 

Pomorskiego. 

 

Tabela 15. Ewidencja wałów przeciwpowodziowych na opisywanym terenie  

Nazwa cieku Lokalizacja wału Kilometr rzeki 
Długość wału 

[km] 
Pow. 

chroniona [ha] 
Stan 

techniczny 

Rzeka Wisła 0+000 – 2+300 908,83 – 910,88 2,3 4100,0 Dobry 

Kanał Młyński 0+570 – 5+300 0+570 – 5+300 3,65 4100,0 Dobry 

Źródło: ZMiUW w Gdańsku, 2014 r. 
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3.4.6. Zagrożenia powodziowe 
 
 

Kraje członkowskie UE wskutek wprowadzenia Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego 

i zarządzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa) zobowiązane są do:  

 opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego (do dnia 22.12.2011 r.),  

 opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego 

(do dnia 22.12.2013 r.),  

 opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym (do dnia 22.12.2015 r.). 

Obszary zagrożone wystąpieniem powodzi na terenie Miasta Tczewa przedstawiono 

na rycinie nr 6, obejmują one obszary w północnej części Miasta oraz wschodnią krawędź 

terenu przylegającą do rzeki Wisły. 

 

 
Ryc. 6. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi wg PSH 

Źródło: epsh.pgi.gov.pl/epsh 

 

3.4.7. Analiza SWOT – gospodarowanie wodami 
 

W tabeli nr 16 przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji gospodarowanie 

wodami. 

 
Tabela 16. Analiza SWOT – gospodarowanie wodami 

C
z
y
n

n
ik

i 

 w
e
w

n
ę
tr

z
n

e
 

Mocne strony Słabe strony 

 wysoka jakość i duża stabilność składu 
fizyczno-chemicznego wód 
podziemnych, 

 dobry stan chemiczny i ilościowy 
badanych wód podziemnych, 

 jakość wód odprowadzanych 
z oczyszczalni ścieków mieści się 
w normie, 

 duża ilość gruntów zmeliorowanych, 

 dobry stan urządzeń wodnych, 
występujących na terenie Miasta. 

 zagrożenie powodziowe występujące 
w północnej części analizowanej 
jednostki, 

 możliwość zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i podziemnych przez 
zanieczyszczenia pochodzenia 
komunikacyjnego, ze stacji paliw, 
obszarów magazynowo usługowych 
i innych, 

 położenie poza zasięgiem Głównych 
Zbiorników Wód Podziemnych. 
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C
z
y
n

n
ik

i 

z
e
w

n
ę
tr

z
n

e
 

Szanse Zagrożenia 

 wzrost świadomości ekologicznej 
administracji wodnej, 

 obserwowany wzrost zainteresowania 
społeczeństwa problematyką 
gospodarowania wodami oraz wzrost 
świadomości ekologicznej. 

 niezadawalający poziom współpracy 
jednostek naukowo - badawczych 
z organami administracji wodnej, w tym 
brak przepływu informacji dotyczących 
realizowanych opracowań, 

 rosnące zagrożenie wystąpienia 
zjawiska powodzi i suszy - w ostatnich 
latach obserwuje się nasilenie 
występowania zjawisk ekstremalnych, 
takich jak długotrwałe okresy suszy 
oraz krótkie, nawalne opady. 

Źródło: opracowanie własne 

 

3.5. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA1 
 

Zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Tczewa realizuje 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ZWiK Sp. z o. o.). ul. Czatkowska 8,  

83-110 Tczew. W eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o znajduje się: 

- sieć wodociągowa, 

- sieć kanalizacyjna, 

- oczyszczalnia ścieków – ul. Czatkowska, 

- stacja uzdatniania wody „Motława” – ul. Działkowa, 

- stacja uzdatniania wody „Park Miejski” – ul. Kołłątaja, 

- 10 przepompowni, 

- 4 hydrofornie, 

- zbiornik retencyjny Górki. 

 

3.5.1. Zaopatrzenie w wodę 
 

Stopień zwodociągowania Miasta Tczewa wynosi 99,6 %. 

Sieć wodociągów w Tczewie zbudowana jest w systemie pierścieniowym. Długość 

czynnej sieci wodociągowej na koniec 2014 roku wynosiła 176,775 km,  liczba przyłączy do 

budynków to 4 010 sztuk. 

Miasto korzysta z dwóch punktów zaopatrywania wody. Są to: 

 SUW Motława, 

 SUW Park Miejski. 

Ujęcia wód posiadają ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej. Dla ujęcia 

„Motława” ustanowiono bezpośrednią strefę ochronną ujęcia wód podziemnych z utworów 

trzeciorzędowych i kredowych na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego z dnia 4 grudnia 

2013 roku (decyzja WR.6320.1.2013). Ochroną prawną zostało objętych 11 studni. 

Dla ujęcia „Park Miejski” ustanowiono bezpośrednią strefę ochronną ujęcia wód 

podziemnych z utworów czwartorzędowych, trzeciorzędowych i kredowych na podstawie 

decyzji Starosty Tczewskiego z dnia 4 grudnia 2013 roku (decyzja WR.6320.2.2013). 

Ochroną prawną zostało objętych 8 studni i jeden otwór obserwacyjny.  

Tczewskie ujęcia wód podziemnych posiadają 19 czynnych studni głębinowych. 

Głębokość wydobycia wody osiąga 180 m. 

 

                                                           
1
 opracowano na podstawie danych przekazanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie 
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Tabela 17. Charakterystyka ujęć wody na cele wodociągowe w Tczewie 

Ujęcie Piętro wodonośne Pozwolenie wodnoprawne 

ujęcie „Park” 
Kredowe (K) 
Czwartorzęd-

Trzeciorzęd (QT) 

wydane przez Wojewodę Pomorskiego nr 
ŚR/Ś-V-id/68112-23/05/06 

z dnia 31.01.2006 r. 
ważne do dnia 31.12.2025 r. 

ujęcie „Motława” 
Trzeciorzęd (T) 

Kreda (K) 

wydane przez Starostę Tczewskiego 
nr WR.6341.43.2015 z dnia 28.12.215 r., 

ważne do dnia 31.12.2016 r. 
 

Źródło: Miasto Tczew 

 

Eksploatacja wodociągu w zakresie poboru ujmowanych wód w roku 2014 

przedstawiała się następująco (tabela nr 18). 

 

Tabela 18. Zestawienie danych dotyczących zużycia wody na terenie Miasta Tczewa 

zużycie wody na potrzeby 
gospodarki narodowej 

i ludności ogółem 
(dam

3
) 

zużycie wody na 
potrzeby przemysłu 

(dam
3
) 

zużycie wody na 
potrzeby eksploatacji 
sieci wodociągowej 

(dam
3
) 

woda 
pobrana 

z ujęć razem 
(dam

3
) 

1 996,8 368,5 113,2 3 064,9 

Źródło: GUS, Sprawozdanie M – 06 

 

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 opisywanej jednostki, 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. 

Pobór wód w roku 2014 ze wszystkich ujęć wód wyniósł 2 632 577 m3. 

 

Tabela 19. Zużycie wody w Tczewie w latach 2013-2014 

Parametr Rok 2013 Rok 2014 

Roczne zużycie wody (m
3
/r) 2 549 135 2 632 577 

- do celów komunalnych (m
3
/r) 2 128 565 2 182 729 

- do celów przemysłowych (m
3
/r) 420 570 449 848 

Średnie dobowe zużycie wody (m
3
/d) 6 984 7 213 

- do celów komunalnych (m
3
/d) 5 832 5 980 

- do celów przemysłowych (m
3
/d) 1 152 1 233 

Źródło: Urząd Miejski w Tczewie 

 
W porównaniu do 2013 roku, w 2014 roku wzrosła łączna ilość zużywanej wody.  

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.  
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3.5.1.1. Jakość wód ujmowanych i przeznaczonych do zaopatrzenia 
mieszkańców do celów bytowych 

 
W latach 2013-2014 laboratorium ZWiK Sp. z o. o. na bieżąco prowadził szczegółowy 

monitoring jakości wody w całym systemie wodociągowym. Wyniki badań przedstawiono 

w formie tabelarycznej. 

 
Tabela 20. Jakość wody pitnej w Tczewie w 2014 roku 

Lp. Wskaźniki Jednostka 

Ocena wg normy ZWiK Sp. z o.o. 

Dz. U. Nr 72 
poz. 466 

z 2010 r. 
(1)

 

Dyrektywa 
9883/EC 1998 

(2)
 

Ujęcie Park 
Miejski 

Ujęcie 
Motława 

1 Barwa - akceptowalna akceptowalna akceptowalna akceptowalna 

2 Mętność NTU 1 akceptowalna 0,25 0,37 

3 Odczyn pH - 6,5-9,5 6,5-9,5 7,7 7,4 

4 Zapach - akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny 

5 Amonowy jon mgNH4/l 0,5 0,5 0,12 0,25 

6 Azotany mgNO3/l 50 50 0,1 0,2 

7 Azotyny mgNO2/l 0,5 0,5 0,02 0,02 

8 Chlorki mgCl/l 250 250 65 13,2 

9 Fluorki mgF/l 1,5 1,5 0,73 1,05 

10 Mangan µgMn/l 50 50 30 35 

11 Twardość 
mg 

CaCO3/l 
60-500 

nie 
normowana 

221 214 

12 Przewodność µS/cm 2 500 2 500 790 671 

13 Żelazo µgFe/l 200 200 21 33 

Źródło: ZWiK Sp. z o. o. 
(1) – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(2) Dyrektywa Rady 98/83/WE. z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi 

 

Zaopatrzenie miasta i mieszkańców w wodę ze źródeł podziemnych: „Park Miejski” 

(47 %) i „Motława” (53 %), ocenia się dobre. W celu zminimalizowania ryzyka wtórnego 

zanieczyszczenia wody w sieci, prowadzono coroczne płukania sieci wodociągowej. 

Parametry jakościowe wody wprowadzanej do sieci wodociągowej określa się jako bardzo 

dobre. 

Część sieci wodociągowej jest wykonana z materiałów zawierających azbest. 

Zgodnie z danymi przekazanymi przez ZWiK ilości są następujące: 

- sieć wodociągowa o średnicy 100 mm – 0,7 km, 

- sieć wodociągowa o średnicy 150 mm – 0,12 km. 

W latach 2013-2014 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. 

 

3.5.2. Gospodarka ściekowa 
 

Miasto Tczew objęte jest aglomeracją kanalizacyjną Tczew wyznaczoną uchwałą 

Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 59/V/15 z dnia 26 stycznia 2015 r., która stanowi 
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aktualizację pierwotnej uchwały (początkowo aglomeracja została wyznaczona 

rozporządzeniem Nr 34/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Tczew, następnie zmieniona rozporządzeniami: Nr 98/06 z dnia 

28 grudnia 2006 r. i Nr 29/08 z dnia 14 listopada 2008 r.). 

Aglomeracja Tczew to obszar o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 

76 065, z oczyszczalnią ścieków w Tczewie, przy ul. Czatkowskiej 8. Obszar obejmuje 

Miasto Tczew oraz położone w gminie wiejskiej Tczew miejscowości: Bałdowo, Czarlin, 

Czarlin - Dworzec, Czatkowy, Dąbrówka Tczewska, Gniszewo, Knybawa, Lubiszewo 

Tczewskie, Malenin, Mieścin, Miłobądz, Rokitki, Rukosin, Stanisławie, Szpęgawa, Śliwiny, 

Tczewskie Łąki, Zajączkowo i Zajączkowo-Wybudowanie (stanowiącą cześć wsi 

Zajączkowo). 

 

3.5.2.1. Oczyszczalnia ścieków 
 

Ścieki komunalne z terenu Miasta Tczewa odprowadzane są do komunalnej 

oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Czatkowskiej 8 w Tczewie (w tym miejscu 

zlokalizowany jest również punkt zlewny ścieków dowożonych). Odbiornikiem ścieków 

oczyszczonych na obiekcie jest rzeka Wisła. 

Od 22 stycznia 2010 r. dla oczyszczalni ścieków w Tczewie obowiązuje nowe 

pozwolenie wodnoprawne, 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 2014 roku w zakresie RLM wyniosło 90 033, podczas 

gdy średnie było znacznie poniżej tej wartości – 76 878. 

 
Tabela 21. Informacja o oczyszczalni ścieków w Tczewie (2014 r.) 

Rok 
Wielkość 

oczyszczalni 
(m

3
/dobę) 

Projektowa 
wydajność 

oczyszczalni 

Maksymalna 
przepustowość 
w ciągu roku 

Ilość ścieków obecnie 
wytwarzanych 
w aglomeracji 

i kierowanych do 
oczyszczalni 

Liczba ludności 
korzystająca 

z obiektu 

2014 22 318 109 730 RLM 
2 801  

tys. m
3
/rok 

z Miasta Tczewa 
2 372 tys. m

3
/rok 

 
z terenu wiejskiego 

377 tys. m
3
/rok 

razem: 65 442 
 

z Miasta Tczewa 

58 706 
 

z terenu wiejskiego 

6 736 

Źródło: Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich (OS-5) 

 
Oczyszczanie ścieków w Tczewie realizowane jest w oczyszczalni mechaniczno – 

biologicznej (bez wspomagania chemicznego) metodą osadu czynnego ze wstępnym 

usuwaniem stałych zanieczyszczeń organicznych (skratek) oraz zawiesin mineralnych 

z podwyższonym usuwaniem biogenów. 

Usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków w oczyszczalni odbywa się w części 

mechanicznej obejmującej 2 kraty rzadkie (20 mm), kratę gęstą (3 mm), 2 piaskowniki 

wirowe i separator piasku oraz biologicznej w skład, której wchodzi komora beztlenowa, 

denitryfikacji i nitryfikacji oraz 3 osadniki wtórne. Przeróbka osadów ściekowych prowadzona 

jest w 2 wydzielonych komorach stabilizacji tlenowej, 2 wirówkach dekantacyjnych oraz 

procesie kompostowania. 
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Wszystkie ścieki z aglomeracji Tczew (bytowe i przemysłowe) dopływają 

grawitacyjnie kolektorem do głównej przepompowni „Czatkowy”, w której znajdują się dwie 

kraty mechaniczne.  

W przepompowni znajduje się także punkt zlewny nieczystości ciekłych dowożonych 

samochodami asenizacyjnymi. 

Z przepompowni ścieki tłoczone są do budynku kraty gęstej. Na obu rodzajach krat 

zatrzymywane są skratki (zawiesina organiczna), które są następnie odwadniane w praskach 

tłokowych, gromadzone w pojemnikach i wywożone na kompostownię. Ścieki wstępnie 

podczyszczone na kratach odpływają grawitacyjnie do piaskownika wirowego. Piasek 

wydzielony ze ścieków w piaskowniku jest przepompowywany do separatora i po 

odwodnieniu również deponowany na kompostowni. 

Ścieki z piaskownika odpływają grawitacyjnie do reaktora biologicznego. Proces 

biologicznego oczyszczania ścieków oparty jest na usuwaniu rozpuszczonych i koloidalnych 

zanieczyszczeń metodą osadu czynnego. Osad czynny składający się z aktywnej biomasy 

mikroorganizmów, głównie bakterii powstaje w wyniku rozkładu związków organicznych. 

Ścieki są pożywką dla bakterii, które przy zapewnieniu im odpowiednich warunków 

intensywnie się rozmnażają. Przyrost całkowitej biomasy następuje tak długo, dopóki nie 

zostaną zużyte wszystkie przydatne substancje odżywcze. Podczas napowietrzania 

mieszaniny ścieków i osadu czynnego część związków organicznych zostaje rozłożona, 

a pozostała ich część zostaje przekształcona w nową materię organiczną - osad czynny. Do 

budowy nowej materii organicznej bakterie wykorzystują również związki azotu i fosforu, 

które znajdują się w ściekach. Ponadto azot jest usuwany w procesie nitryfikacji (utleniania 

azotu amonowego do azotanów) i denitryfikacji (redukcji azotanów do azotu gazowego), 

a fosfor w procesie defosfatacji biologicznej (w warunkach beztlenowo-tlenowych). 

W trakcie procesu oczyszczania ścieków osad czynny zostaje oddzielony od ścieków 

oczyszczonych w osadniku wtórnym. Ścieki oczyszczone zostają odprowadzane do rzeki 

Wisły, a oddzielony osad zawracany jest w sposób ciągły do reaktora biologicznego w celu 

utrzymania niskiego stosunku zanieczyszczeń do biomasy osadu czynnego. Ma to 

pozytywny wpływ na tworzenie się osadu czynnego, ale również na usuwanie 

zanieczyszczeń. Natomiast nadprodukcja komórek bakteryjnych, jako osad nadmierny 

zostaje usunięta z układu biologicznego do wydzielonej komory stabilizacji tlenowej. 

W wyniku mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków następuje znaczne 

zmniejszenie w ściekach zanieczyszczeń stałych (zawiesin), rozpuszczonych i koloidalnych 

substancji organicznych oraz związków azotu i fosforu. 

Przeróbka wytworzonych w oczyszczalni osadów ściekowych prowadzona jest 

w procesie tlenowej stabilizacji i odwadniania. Osad nadmierny odprowadzany jest 

codziennie z reaktora biologicznego do wydzielonej komory stabilizacji tlenowej osadu. 

Stabilizacja tlenowa polega na napowietrzaniu osadów i ma na celu przede wszystkim: 

zagęszczenie osadu, zmniejszenie zagniwalności i masy osadu, eliminację uciążliwego 

zapachu i obniżenie liczebności organizmów chorobotwórczych, a tym samym ograniczenie 

niekorzystnego wpływu osadów na środowisko. 

Z komory tej zagęszczony osad trafia do stacji wirówek, gdzie następuje jego 

odwodnienie. Do wspomagania procesu odwadniania w stacji wirówek stosuje się flokulant 

kationowy (wysokocząsteczkowy związek organiczny). Dzięki procesowi odwadniania 

następuje wzrost suchej masy osadów z ok. 1,6 do ok. 16÷17 %. W ten sposób uzyskuje się 

zmianę konsystencji osadu z płynnej na stałą. W wyniku odwodnienia objętość 

wyprodukowanych w oczyszczalni osadów ulega znacznemu zmniejszeniu. 
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Odwodnione osady ściekowe z miejsc wytworzenia przewożone są następnie na plac 

kompostowni, celem ich przetworzenia na kompost. Kompostowanie odpadów odbywa się 

w warunkach naturalnych. Do procesu kompostowania wykorzystuje się materiał strukturalny 

w postaci zrębek drzewnych, trocin, wiórów. Po procesie kompostowania powstaje 

wysokowartościowy nawóz organiczny - humus, który wykorzystuje się w rolnictwie. 

Według sprawozdania OS-5 dla oczyszczalni ścieków w Tczewie, w 2014 r. 

wytworzono 1 147 ton suchej masy osadów z oczyszczalni ścieków.  

 

3.5.2.2. Sieć kanalizacji sanitarnej 
 

Zgodnie z danymi ZWiK Sp. z o. o. z 2014 roku na terenie Miasta funkcjonuje 

121,2 km kanalizacji sanitarnej (w tym 117,7 km kanalizacji grawitacyjnej i 3,5 km kanalizacji 

tłocznej). System kanalizacyjny uzupełnia 10 przepompowni ścieków. Liczba przyłączy do 

sieci kanalizacyjnej od budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wyniosła 3 893 szt. (co 

daje 33,2 km), z czego do budynków mieszkalnych było 3 556 podłączeń. Stopień 

skanalizowania Miasta wynosi 99,6 %. 

Według sprawozdania o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych 

gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych (M–06) w roku 2014 odprowadzono siecią 

kanalizacyjną z gospodarstw domowych 2 236,6 dam3 ścieków oraz 439,9 dam3 od 

jednostek działalności produkcyjnej.  

 

3.5.2.3. Sieć kanalizacji deszczowej 
 

Na terenie Miasta Tczewa w zbiorczą sieć kanalizacyjną odprowadzane są również 

wody opadowe i roztopowe z niektórych terenów utwardzonych (głównie ulic, placów). 

Na terenach zakładów przemysłowych, parkingów, w trakcie modernizacji dróg itd. 

powstają odrębne systemy kanalizacji deszczowej, zakończone urządzeniami 

oczyszczającymi odprowadzane wody opadowe i roztopowe. Zgodnie z ewidencją 

ZWiK Sp. z o.o. w roku 2014 długość kanalizacji deszczowej wynosiła 52,3 km. 

Wody oczyszczane są za pomocą osadników, separatorów lub innych filtrów. 

W pozwoleniach wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 

określone są wymagania co do konieczności prowadzenia przeglądów technicznych tych 

urządzeń. Powyższe działania zapewniają dotrzymywanie standardów jakości środowiska. 

Starostwo Powiatowe w Tczewie wydaje pozwolenia wodnoprawne na szczególne 

korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do odbiornika 

dla różnych podmiotów oraz miejsc, z których odprowadzane są wody opadowe i roztopowe. 

Wody oczyszczane są za pomocą osadników, separatorów lub innych filtrów. W 

pozwoleniach wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych określone 

są wymagania co do konieczności prowadzenia przeglądów technicznych tych urządzeń. 

Powyższe działania zapewniają dotrzymywanie standardów jakości środowiska. 

Podmioty te zostały wymienione w tabeli nr 22. 
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Tabela 22. Wykaz obszarów, z których odprowadzane są wody opadowe i roztopowe 

Lp. Nazwa jednostka Adres Rodzaj ścieku 
Powierzchnia 

[m
2
] 

1 Urząd Miejski w Tczewie 
Piłsudskiego 1, 
83-110 Tczew 

wody opadowe - 
parkingi, drogi 

432 200 

2 
Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad 
Żelazna 59, 

00-848 Warszawa 
wody opadowe - 
parkingi, drogi 

8 130 

3 USS FPROP (7) Sp. z o.o. 
Plac Bankowy 2, 

00-095 Warszawa 
wody opadowe - 
parkingi, drogi 

12 226 

4 
Przedsiębiorstwo Złomowania 

i Usług Technicznych PIROSTAL 
Czatkowska 1, 
83-110 Tczew 

wody opadowe - teren 
przemysłowy 

1 860 

5 
Pomorska Specjalna Strefa 

Ekonomiczna Sp. z o.o. 
Władysława IV 9, 

81-703 Sopot 
wody opadowe - 
parkingi, drogi 

10 829 

6 Koral Spółka Akcyjna 
Za Dworcem 13,  
83-110 Tczew 

wody opadowe - teren 
przemysłowy 

990 

wody opadowe - 
parkingi, drogi 

3 646,5 

7 PkP Cargo Tabor Sp. z o.o. 
Warszawa, 

Grójecka 17,  
02-021 Warszawa 

wody opadowe - 
parkingi, drogi 

15 800 

8 
Polski Koncern Naftowy Orlen 

S.A. 
Płock, Chemików 7, 

09-411 Płock 
wody opadowe - 
parkingi, drogi 

2 370 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Tczewie, pozwolenia wodnoprawne 

 

Na terenach nieobjętych systemem kanalizacji gospodarka ściekowa oparta jest 

o gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych (szambach) oraz okresowe ich 

opróżnianie i wywożenie do punktu zlewnego zlokalizowanego na obiekcie oczyszczalni 

ścieków w Tczewie. 

 

3.5.2.4. Ścieki przemysłowe 
 

Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego mogą powstawać 

podczas prowadzenia przemysłowej działalności gospodarczej (w trakcie procesu 

technologicznego). Na terenie Miasta Tczewa przedsiębiorcy wytwarzający ścieki 

przemysłowe objęci są zbiorczym systemem odprowadzania ścieków (nieczystości 

powstające w zakładach kierowane są na oczyszczalnię ścieków, gdzie podlegają 

podczyszczeniu przed ich wprowadzeniem do środowiska). Poniżej przedstawiono wykaz 

podmiotów gospodarczych wytwarzających ścieki przemysłowe w Mieście Tczewie: 

 

Tabela 23. Wykaz podmiotów gospodarczych wytwarzających ścieki przemysłowe  

Lp. Nazwa zakładu Rodzaj działalności Urządzenie podczyszczające 
Ilość ścieków 

odprowadzonych 
w 2014 r. [m

3
] 

1. Koral Sp. z o.o. Przetwórstwo rybne Podczyszczalnia ścieków 134 859 

2. MBF Sp. z o.o. Produkcja balonów 
Mechaniczne oddzielanie 

lateksu od ścieków w osadniku 
62 816 

3. Flextronics 
Przemysł elektroniczny 

(produkcja aparatów 
telefonicznych) 

Neutralizacja ścieków 
kwaśnych i zasadowych, 
selektywne gromadzenie 
ścieków technologicznych 

30 229 

4. 
Cartondruck 

Polska Sp. z o.o. 
Produkcja opakowań 

z papieru 
Selektywne gromadzenie 
ścieków technologicznych 

4 868 

5. Gemalto 
Przemysł elektroniczny 

(produkcja kart do 
telefonów, bankomatów) 

Neutralizacja zużytych 
reagentów chemicznych 
stosowanych w produkcji 

9 387 
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Lp. Nazwa zakładu Rodzaj działalności Urządzenie podczyszczające 
Ilość ścieków 

odprowadzonych 
w 2014 r. [m

3
] 

6. Oiler Sp. z o.o. 
Unieszkodliwianie 

odpadów 
Podczyszczalnia ścieków 4 364 

7. 
Huber+Suhner 

(Corktree) 

Przemysł elektroniczny 
(produkcja 

światłowodów) 
Brak urządzeń 4 274 

8. 
Tczewskie 

Centrum Sportu 
i Rekreacji 

Basen do kąpieli Brak urządzeń - 

9. 
Silgan Metal 

Packaging Tczew 
S.A. 

Produkcja opakowań 
z metalu 

Selektywne gromadzenie 
ścieków technologicznych 

- 

10. M+P s.a. 
Produkcja urządzeń 

myjących 
Brak danych 91 

11. Metrixa.b. 
Produkcja elektrycznego 

sprzętu gospodarstwa 
domowego 

Selektywne gromadzenie 
ścieków technologicznych 

275 

12. HabecoMetrix Produkcja sejfów 
Strącanie chemiczne za 

pomocą wapna w osadniku 
837 

13. 
MolexPremise 

Networks 
Sp. z o.o. 

Przemysł elektroniczny 
(produkcja kabli) 

Brak danych 745 

14. 
Eaton Truck 
Components 

Sp. z o.o. 

Produkcja skrzyni 
biegów do samochodów 

Usuwanie zanieczyszczeń 
w wyparce oraz selektywne 

gromadzenie niektórych 
ścieków technologicznych 

14 949 

15. Apator Metrixs.a. Produkcja gazomierzy Podczyszczalnia ścieków 5 980 

16. Irmex 
Obróbka mechaniczna 
elementów metalowych 

Selektywne gromadzenie 
ścieków technologicznych 

567 

17. PPHU Prot 
Obróbka mechaniczna 
elementów metalowych 

Selektywne gromadzenie 
ścieków technologicznych 

- 

18. 
Wydawnictwo 

Pomorskie 
Sp. z o.o. 

Drukarnia 
Strącanie zanieczyszczeń 

w ściekach 
339 

19. Tapflo Sp. z o.o. Produkcja pomp Brak danych 1 068 

20. Press Glass s.a. Produkcja szyb Brak danych 
17 768 

21. Vetrex Sp. z o.o. Produkcja okien Brak danych 

22. 
Agencja 

Reklamowa Zenit 
Produkcja reklam Brak danych 123 

23. Rintal Produkcja schodów Brak danych 470 

24. Pirostal Demontaż samochodów Osadnik, separator 327 

25. California Trading 
Produkcja oklein 

i sklejek 
Brak danych 296 

26. 
Metrix Metal 

Sp. z o.o. 
Obróbka elementów 

z blachy 
Strącanie chemiczne za 

pomocą wapna 
1 057 

Źródło: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie, dane za 2014 r. 

 

Ścieki przemysłowe nie powinny zawierać odpadów stałych i tłuszczów, które 

powodują zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, substancji palnych, 

wybuchowych, substancji żrących i toksycznych, mocnych kwasów i zasad, substancji 

odoroczynnych, tj. amoniaku i siarkowodoru w formie gazowej oraz metali ciężkich. 

Gdy ścieki przemysłowe zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 

wodnego, dostawca ścieków przemysłowych powinien uzyskać zgodę właściciela urządzeń 

kanalizacyjnych, w tym wypadku ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie, o której mowa w art. 131 ust. 2 

pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz 
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pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy.  

Wykaz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zawiera 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 

których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga 

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2008 roku, Nr 229, poz. 1538). 

Ponadto dostawca ścieków przemysłowych jest zobowiązany do ograniczania 

zanieczyszczeń, które stanowić mogą zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia 

obsługujących urządzenia kanalizacyjne oraz prawidłowego działania miejskiej oczyszczalni. 

 

3.5.2.5. Systemy indywidualne gospodarki ściekowej 
 

Właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Tczewa obowiązują przepisy Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku, który nakłada na właścicieli i zarządców nieruchomości 

obowiązki związane z nieczystościami płynnymi. 

Aktualnie obowiązującym dokumentem dla mieszkańców, stanowiącym akt prawa 

miejscowego jest regulamin utrzymania czystości i porządku przyjęty uchwałą Nr III/21/2015 

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2015 r. 

Regulamin ten został dostosowany do zmiany ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. reguluje on w sposób odpowiedni przepisy utrzymania czystości 

i porządku w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi. 

Pomimo wysokiego stopnia skanalizowania na terenie charakteryzowanego obszaru 

mieszkańcy korzystają również ze zbiorników bezodpływowych w miejscach o trudnych 

warunkach terenowych lub nieobjętych usieciowieniem. Według danych GUS, na terenie 

Miasta jest 9 zbiorników. Nie funkcjonują natomiast przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Nieczystości płynne odbierane są również od firm i terenów prowadzenia prac 

terenowych na terenie Miasta. Działalnością w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (czyli szlamów ze zbiorników 

bezodpływowych – kod odpadu 20 03 04) zajmują się podmioty wymienione w tabeli nr 24. 

Zgodnie ze sprawozdaniem OS-5 za rok 2014, na obiekt oczyszczalni ścieków dowieziono 

w roku 2014, 47 tys. m3 ścieków. 

 

Tabela 24. Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

Lp. Nazwa jednostki Adres 
Data wygaśnięcia 

pozwolenia 

1 TOI TOI Polska Sp. z o.o. 
Warszawa 

ul. Płochacińska 29 
31.04.2020 

2 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Tczew ul. Czatkowska 8 31.03.2020 

3 
KLAREX Usługi Transportowe Wywozu 

Nieczystości Stałych i Płynnych Jarzy Chmara 
Tczew ul. Elżbiety 7/5 31.08.2020 

4 WC SERWIS Zabrze ul. Szybowa 2 31.03.2022 

5 
Zakład Handlowo - Usługowy Kazimierz 

Makowski 
Tczew ul. Reymonta 30 31.03.2020 

6 SITA PÓŁNOC Sp. z o.o. 
Gdańsk Trakt Św. 
Wojciecha 43/45 

30.04.2020 

7 
Usługi Transportowo-Sprzętowe Marek 

Piszczatowski 
Tczew ul. Gniszewo 5 30.04.2020 

Źródło: Urząd Miejski w Tczewie 
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3.5.3. Analiza SWOT – gospodarka wodno-ściekowa 
 

W tabeli nr 25 przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji gospodarka 

wodno-ściekowa. 

 
Tabela 25. Analiza SWOT – gospodarka wodno-ściekowa 

C
z
y
n

n
ik

i 
w

e
w

n
ę
tr

z
n

e
 

Mocne strony Słabe strony 

 

 stan techniczny sytemu uzdatniania 
i dystrybucji wody, 

 wysoka sprawność oczyszczalni 
ścieków,  

 sukcesywne podłączanie 
poszczególnych nieruchomości do sieci 
wodociągowej przy bardzo dużym 
stopniu zwodociągowania (99,6 %), 

 ujęcia wód posiadają ustanowioną 
strefę ochrony bezpośredniej,  

 badania jakości wody na wodociągach 
publicznych wskazują przydatności 
wody do spożycia, 

 objecie obszaru Miasta aglomeracją 
kanalizacyjną, 

 bardzo duży odsetek osób 
podłączonych do kanalizacji (99,6 %), 

 duża ilość podmiotów działających 
w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych, gwarantująca 
odpowiednią dostępność usług oraz 
jakość ich wykonania. 

 brak pełnego zwodociągowania 
i skanalizowania obszaru, 

 zwiększające się zużycie wody, 
a w konsekwencji większa ilość 
powstałych ścieków, 

 duża ilość podmiotów wytwarzających 
ścieki przemysłowe. 

C
z
y
n

n
ik

i 

z
e
w

n
ę
tr

z
n

e
 

Szanse Zagrożenia 

 możliwości pozyskania dofinansowania 
na realizację inwestycji z zakresu budowy 
kanalizacji. 

 brak świadomości poszczególnych 
właścicieli nieruchomości skutkujący 
niewłaściwym zagospodarowaniem 
powstałych nieczystości ciekłych, 

 brak uzasadnienia ekonomicznego do 
budowy sieci kanalizacyjnej na 
obszarach o małej gęstości zaludnienia. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Nie zostały określone prawnie wymagania dotyczące jakości prowadzonej ewidencji 

zbiorników bezodpływowych. Wskazane byłoby jednak zewidencjonowanie zbiorników 

bezodpływowych w stopniu szczegółowości określającym: pojemność, ilość osób 

korzystających ze zbiornika, stan techniczny (materiał wykonania, szczelność, rok budowy), 

informacji czy zawarta jest umowa na opróżnianie zbiornika. 
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3.6. ZASOBY GEOLOGICZNE 
 

3.6.1. Regionalizacja fizycznogeograficzna oraz geomorfologia obszaru 
 

 

Pod względem geograficznym, zgodnie z podziałem zaproponowanym przez 

J. Kondrackiego (1998) Miasto Tczew leży w obrębie Żuław Wiślanych oraz 

fragmentarycznie na Pojezierzu Starogardzkim. 

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.  

Południowo-zachodnia część Miasta położona jest na obszarze Pojezierza 

Starogardzkiego. Tereny jednostki 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). 

 

3.6.2. Zasoby surowców mineralnych i zagrożenia powierzchni ziemi 
 

Zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego na terenie Miasta nie ma 

zlokalizowanych złóż surowców mineralnych. 

Jednak należy pamiętać, że jakakolwiek eksploatacja złóż powoduje duże zmiany 

w przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej, między innymi w postaci znacznych 

obszarów wyłączonych z użytkowania (grunty zdewastowane i zdegradowane).  

Prowadzone prace rekultywacyjne po zakończonej eksploatacji z jednej strony, 

w niewielkim stopniu łagodzą przeobrażenia spowodowane wydobywaniem kopalin, jednak 

przy dobrze przeprowadzonych pracach mogą wzbogacać krajobraz w nowe elementy, 

których zaistnienie nie byłoby możliwe bez eksploatacji. 

 

Państwowy Instytut Geologiczny w ramach realizacji Projektu SOPO (System Osłony 

Przeciwosuwiskowej) przygotował wstępne informacje dotyczące problematyki ruchów 

masowych. Na mapie zostały przedstawione zasięgi obszarów predysponowanych do 

występowania ruchów masowych. Są to jednak jedynie ogólne i wstępne dane informujące 

o możliwej predyspozycji obszarów (wynikającej głównie z budowy geologicznej i morfologii) 

do rozwoju ruchów masowych, nie potwierdzone zwiadem terenowym, dlatego nie można ich 

wykorzystywać przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego 
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Ryc. 7. Zasięgi obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/download 

 
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. 

 

3.6.3. Analiza SWOT – zasoby geologiczne 
 

W tabeli nr 26 przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji zasoby 

geologiczne. 

 
Tabela 26. Analiza SWOT – zasoby geologiczne 

C
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Mocne strony Słabe strony 

 brak zagrożenia związanego ze 
zorganizowaną eksploatacją kopalin, 
ze względu na brak udokumentowanych 
zasobów, 

 zróżnicowanie hipsometryczne 
i genetyczne form rzeźby terenu dające 
szerokie możliwości zagospodarowania 
terenu, 

 możliwość lokalnej - niekontrolowanej 
eksploatacja surowców, 

 możliwość występowania ruchów 
masowych, 

 występowanie zabudowy na obszarach 
zagrożonych ruchami masowymi. 
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 wprowadzenie do mpzp odpowiednich 
zapisów dotyczących terenów 
zagrożonych ruchami masowymi. 

C
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 Szanse Zagrożenia 

 rozwój nowych technologii poszukiwania 
i eksploatacji surowców mineralnych, 

 liczne prace badawcze Państwowego 
Instytutu Geologicznego gwarantujące 
odpowiednie rozpoznanie terenu. 

 brak cennych gospodarczo złóż 
surowców mineralnych na terenie Miasta. 

Źródło: opracowanie własne 
 

3.7. GLEBY 
 

3.7.1. Pokrywa glebowa obszaru 
 

Znaczne zróżnicowanie gleb Miasta Tczewa, uwarunkowane jest budową podłoża, na 

którym się one wykształciły. W obniżeniach terenu i dolinach rzecznych powstały gleby 

organiczne torfowe i murszowo - torfowe, gleby bagienne, mady, oraz gleby mineralne 

wykształcone na piaskach. Obszary te zajmowane są przez użytki zielone. 

Na podłożu gliniastym wytworzyły się gleby brunatne i czarne ziemie, zaliczane do 

kompleksu pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego oraz zbożowo – pastewnego 

mocnego. Na podłożu piasków gliniastych wytworzyły się gleby brunatne i bielicowe, 

zaliczane do kompleksu żytniego dobrego lub żytnio-ziemniaczanego.  

Na podłożu piaszczystym lub piaszczystym słabogliniastym wytworzyły się gleby 

bielicowe oraz brunatne wyługowane i kwaśne, zaliczane do kompleksu żytniego słabego 

i bardzo słabego. 

 

3.7.2. Monitoring gleb 
 

Gleby na terenie Miasta nie były monitorowane w ramach państwowego monitoringu 

środowiska. Można założyć, ze stan gleb jest podobny jak w analogicznych ze względu na 

charakter zabudowy i sposób zagospodarowania jednostkach administracyjnych.  

Dla powiatu tczewskiego w ramach Monitoring Chemizmu Gleb Ornych Polski, 

badania wykonano w miejscowości Szprudowo (gmina Gniew). Badanymi glebami były 

czarne ziemie właściwe. Pobrana próbka charakteryzowała się kompleksem II pszenny 

dobrymi klasą bonitacyjną IIIa.  

Badana gleba odznaczała się w latach 1995 - 2010 średnią zawartością próchnicy, 

Próchnica działa jako czynnik stabilizujący strukturę gleb, zmniejszający podatność na 

zagęszczenie oraz degradację w wyniku erozji wodnej i wietrznej. 

W przypadku zawartości węgla organicznego i azotu nie zaszły istotne zmiany pod 

względem całkowitej ich zawartości w glebie. 
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Tabela 27. Wyniki monitoringu chemizmu gleb ornych w miejscowości Szprudowo 

wskaźnik jednostka 
rok 

1995 2000 2005 2010 

Odczyn i węglany 

Odczyn pH w zawiesinie H2O pH 6.8 7.0 6.5 7.2 

Odczyn pH w zawiesinie KCl pH 5.7 5.7 5.3 6.1 

Substancja organiczna gleby 

Próchnica % 4.17 4.61 4.39 4.19 

Węgiel organiczny % 2.59 2.67 2.55 2.43 

Azot ogólny % 0.250 0.262 0.268 0.216 
Źródło: http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=pomiary&p=23 

 

3.7.3. Analiza SWOT – gleby 
 

W tabeli nr 28 przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji gleby. 

 
Tabela 28. Analiza SWOT – gleby 
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Mocne strony Słabe strony 

 duże zróżnicowanie gleb,  

 występowanie gleb wysokich klas, 

 wprowadzenie w dokumentach 
strategicznych zapisów 
zapobiegających zanieczyszczeniu 
gleb. 

 brak badań w ramach państwowego 
monitoringu środowiska, 

 minimalne możliwości wykorzystania 
rolniczego gleb, 

 w zasadzie brak możliwości w zakresie 
zagospodarowania gleb słabych na 
cele zalesień. 
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Szanse Zagrożenia 

 objęcie polskiego rolnictwa Wspólną 
Polityką Rolną (np. Dyrektywa 
Azotanowa), 

 coraz bardziej restrykcyjne normy 
środowiskowe dla zakładów 
i przedsiębiorców zapobiegające 
skażeniu gleb. 

 rosnące zagrożenie wystąpienia zjawiska 
suszy - w ostatnich latach obserwuje się 
nasilenie występowania zjawisk 
ekstremalnych, takich jak długotrwałe 
okresy suszy, 

 nieregularność opadów atmosferycznych. 

Źródło: opracowanie własne 

 
Gleby narażone są na degradację głównie w związku z rozwojem sieci osadniczej, 

komunikacyjnej. Ulegają one zarówno degradacji chemicznej, jak i fizycznej. Stan i jakość 

gleb są uzależnione od kompleksowego oddziaływania czynników naturalnych 

i antropogenicznych. Do obszarów problemowych związanych z ochroną gleb na terenie 

Miasta Tczewa można zaliczyć: 

 obszary zajmowane pod zabudowę, 

 tereny narażone na oddziaływanie odcinków dróg o dużym natężeniu ruchu, 

 obszary magazynowe i usługowe. 

Źródłem przekształceń gleb Miasta jest działalność człowieka związana z rozwojem 

mieszkalnictwa oraz działalności gospodarczej. Powoduje to zmianę struktury gleb. Działania 

antropogeniczne powodują przechodzenie związków biogennych i innych zanieczyszczeń 

bezpośrednio do gleby, wód podziemnych i powierzchniowych. 

Dla gleb omawianego obszaru liniowym problemem są również zanieczyszczenia 

pyłowe, których źródłem jest głównie rozwijający się transport drogowy. Z komunikacją 

samochodową związane są takie zanieczyszczenia jak: substancje ropopochodne, metale 

ciężkie, związki azotu, węglowodory i inne, takie jak sól stosowana w czasie zimy, 
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detergenty, itp. Zanieczyszczenia te występują w pasach przyległych do dróg powodując 

lokalne zanieczyszczenia gruntu, a w przypadku gruntów podatnych na infiltrację, również 

środowiska wodnego. Zanieczyszczenia mogą spływać z powierzchni dróg do rowów i dalej 

do rzek. 

 

3.8. GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU 
ODPADÓW 

 

3.8.1. System gospodarki odpadami 
 

Z dniem 1 lipca 2013 r. Miasto Tczew przejęło władztwo nad odpadami komunalnymi. 

Obowiązek został nałożony znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), która w sposób 

zasadniczy i radykalny przebudowała system prawny dotyczący gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

Nakłada ona na gminy obowiązki w zakresie gospodarki odpadami, a dokumentem 

strategicznym w tym względzie staje się obecnie regulamin utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Miejskiej Tczew zatwierdzony przez Radę Miejską w Tczewie uchwałą 

III/21/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. zaktualizowany zgodnie z wojewódzkim planem 

gospodarki odpadami. 

Rada Miasta w Tczewie Uchwałą nr XXXIX/314/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. 

wybrała metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawkę tej 

opłaty. Metodą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jest liczba mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn 

liczby mieszkańców zamieszkałych na danej nieruchomości i stawki opłaty. 

Nowym systemem gospodarki odpadami objęto wyłącznie właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, obsługiwani są w tym zakresie 

przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej na podstawie 

prywatnych umów. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych są zobowiązani do przekazywania władzom 

Miasta Tczewa sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Dla nieruchomości niezamieszkałych odbiorem odpadów zajmują się następujące 

podmioty: PELKOM Sp. z o.o. Pelplin, SITA PÓŁNOC Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowe 

CLEAN-BUD Sp. J., Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp. z o.o., Firma VEOLIA Usługi 

dla środowiska S.A., Firma ALTVATER PIŁA Sp. z o. o, KOMA Sp. z o.o., PPUH PROFIT 

Wojciech Kusa, REMONDIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Przedsiębiorstwo Robót 

Sanitarno – Porządkowych Sp. z o.o. Nowy Dwór Gdański, Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych COMPLEX, Zakład Recyklingu i Przetwarzania Zużytego Sprzętu 

Elektronicznego i Elektrycznego P.T.H. PASTER, KLAREX Usługi Transportowe Wywóz 

Nieczystości Stałych i Płynnych Tczew, ZIELEŃ MIEJSKA Sp. z o.o. Rokitki, Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Malbork, Zakład Wielobranżowy WIĄZAR 

Wielki Komorsk, STENA RECYCLING Sp. z o.o. Warszawa, Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych STARKOM Sp. z o.o. Starogard Gd., PAM Tczew. 

Gospodarka odpadami komunalnymi, podzielona została na dwa główne obszary: 

 odbieranie odpadów (Konsorcjum firm Clean-Bud/PUM wybrane w wyniku 

przeprowadzonego przetargu). Odpowiada za odbieranie odpadów, w tym 
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wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów i ich utrzymanie 

w należytym stanie technicznym i sanitarnym, 

 przetwarzanie odpadów (RIPOK Tczew zajmuje się przetwarzaniem odpadów: 

odzysk, recykling i unieszkodliwianie). 

Na terenie Miasta Tczewa działalność prowadzi również Kommunalservice Vornkahl 

Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Tczewie, przy ulicy Czatkowskiej 8. Podstawowym filarem 

działalności spółki jest utylizacja odpadów organicznych oraz produkcja wysokiej jakości 

kompostu na terenie kompostowni w Tczewie. 

Miasto Tczew w 2014 r. osiągnęło wszystkie wymagane ustawą o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach poziomy ekologiczne: 

 osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania: 15,85 % (wymagane ≤50 %), 

 osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami papieru, tworzyw sztucznych, szkła, metalu: 25,56 % (wymagane ≥14 %). 

 osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 92,00 % 

(wymagane ≥38 %). 

 

W Tczewie wytworzono łącznie w 2014 r. – 20 537 Mg odpadów komunalnych, 

z czego 910 Mg są to odpady, które mieszkańcy miasta dostarczali do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Ilość odpadów wytworzona w roku 2014 nie 

odbiega zasadniczo od lat poprzednich. W stosunku do roku 2013 zaobserwowano lekki 

wzrost łącznej ilości wytworzonych odpadów, ale jest on spowodowany większą ilością 

odpadów dostarczonych do PSZOK. 

Należy podkreślić, że w sposób zasadniczy wzrosła ilość odpadów zbierana 

selektywnie. W roku 2011 zebrano selektywnie zaledwie 314 Mg odpadów (papier, szkło, 

tworzywa, metale), w roku 2012 ilość ta wzrosła do ok. 350 Mg. Początkowo zakładano, że 

w roku 2013 wzrośnie efektywność selektywnej zbiórki do ok. 450 Mg (papieru, szkła, 

tworzyw, metali). W rzeczywistości wytworzono w 2013 r. 1 080 Mg odpadów selektywnych, 

w tym w drugim półroczu 816 Mg (po wdrożeniu nowego systemu). W roku 2014 ilość 

odpadów selektywnie zebranych wyniosła prawie 1 880 Mg.  

Tak znacząca ilość odpadów zebrana selektywnie świadczy o zrozumieniu przez 

mieszkańców zasad gospodarowania odpadami. Należy też podkreślić, że Miasto 

organizując nowy system gospodarowania odpadami, umożliwiło mieszkańcom selektywne 

zbieranie odpadów poprzez znaczący przyrost liczby pojemników do ich zbierania. 

Wdrażając nowy system rozstawiono na terenie miasta ok. 900 szt. pojemników (o poj. 

ok. 1,1 - 1,5 m³) do zbierania papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali. Pojemniki były 

rozstawiane prawie przy każdej nieruchomości wielorodzinnej. Właścicielom domków 

jednorodzinnych przekazano ok. 90 000 worków do zbiórki selektywnej. Wdrożono również 

selektywne zbieranie popiołów rozstawiając w tym celu około 1 500 pojemników.  

W tabeli nr 29 zestawiono dane dotyczące ilości i rodzaju odpadów na terenie Miasta 

Tczewa w 2014 r.  
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Tabela 29. Ilość i rodzaj odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta Tczewa – 2014 r. 

 
Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2014, Urząd Miejski w Tczewie 
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Odpady komunalne zmieszane stanowią około 72 % odpadów komunalnych 

odebranych z terenu Miasta. Odpady te w 2014 r. były poddawane mechaniczno-

biologicznemu przetwarzaniu. 

Odpady zielone, zbierane selektywnie (głównie zbierane w PSZOK) w całości zostały 

poddane odzyskowi poprzez kompostowanie.  

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych zostały przekazane do dalszego 

odzysku, w związku z tym nie wystąpił przypadek ich składowania.  

Należy zwrócić uwagę, że w roku 2014 prawie 100 % odpadów było poddane 

procesom odzysku (sortowanie, kompostowanie, kruszenie itp.), a na składowisko trafiło po 

tych procesach nie więcej niż 30 % odpadów (jako balast).  

 

3.8.2. Położenie w regionie gospodarki odpadami 
 

W przyjętym Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018, 

Województwo Pomorskie podzielono na 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. 

Regiony gospodarki odpadami obsługiwane są przez regionalne instalacje do 

zagospodarowania odpadów. W regionie wschodnim przewidziano funkcjonowanie dwóch 

instalacji regionalnych: RIPOK Gilwa Mała oraz RIPOK Tczew. 

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. (ZUOS Sp. z o. o.) zrealizował projekt 

„Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” (RSGOT). W dniu 23 stycznia 2014 roku 

RZUOT otrzymał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Tczew 

(RIPOK Tczew) przeznaczanej do obsługi regionu wschodniego. W skład RSGOT wchodzi: 

 Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Tczew (RZUOT) stanowiący centrum 

technologiczne RSGO Tczew. RZUOT - jest kompleksem powiązanych ze sobą 

obiektów technologicznych i pomocniczych służących zagospodarowaniu odpadów 

komunalnych powstających w rejonie pięciu powiatów. Centrum technologiczne 

RIPOK zapewnia odzysk surowców, ogranicza masę odpadów ulegających 

biodegradacji kierowanych na składowisko oraz minimalizuje ilość odpadów 

kierowanych do unieszkodliwienia na składowisku, 

 Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Stegnie jest podstawowym 

obiektem systemu transportu dwustopniowego dla obsługi rejonu: Stegny, Krynicy 

Morskiej, Sztutowa, Ostaszewa i Nowego Dworu Gdańskiego. W Stacji odbywa się 

wyłącznie gromadzenie – magazynowanie i przygotowanie do transportu różnego 

rodzaju odpadów, 

 Stanowisko Przetwarzania Odpadów Budowlanych w Pelplinie (Ropuchy) - jest 

zamiejscowym obiektem RZUOT odbioru, magazynowania i przetwarzania odpadów 

budowlanych z całego rejonu działania Zakładu.  

 

Zakład w Tczewie przyjmuje i przetwarza następujące rodzaje odpadów: 

 odpady surowcowe zbierane selektywnie, 

 zmieszane odpady komunalne, 

 odpady zielone do kompostowania, 

 odpady wielkogabarytowe – sprzętu elektrycznego i elektronicznego (AGD, RTV),  

 odpady wielkogabarytowe – meble, 

 odpady niebezpieczne (określone ich rodzaje), 
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 odpady sklasyfikowane jako mineralne lub których przetwarzanie mechaniczne lub 

biologiczne jest nieuzasadnione (unieszkodliwianie na kwaterze składowej), 

 odpady zbierane selektywnie, dostarczane przez wytwórców indywidualnych. 

W 2014 roku do Instalacji Regionalnego Systemu Gospodarki Odpadami Tczew 

(RSGOT) trafiło łącznie 76 225,063 Mg odpadów (w tym: 51 255,97 Mg odpadów 

komunalnych zmieszanych; 6 646,51 Mg odpadów selektywnie zbieranych papieru, plastiku 

i szkła; 1 420,998 Mg odpadów zielonych; 3 531,78 Mg odpadów popiołu z gospodarstw 

domowych). Unieszkodliwianiu poprzez składowanie poddano 28 964 Mg odpadów, 

co stanowi 38 % odpadów przyjętych. 

 

3.8.3. Składowisko odpadów 
 

Składowisko odpadów położone jest w zachodniej części Miasta Tczewa, 

w odległości około 3 km od centrum.  

W sąsiedztwie składowiska znajdują się:  

 od strony północno – zachodniej w odległości około 100 m cmentarz, który jest 

oddzielony pasem zieleni i drzewami, a w dalszej odległości pojedyncze domy 

mieszkalne, oddzielone od składowiska łąkami i nieużytkami, 

 od strony północnej przebiegają tereny PKP wraz z linią kolejową i nasypem, 

a w dalszej odległości znajdują się ogródki działkowe, 

 w kierunku południowym i południowo – zachodnim znajdują się tereny 

niezagospodarowane, zmienione w wyniku eksploatacji kruszywa mineralnego, 

 w dalszej odległości w kierunku zachodnim i północno – zachodnim rozciągają 

się tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Żarnowiec – Tczew”, natomiast na 

wschodzie tereny przejęte przez Miasto wcześniej użytkowane przez jednostkę 

wojskową.  

 

 
Ryc. 8. Lokalizacja składowiska odpadów na terenie miasta Tczewa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie geoportal.gov.pl 
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W roku 2013 jedyną instalacją funkcjonującą na terenie zakładu była kwatera 

składowa o powierzchni ok. 6 ha i pojemności ok. 1,2 mln m³, pozostałe obiekty 

przetwarzania odpadów komunalnych były w fazie budowy. Od stycznia 2014 r., do 

zakończenia budowy RIPOK, funkcję przetwarzania odpadów komunalnych przejęły:  

- sortownia odpadów komunalnych zmieszanych z możliwością sortowania odpadów 

surowcowych o przepustowości 75 000 Mg/rok dla odpadów zmieszanych 

i 15 000 Mg/rok dla odpadów selektywnie zebranych (przy pracy 2-zmianowej); 

- instalacja do stabilizacji biologicznej odpadów biodegradowalnych wydzielonych 

w sortowni o przepustowości ok. 37 500 Mg/rok, z placem dojrzewania - instalacja 

może pełnić funkcję kompostowania odpadów zielonych i bioodpadów w jednym 

z wydzielonych tuneli; 

- kwatera składowiska odpadów o pojemności ok. 640 tys. m³; 

- kompostownia odpadów zielonych - płytowa o pow. ok. 1 000 m² – o wydajności 

ok. 1 200 Mg/rok; 

- magazyn odpadów niebezpiecznych o pojemności magazynowej ok. 350 Mg/rok; 

- hala demontażu odpadów wielkogabarytowych i sprzętu RTV i AGD 

o przepustowości ok. 4 500 Mg/rok.  

Zakład dysponuje terenami w Tczewie o powierzchni ok. 36 ha, z tego obecnie 

wykorzystuje ok. 15 ha, które stanowią obszar nowego zakładu. Zakład dysponuje także 

terenami w miejscowości Ropuchy (gmina Pelplin) o powierzchni ok. 16,6 ha, w tym 2 ha 

stanowi zamknięte składowisko odpadów, pozostałe tereny przewidziano dla celów 

gospodarki odpadami. 

Dnia 24 grudnia 2013 roku Urząd Marszałkowski wydał zgodę na zamknięcie 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Rokickiej w Tczewie. 

Teren został zrekultywowany w 2014 r. 

 

3.8.4. Analiza SWOT – gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu 
odpadów 

 

W tabeli nr 30 przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji gospodarka 

odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. 

 
Tabela 30. Analiza SWOT – gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu 

odpadów 

C
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Mocne strony Słabe strony 

 osiągnięty poziom ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do 
składowania, 

 osiągnięty poziom recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami papieru, 
tworzyw sztucznych, szkła, metalu, 

 osiągnięty poziom recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych – ze względu na brak 
odbierania tej frakcji odpadów, 

 zwiększająca się corocznie ilość 
odpadów segregowanych. 

 zdecydowanie największy udział 
w łącznej ilości odebranych odpadów 
komunalnych zmieszanych odpadów 
komunalnych – 72 %, 

 duże koszty funkcjonowania systemu 
odbioru opadów, 

 brak umiejętności prawidłowej 
segregacji odpadów przez część 
mieszkańców. 
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Szanse Zagrożenia 

 wprowadzenie na terenie kraju nowych 
założeń dotyczących gospodarowania 
odpadami komunalnymi (nowelizacje 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach), 

 utrzymanie i rozwój nowoczesnej 
instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych. 

 skala i problemowość wprowadzonych 
zmian w nowych przepisach 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
często prowadząca do nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu nowego systemu. 

Źródło: opracowanie własne 

 

3.9. ZASOBY PRZYRODNICZE 
 

3.9.1. Flora 
 

Na obszarze Miasta Tczewa występuje kilka typów roślinności, różniących się 

fizjonomią, składem gatunkowym, historią powstania, jak również wartością przyrodniczą. 

Są to zarówno zbiorowiska nawiązujące do naturalnych, w tym drobne kompleksy leśne 

i semileśne oraz zbiorowiska nadwodne (mają one stosunkowo niewielki udział 

powierzchniowy w strukturze zieleni), jak i roślinność kulturowa. 

Powierzchnia lasów w granicach administracyjnych Miasta wynosi około 6 ha, co 

stanowi 0,3 % ogólnej powierzchni. Lasy zlokalizowane są w południowo – zachodniej części 

Miasta Tczewa, pełnią funkcje glebochronne, wodochronne oraz klimatyczne. Wpływają 

ponadto korzystnie na warunki mikroklimatyczne oraz podnoszą walory krajobrazowe. 

Na terenie opisywanego terenu znajduje się 2,7 ha lasów prywatnych (należących do 

ZUOS Sp. z o.o.) i 3,69 ha lasów komunalnych. Obecnie nie ma możliwości dużego 

zwiększenia powierzchni leśnych, co jest charakterystyczną cechą obszarów miejskich 

i aglomeracji. W miarę możliwości są dosadzane pojedyncze drzewa, nasadzenia ujmuje się 

również w kolejnych projektach małej architektury. 

 

Na terenie Miasta Tczewa, wobec małej ilości lasów, rolę uzupełniającą 

i wzbogacającą w systemie ekologicznym obszaru stanowią stare parki i zadrzewione 

cmentarze, stanowiące ostoję niektórych gatunków flory i fauny leśnej. 

 Park Miejski o powierzchni 16,5 ha stanowi jedno z najstarszych założeń zieleni, 

datowane na koniec XIX wieku. Znajduje się w obrębie ulic Parkowej, Sienkiewicza, 

Bałdowskiej i Kołłątaja. Ogółem w parku zinwentaryzowano około 3 700 sztuk drzew. 

W ich strukturze największy udział mają drzewa liściaste – stanowią one 96,7 % 

wszystkich nasadzeń. Najpowszechniejsze z nich to jesion wyniosły, klon pospolity 

oraz lipa drobnolistna. Wśród drzew iglastych najczęściej spotyka się sosnę czarną, 

jodłę pospolitą, świerk kłujący oraz daglezję zieloną. Ogólna kondycja drzew została 

oceniona jako średnio dobra i dobra, 

 Park im. Kopernika o powierzchni 3,05 ha znajduje się w centrum Miasta. Jego 

powstanie datowane jest na lata 70 XX w. W najstarszej części parku, która sąsiaduje 

z czynnym cmentarzem ewangelickim, znajduje się starodrzew, z dominującymi w 

jego strukturze lipami drobnolistnymi i kasztanowcami białymi. Na terenie całego 

parku rośnie około 430 drzew, ponadto żywopłoty liściaste o łącznej długości ponad 

160 m i skupienia krzewów, 

 Park Strzelnica jest historyczną pozostałością założenia parkowego z przełomu XIX 

i XX wieku. Zajmuje obszar o powierzchni 4,8 ha na końcu ul. Targowej, pomiędzy 

ulicami Świętopełka i Przemysława II. Obecnie zdewastowany park jest podzielony 
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na 3 części – w jednej z nich znajduje się Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, 

w pozostałych natomiast osiedle mieszkaniowe i „dziki” zadrzewiony teren, 

 zadrzewienia i zakrzewienia - na terenie starego miasta poza ww. terenami zieleni 

parkowej występuje kilka zgrupowań starych i dorodnych drzew. Są to przede 

wszystkim skarpa ponad zabudową przy ul. Zamkowej oraz teren wokół budynku 

Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego koło ul. Nad Wisłą, natomiast zakrzewienia 

reprezentowane są przez  żywopłoty i szpalery krzewów na bulwarze nad Wisłą oraz 

zwarte zarośla m. in. kolcowoju szkarłatnego na skarpach na brzegu Wisły, 

 cmentarze - w granicach administracyjnych charakteryzowanego terenu znajduje się 

5 cmentarzy o łącznej powierzchni 10,35 ha; cenne drzewostany występują w obrębie 

Cmentarza „Starego” (szpalery lip), cmentarza ewangelickiego (klony pospolite, 

jesiony wyniosłe, żywotnikii kasztanowce białe) oraz cmentarza „Nowego” (lipy, 

jesiony), 

 trawniki - duże powierzchnie tego typu roślinności występują nad Wisłą przy 

bulwarze zabezpieczonym opaską betonową; trawniki są również urządzone i na ogół 

najlepiej zadbane wokół niektórych budynków użyteczności publicznej w Mieście oraz 

na terenach osiedlowych, 

 ogrody działkowe - zajmują stosunkowo dużą powierzchnię Miasta Tczewa, 

12 kompleksów ogrodów działkowych, zajmuje łącznie ok. 6,5% jego ogólnej 

powierzchni, 

 ogrody i sady przydomowe – zajmują najczęściej, niewielkie powierzchnie 

z roślinami ozdobnymi i użytkowymi zielnymi, którym towarzyszą drzewa owocowe 

oraz krzewy owocowe i ozdobne, 

 roślinność ruderalna - jest jednym z dominujących powierzchniowo typów 

roślinności na terenach miejskich. Jej fitocenozy powstają na gruntach pozbawionych 

naturalnej pokrywy roślinnej, a jednocześnie nie zajętych przez człowieka pod 

roślinność kulturową. Powierzchnie takie ciągną się pasem wzdłuż brzegu Wisły, 

zarówno na odcinku z umocnieniami betonowymi (tu roślinność ruderalna wkracza 

też na betonowe płyty), jak też na odcinku nie umocnionym Oprócz tego płaty 

zbiorowisk ruderalnych zajmują rozległe powierzchnie na terenach wokół obiektów, 

tam gdzie  nie wybetonowano powierzchni gruntu lub nie jest ona tak intensywnie 

użytkowana, że eliminuje całkowicie roślinność. Roślinność ruderalna występuje też 

na terenach wokół budynków nie wybetonowanych i nie rozjeżdżonych.  

 

3.9.2. Fauna 
 

Duże walory faunistyczne posiada Dolina Wisły, w tym na obszarze opisywanego 

terenu koryto rzeki i obszar międzywala. Tereny te znajdują się w zasięgu obszaru specjalnej 

ochrony ptaków „Dolina Dolnej Wisły” PLB 040003) – ostoi ptaków rangi europejskiej. Ostoja 

jest ważnym miejscem lęgowym i korytarzem migracyjnym ptaków. 

Zgodnie z „Inwentaryzacją przyrodniczą części zbocza doliny Wisły w Tczewie, od 

mostu drogowego do ujścia rzeki Drybok i ocena walorów przyrodniczych pod kątem ich 

ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000” (2010 r.), w trakcie przelotu 

wiosennego ptaków nad obszarem dolnej Wisły przelatuje co roku minimum 120 gatunków 

ptaków, a w trakcie przelotu jesiennego ok. 30 gatunków. Potwierdzono występowanie 

tu m.in. nura rdzawoszyjego, nura czarnoszyjego, bąka, czapli. 
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3.9.3. Przyroda chroniona i jej zasoby 
 

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 r. poz. 1651 ze zm.) 

przedstawia poszczególne formy ochrony przyrody, z których na terenie Miasta Tczewa 

występują zarówno formy obszarowe, takie jak: Natura 2000, obszar chronionego 

krajobrazu, jak i formy indywidualnej ochrony, takie jak pomniki przyrody. 

Na rycinie nr 9 przedstawiono powierzchniowe formy ochrony przyrody zlokalizowane 

na terenie Miasta Tczewa. 

 

 
Ryc. 9. Powierzchniowe formy ochrony  

Źródło: www. mtczew.e-mapa.net 

 

3.9.3.1. Natura 2000 
 

Na sieć Natura 2000 składają się dwa typy obszarów: obszary specjalnej ochrony 

ptaków (OSO) oraz specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). Podstawą programu Natura 

2000 jest Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa. Wyznaczenie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków ma na celu protekcję populacji dziko występujących gatunków ptaków, 

utrzymanie i zagospodarowanie ich naturalnych siedlisk. Celem wyznaczenia specjalnych 

obszarów ochrony siedlisk jest ochrona siedlisk przyrodniczych, populacji i siedlisk roślin 

oraz zwierząt, a także odtworzenie siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony 

gatunków roślin lub zwierząt. 
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Na terenie Miasta najważniejszą, pod względem rangi, formą ochrony przyrody jest 

sieć NATURA 2000, a w jej ramach na omawianym terenie włączone do ochrony obszary to 

dolina Wisły – Dolina Dolnej Wisły (PLB 040003) - obszar specjalnej ochrony ptaków. 

 

 
Ryc. 10. Lokalizacja obszaru NATURA 2000 na terenie Miasta 

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl 

 

Obszar rozciągnięty jest wzdłuż ponad 260 kilometrowego odcinka rzeki Wisły. 

Na niektórych jej odcinkach obecne są liczne mielizny i wyspy, odsłaniane szczególnie 

podczas niskiego stanu wody. W wielu miejscach na obszarze międzywala znajdują się 

rozległe podmokłe łąki. Na terasie zalewowej obecne są starorzecza i pozostałości lasów 

łęgowych. W miejscowości Piekło znajduje się śluza odcinająca Nogat od Wisły. Za śluzami 

w kierunku północnym zaczyna się żuławski odcinek Wisły. W obszarze prowadzona jest 

różnorodna gospodarka wodna i rolna. Ostoja jest ważnym miejscem dla ptaków wodno-

błotnych podczas migracji i zimowania, ale także podczas lęgów. 

Obszar Dolina Dolnej Wisły jest krajową ostoją ptaków o randze międzynarodowej 

PL028 (Wilk i inni 2010). Gniazduje w niej 28 gatunków ptaków z listy zał. I Dyrektywy 

Ptasiej; 9 gatunków znajduje się w polskiej czerwonej księdze. 

W okresie lęgowym obszar ważny dla następujących gatunków ptaków wymienionych 

w zał. I Dyrektywy Ptasiej: błotniaka stawowego, bielika, rybitwy rzecznej, rybitwy 

białoczelnej, zimorodka i jarzębatki (>1 % populacji krajowej, kryterium C6) oraz dla 

5 gatunków spoza zał. I Dyrektywy Ptasiej (powyżej 1 % populacji krajowej) – ohara, 

nurogęsia (5-7 % populacji krajowej), sieweczki rzecznej (ponad 2,5 %), brodźca piskliwego, 

mewy srebrzystej (ponad 2 %) i brzegówki (ponad 3 % populacji krajowej). W stosunkowo 

wysokim zagęszczeniu występuje łabędź niemy (0,54 %), mewa pospolita (0,8 % populacji 
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krajowej), trzciniak (0,8 % populacji krajowej) i remiz (0,96 % populacji krajowej). Liczebność 

20 gatunków ptaków spełnia warunki przyznania rangi „przedmiotów ochrony” (co najmniej 

0,51 % populacji krajowej lub z innych względów); są to: łabędź niemy, ohar, nurogęś, bielik, 

błotniak stawowy, derkacz, żuraw, sieweczka rzeczna, brodziec piskliwy, mewa pospolita, 

mewa srebrzysta, rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, 

zimorodek, dzięcioł zielony, brzegówka, trzciniak, jarzębatka, remiz i dziwonia. 

Podczas inwentaryzacji ptaków nielęgowych w latach 2011–2012 stwierdzono 

59 gatunków ptaków wodnych i wodno-błotnych, w tym 16 gatunków z Załącznika I 

Dyrektywy Ptasiej. Liczebność co najmniej 4 gatunków przekraczała próg 1 % populacji 

wędrówkowej: gągoł – liczebność w okresie migracji 13 993 os. to 1,2 % populacji migrującej 

(kryterium C3), krzyżówka – liczebność w okresie migracji 31 251 os. to 1,56 % populacji 

migrującej (kryterium C3), żuraw - liczebność w okresie migracji 3 650 os. to 2,4 % populacji 

migrującej, gęś zbożowa – 8 258 os. co stanowi ok. 1,4 % populacji migrującej. Ponadto 

w okresie wiosennym, jesiennym i zimowym koncentracje ptaków przekraczały 20 000 os., 

co pozwala zakwalifikować obszar do kryterium C4. 

Ocena wielkości migracji ptaków w okolicach Świecia wykazuje, że obszar spełnia 

także ważną funkcję jako korytarz migracyjny (ponad 3 600 żurawi – kryterium C5). W latach 

wcześniejszych wykazywano także wysokie liczebności siewek złotych (6 000 – 8 000, C2), 

kulików wielkich (750-1 100, C1) (Mokwa i in. 2010). 

Dla tego obszaru zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 31 marca 

2015 r. został ustanowiony plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej 

Wisły PLB 040003 (Dz. Urz. Woj. Gd. z dnia 9 kwietnia 2015 r., poz. 1162). 

 

3.9.3.2. Obszary chronionego krajobrazu 
 

Miasto Tczew wpisuje się w granice wytyczonego Obszaru chronionego krajobrazu 

Żuław Gdańskich, który obejmuje jego północną część w niewielkim fragmencie. 

Wzdłuż wschodniej granicy Miasta ciągnie się Środkowożuławski OChK. 

Środkowożuławski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny międzywala Wisły 

o powierzchni 2 870 ha. Tereny nadbrzeżne charakteryzują się dogodnymi warunkami 

do gniazdowania i lęgu ptactwa wodno-błotnego oraz okresowego lub stałego pobytu 

licznych ssaków. Elementami krajobrazotwórczymi są: toń wodna, pasy oczeretów, 

szuwarów i innej roślinności wodnej oraz strefa zadrzewień i zakrzewień nadwodnych. 

Obszaru chronionego krajobrazu Żuław Gdańskich został utworzony w roku 1994 na 

mocy decyzji Wojewody Gdańskiego (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994 Nr 27 poz. 139). 

Obejmuje on następujące jednostki Gdańsk (miasto), Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, 

Pszczółki, Suchy Dąb, Tczew. Cechą charakterystyczną obszaru jest obecność wielu cieków 

i bogatej sieci rowów melioracyjnych oraz związany z tym układ polderowy. Unikalne 

wartości gleb sprawiły, że Żuławy są użytkowane głównie rolniczo. 

Teren jest bezleśny. Do cennych elementów przyrodniczych należą: względnie naturalne 

i półnaturalne zbiorowiska łąkowe i szuwarowe, które zachowały się lokalnie wzdłuż cieków, 

rowów melioracyjnych i w starorzeczach; wszelkiego rodzaju zakrzewienia i zadrzewienia 

śródpolne najczęściej ciągnące się wzdłuż rowów melioracyjnych i cieków; także 

zadrzewienia przyzagrodowe. W kulturowym krajobrazie Żuław mają one ważne znaczenie 

biocenotyczne i fitomelioracyjne. 
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Ryc. 11. Lokalizacja Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie Miasta 

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl 
 

3.9.3.3. Pomniki przyrody 
 

Celem ochrony pomników przyrody jest zachowanie, ze względów naukowych 

i dydaktycznych, tworów przyrody odznaczających się indywidualnymi i niepowtarzalnymi 

cechami. Na terenie Miasta Tczewa ochroną pomnikową objęto łącznie 5 obiektów, których 

wykaz znajduje się w  tabeli nr 31. Wszystkie pomniki zostały powołane uchwałą 

nr XXXVI/338/2001 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2001 roku w sprawie 

uznania drzew za pomniki przyrody. 

 

Tabela 31. Wykaz pomników przyrody  

Lp. opis drzew uznanych za pomniki przyrody 
lokalizacja i określenie użytkownika terenu, 

na którym rośnie drzewo 

1. 

Dąb szypułkowy o wymiarach: 
obwód pnia: 329 cm 

wysokość drzewa: 23 m 
średnica korony: 17 m 

drzewo rośnie na terenie Urzędu Miejskiego 
w Tczewie i jest własnością Miasta Tczewa 

2. 

Oliwnik wąskolistny o wymiarach: 
obwód pni (bezp. pod konarami): 

236 cm + 111 cm 
średnica korony: 12 m 

wysokość drzewa: 11,5 m 

drzewo rośnie na skwerze 
ul. Kard. S. Wyszyńskiego/ ul. Sambora 

w Tczewie i jest własnością Miasta Tczewa 

3. 

Lipa amerykańska o wymiarach: 
obwód pnia: 295 cm 

wysokość drzewa: 27,5 m 
średnica korony: 23 m 

drzewo rośnie na terenie Parku Miejskiego 
w Tczewie i jest własnością Miasta Tczewa 
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Lp. opis drzew uznanych za pomniki przyrody 
lokalizacja i określenie użytkownika terenu, 

na którym rośnie drzewo 

4. 

Buk pospolity f. purpurowa (odmiana 
czerwonolistna) o wymiarach: 

obwód pnia: 273 cm 
wysokość drzewa: 22 m 
średnica korony: 18 m 

drzewo rośnie na terenie Parku Miejskiego 
w Tczewie i jest własnością Miasta Tczewa 

5. 

Buk pospolity f.purpurowa (odmiana 
czerwonolistna) o wymiarach: 

obwód pnia: 207 cm 
wysokość drzewa: 21 m 
średnica korony: 18 m 

drzewo rośnie na terenie Parku Miejskiego 
w Tczewie i jest własnością Miasta Tczewa 

Źródło: Urząd Miejski w Tczewie 
 

3.9.4. Analiza SWOT – zasoby przyrodnicze 

 

W tabeli nr 32 przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji zasoby 

przyrodnicze. 

 

Tabela 32. Analiza SWOT – zasoby przyrodnicze 
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Mocne strony Słabe strony 

 ustanowienie na obszarach 
o największej wartości przyrodniczej 
form ochrony przyrody, 

 brak dużych zakładów przemysłowych 
emitujących zanieczyszczenia, 

 objęcie części Miasta formami 
powierzchniowymi ochrony przyrody. 

 niewielka ilość terenów dogodnych dla 
siedlisk fauny i flory, 

 teren zurbanizowany, silnie zaludniony 
i przekształcony antropogenicznie, 

 fragmentacja siedlisk, 

 brak całościowej i aktualnej, 
specjalistycznej inwentaryzacji 
przyrodniczej. 
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Szanse Zagrożenia 

 ograniczanie lokalnych źródeł 
zanieczyszczeń powietrza, gleby i wód, 

 właściwa pielęgnacja szaty roślinnej, 
wzbogacanie gleb środkami 
glebotwórczymi (kompost), 

 przebudowa drzewostanów w kierunku 
bardziej odpornych na 
zanieczyszczenia gatunków oraz 
uzupełnienia gatunkami rodzimymi, 

 zapewnienie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa pożarowego obszarów 
leśnych . 

 zanieczyszczenie powietrza 
atmosferycznego, gleby i wód, 

 degradacja gleb, 

 pożary lasów, 

 wypalanie traw, 

 brak funduszy na inwestycje 
zmierzające do poprawy stanu fauny 
i flory, 

 wzrost natężenia ruchu rekreacyjnego. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Do zagrożeń i degradacji zasobów przyrodniczych na terenie Miasta Tczewa należy 

zaliczyć: 

 zrzuty ścieków do wód powierzchniowych, powodujące degradację zbiorników 

wodnych i cieków oraz ich eutrofizację, 

 negatywny wpływ działalności antropogenicznej (działalność handlowo – usługowa) – 

uproszczenie struktury krajobrazowej,  

 ekspansję zabudowy mieszkalnej, 

 emisję zanieczyszczeń z transportu, 

 nasadzenia gatunków obcych siedliskowo. 
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3.10. ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI 
 

Poważne awarie obejmują skutki dla środowiska powstałe w wyniku awarii 

przemysłowych i transportowych z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych. 

Zapobieganie poważnym awariom w odniesieniu do przemysłu wykorzystującego 

niebezpieczne substancje chemiczne ma ogromne znaczenie ekonomiczne i decyduje o jego 

wizerunku i akceptacji w społeczeństwie. W ustawie Prawo ochrony środowiska, określone 

zostały podstawowe zasady zapobiegania i przeciwdziałania poważnym awariom 

przemysłowym, podmioty, których dotyczą wprowadzone przepisy, oraz ich obowiązki 

i zadania, a także główne procedury i dokumenty. 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska mianem poważnej awarii określa się 

zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub 

eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, 

w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do powstania 

zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia 

z opóźnieniem. 

W przypadku wystąpienia awarii Miasto Tczew oraz inne organy administracji mają 

obowiązek zabezpieczenia środowiska przed awariami. Główne obowiązki administracyjne 

ciążą na władzach wojewódzkich i Straży Pożarnej. 

Zagrożenie w postaci wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest niskie, ze 

względu na brak na terenie jednostki zakładów o zwiększonym ryzyku bądź o dużym ryzyku 

wystąpienia awarii. 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. 

Innym typem zagrożeń na tym terenie są zagrożenia pochodzące z komunikacji, 

zarówno w komunikacji drogowej, jak i kolejowej. W efekcie dużego i stale rosnącego 

natężenia przewozów materiałów, stanu technicznego dróg oraz niejednokrotnie fatalnego 

stanu technicznego taboru ciężarowego rośnie ryzyko zagrożenia. 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 

oraz Gdańsk – Tczew – Malbork – Kwidzyn. 

Biorąc to pod uwagę, za potencjalne źródło awarii można zatem uznać również stacje 

paliw jako miejsca wypadków drogowych i zagrożeń produktami ropopochodnymi dla gleb 

i wód. Poniżej przedstawiono rodzaje zdarzeń odnotowanych przez PSP w Tczewie w latach 

2013 – 2014: 
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Tabela 33. Zestawienie interwencji PSP w Tczewie 
w 2013 i 2014 roku 

Rodzaj interwencji 2013 2014 

w transporcie drogowym 174 160 

silne wiatry 82 106 

opady deszczu 44 9 

medyczne 34 39 

opady śniegu 21 1 

chemiczne 19 29 

na obszarach wodnych 15 15 

przybory wód 12 19 

budowlane 11 23 

infrastruktury komunalnej 7 14 

w transporcie kolejowym 2 2 

w transporcie lotniczym 1 0 

ekologiczne 1 3 

Źródło: Biuletyn informacyjny KP PSP w Tczewie, 2014 

 

Do celów szybkiego reagowania w przypadkach kryzysowych oraz sytuacjach 

nadzwyczajnych, w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy Wydziale Spraw Obywatelskich, 

działał komórka organizacyjna zajmująca się zarządzaniem kryzysowym, która posiada 

opracowane dokumenty dotyczące sposobu postępowania w przypadkach skażeń, 

uwolnienia niebezpiecznej substancji chemicznej podczas katastrofy drogowej oraz 

oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. 

 

3.10.1. Analiza SWOT – zagrożenia poważnymi awariami 

 

W tabeli nr 34 przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji zagrożenia 

poważnymi awariami. 

 

Tabela 34. Analiza SWOT – zagrożenia poważnymi awariami 
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Mocne strony Słabe strony 

 brak na terenie Miasta Tczewa 
zakładów o zwiększonym ryzyku bądź 
o dużym ryzyku wystąpienia awarii, 

 nałożenie na Wydział Spraw 
Obywatelskich Urzędu Miejskiego 
obowiązku prowadzenia spraw 
z zakresu zarządzania kryzysowego, 

 wg rejestru GIOŚ na terenie Miasta 
Tczewa nie odnotowano zdarzeń 
o znamionach poważnej awarii 
i poważnej awarii. 

 znaczne natężenie ruchu tranzytowego 
(samochodowego i kolejowego) przez 
obszar Miasta, 

 duża ilość podmiotów narażonych na 
wystąpienie awarii (stacje benzynowe, 
magazyny substancji niebezpiecznych). 
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Szanse Zagrożenia 

 opracowywanie przez prowadzących 
zakłady przemysłowe planów operacyjno-
ratowniczych oraz zewnętrznych planów 
operacyjno-ratowniczych przez 
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej. 

 duże natężenie ruchu samochodowego 
na szlakach komunikacyjnych 
zwiększające zagrożenie wystąpienia 
awarii. 

Źródło: opracowanie własne 
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3.11. SYNTETYCZNY OPIS REALIZACJI DOTYCHCZASOWEGO PROGRAMU 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
W zakresie obszaru interwencji ochrona klimatu i jakości powietrza w ostatnim 

dwuletnim raporcie z dotychczas obowiązującego POŚ przedstawiono szereg działań 

zmierzających do poprawy jakości powietrza i zapobiegania negatywnym zjawiskom. 

Realizowane zadania polegały na sukcesywnym wprowadzaniu scentralizowanych 

systemów grzewczych oraz modernizacji ciepłowni dla ograniczenia źródeł niskiej emisji. 

Wspierano również działania inwestycyjne w zakresie ochrony powietrza m.in. poprzez 

modernizację i wprowadzanie technologii środowiskowych w produkcji i wytwarzaniu energii 

cieplnej. Przeprowadzone remonty obiektów użyteczności publicznej wpłynęły 

na ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń. Zadania inwestycyjne przy promocji ruchu 

rowerowego polegały na zakupie i instalacji 80 stojaków rowerowych i 3 wiat rowerowych. 

Prowadzono również działania celem opracowania niezbędnej dokumentacji w zakresie 

ochrony powietrza: Aktualizacja projektu założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, 

energię elektryczną, i paliwa gazowe dla miasta Tczewa, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, 

raport o sytuacji drogowej w Tczewie wraz z inwentaryzacją całej infrastruktury rowerowej. 

W latach 2013-2014 zrealizowano szereg działań związanych z ograniczeniem 

zagrożeń hałasu na mieszkańców. Podejmowane działania dotyczyły modernizacji dróg 

oraz zmiany organizacji ruchu. Wprowadzono działania polegające na promocji ruchu 

rowerowego poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych. W ścisłym centrum Tczewa 

wprowadzono ograniczenia prędkości ruchu samochodowego. 

W obszarze interwencji pola elektromagnetyczne zadania polegające na ochronie 

mieszkańców przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych skupiały się na 

realizacji polityki przestrzennej ograniczającej użytkowanie obszarów wokół obiektów 

i instalacji, planowanie realizacji nowych linii energetycznych przy zastosowaniu linii 

kablowych oraz sukcesywnym monitorowaniu poziomu pól elektromagnetycznych. 

W efekcie, na terenie województwa pomorskiego w latach 2013-2014 pomiary prowadzone 

przez WIOŚ nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów wartości pól 

elektromagnetycznych.  

W zakresie gospodarowania wodami bezpośrednio przez Urząd Miejski 

sprawowana jest kontrola wałów przeciwpowodziowych (minimum 2 razy w ciągu roku). 

W zakresie działań informacyjnych i koordynacji osłony przeciwpowodziowej 

podmiotem odpowiedzialnym jest RZGW. Dla skutecznej ochrony przeciwpowodziowej 

i właściwego kształtowania stosunków wodnych na bieżąco prowadzi się konserwację rzek 

i cieków.  

Obszar interwencji gospodarka wodno – ściekowa jest istotnym elementem 

działalności prośrodowiskowej. Ostatni dwuletni raport z POŚ przedstawia takie 

zrealizowane zadania jak: rozwój sieci wodociągowej, rozbudowa sieci i urządzeń 

kanalizacyjnych, wykonanie udrożnień poszczególnych terenów, budowę i modernizację 

kanalizacji deszczowej czy modernizacja wylotu ścieków do rzeki Wisły z funkcjonującej 

oczyszczalni. W efekcie wg stanu na rok 2014 z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej korzysta 

99,6 % mieszkańców, a sprawność funkcjonującej oczyszczalni ścieków jest bardzo wysoka. 

W zakresie obszaru interwencji gleby prowadzone działania zmierzały 

do ograniczenia negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na środowisko 

glebowe. Na podstawie analizy przekroczeń standardów gleby lub ziemi wytypowano 

obszary szczególnie wrażliwe. Działania praktyczne zmierzały do likwidacji obiektów 

powodujących zagrożenia powstawania ruchów masowych oraz rekultywacji terenów 
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zdegradowanych. Ważnym elementem jest wprowadzanie do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego odpowiednich zapisów dotyczących obszarów 

narażonych na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych. 

W obszarze interwencji zasoby przyrodnicze działania przebiegały wielokierunkowo. 

W zakresie obszarów chronionych i terenów zieleni zadania zmierzały do kształtowania 

istniejących obszarów oraz przeciwdziałaniu ich degradacji. Dążenie do optymalnego 

wykorzystania walorów przyrodniczo – kulturowych Miasta przejawiało się w promocji 

istniejących walorów oraz zagospodarowanie terenów w celu ich turystycznego 

wykorzystania. Działania zmierzały również do promowania i stosowania nowoczesnych 

technologii i zwiększenia efektywności energetycznej gospodarki, celem zmniejszenia 

materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności i odpadowości produkcji. 

W celu zmniejszenia zagrożenia poważnymi awariami w latach 2013-2014 do 

celów szybkiego reagowania w przypadkach kryzysowych oraz sytuacjach nadzwyczajnych 

w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy Wydziale Spraw Obywatelskich działała komórka 

organizacyjna zajmująca się zarządzaniem kryzysowym. Doposażenie wyspecjalizowanych 

jednostek w sprzęt do wykrywania i dokładnej lokalizacji miejsca awarii, likwidacji i analizy 

skutków wydarzenia minimalizują skutki występujących zdarzeń. Ważna jest również akcja 

informacyjno – edukacyjna w zakresie zasad postepowania w razie wystąpienia poważnej 

awarii. 

W obszarze interwencji gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu 

odpadów Miasto Tczew ma duże osiągnięcia. Funkcjonujący Regionalny System 

Gospodarki Odpadami Tczew należy do jednych z najnowocześniejszych w kraju. Systemem 

odbioru odpadów organizowanym przez Miasto objęto wszystkie nieruchomości 

zamieszkałe, natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych podpisują z podmiotem 

odbierającym odpady indywidualną umowę. Należy podkreślić, że Miasto Tczew, dzięki 

właściwie prowadzonej polityce w zakresie gospodarowania odpadami w 2014 r. osiągnęło 

wymagane prawem poziomy odzysku odpadów. 

 

Tabela 35. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ, bazujące na informacjach 
zawartych w ostatnim dwuletnim raporcie z wykonania 

Zakładany cel Podjęte zadania (przykłady) 
Efekt wraz z przypisanym 

wskaźnikiem* 

Obszar interwencji – ochrona klimatu i jakości powietrza 

Cel strategiczny: Dalsza 
poprawa jakości powietrza 
atmosferycznego 
na terenie Miasta 
do wymaganych 
standardów. 
Spełnienie wymagań 
prawnych w zakresie jakości 
powietrza. 

- termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej, 

- wdrażanie programu „Czyste 
Powietrze Tczewa” – zmiana 
systemu ogrzewania, 

- podłączenie budynków 
indywidualnych, ogrzewanych 
paliwami stałymi do sieci 
ciepłowniczej, 

- budowa ścieżek rowerowych, 
- aktualizacja projektu założeń do 

planu zapotrzebowania w ciepło, 
energię elektryczną, i paliwa 
gazowe dla miasta Tczewa, 

- opracowanie Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej. 
 
 
 

- wzrost udziału obiektów 
korzystających z ciepła 
sieciowego, 

- ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń ze środków 
transportu, 

- rozwój transportu 
rowerowego i związany 
z tym spadek emisji spalin. 
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Zakładany cel Podjęte zadania (przykłady) 
Efekt wraz z przypisanym 

wskaźnikiem* 

 

Obszar interwencji – zagrożenia hałasem 

Cel strategiczny: 
Minimalizacja zagrożenia 
dla zdrowia mieszkańców 
ponadnormatywnym 
hałasem, zwłaszcza 
emitowanym przez środki 
transportu. 
Podejmowanie 
przedsięwzięć zmierzających 
do ograniczenia uciążliwości 
związanych z hałasem 
komunikacyjnym. 

- wykonano remonty cząstkowe 
i bieżące ulic, 

- podejmowano działania związane 
z zimowym utrzymaniem dróg 
powiatowych i gminnych, 

- opracowano plan 
zrównoważonego rozwoju 
transportu zbiorowego dla Miasta 
Tczewa, 

- realizowano projekt „Central 
MeetBike”, 

- oznakowano „Strefę 30”. 

- ograniczenie uciążliwości 
związanych z hałasem 
komunikacyjnym, 

- popularyzacja ruchu 
rowerowego jako elementu 
transportu, na rzecz 
zmniejszenia ruchu 
samochodowego, 

- poprawa bezpieczeństwa 
drogowego i zmniejszenie 
emisji spalin i hałasu. 

Obszar interwencji – pola elektromagnetyczne 

Cel strategiczny: Dalsza 
ochrona mieszkańców 
Miasta przed nadmiernym 
oddziaływaniem pól 
elektro-magnetycznych.  
Utrzymanie 
dotychczasowego stanu 
braku zagrożeń dla 
środowiska i mieszkańców 
ze strony pola 
elektromagnetycznego. 

- 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. 

- w latach 2013-2014 
nie stwierdzono przekroczeń 
dopuszczalnych wielkości 
pól elektromagnetycznych 
w żadnym z punktów 
pomiarowych na terenie 
województwa pomorskiego 

Obszar interwencji – gospodarowanie wodami 

Cel strategiczny: 
Zapobieganie zagrożeniom 
powodziowym. 

- systematyczne kontrolowanie 
przy udziale pracownika Wydziału 
Spraw Komunalnych i Inwestycji 
Urzędu Miasta Tczewa wałów 
przeciwpowodziowych, 

- 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 

- systematyczna konserwacja 
rzek i cieków, 

- realizacja systemu 
szybkiego ostrzegania 
i reagowania p przypadku 
zagrożenia powodzią. 

Obszar interwencji – gospodarka wodno – ściekowa 

Cel strategiczny: Ochrona 
wód powierzchniowych 
i podziemnych. 
Osiągniecie i utrzymanie 
dobrego stanu wód 
powierzchniowych 
i podziemnych. 

- rozbudowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, 

- w latach 2013-2014 laboratorium 
ZWiK Sp. z o. o. na bieżąco 
prowadziło szczegółowy 
monitoring jakości wody w całym 
systemie wodociągowym, 

- w 2013 roku zakończono realizację 
inwestycji pn. „Kompleksowe 
wyposażenie w kanalizację 
sanitarną miasta Tczewa – 
Etap V”, 

- wzrost odsetka ludności 
korzystającej z sieci 
wodociągowej 
i kanalizacyjnej, 

- zapewnienie mieszkańcom 
dostępu do wody 
o odpowiedniej jakości 
i w niezbędnej ilości, 
jak również właściwe 
zagospodarowanie 
powstałych ścieków. 

Obszar interwencji – zasoby geologiczne 

Ze względu na brak zasobów geologicznych w postaci występowania cennych złóż tematyka 
ta w raporcie POŚ za ostatnie dwa lata został opisana wyłącznie ogólnie wskazując na potrzebę 
zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii. 
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Zakładany cel Podjęte zadania (przykłady) 
Efekt wraz z przypisanym 

wskaźnikiem* 

 

Obszar interwencji – gleby 

Cel strategiczny: 
Ograniczenie negatywnego 
oddziaływania procesów 
gospodarczych na 
środowisko glebowe. 

- 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. 

- uaktualnianie informacji 
o zanieczyszczeniu gleb 
i gruntów, 

- zahamowanie procesów 
degradacji gleb i gruntów 
na terenach, gdzie 
stwierdzono takie zjawiska. 

Obszar interwencji – gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

 
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. 
 
 

- realizacja projektu „Regionalny 
System Gospodarki Odpadami 
Tczew”, 

- objęcie wszystkich właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych 
gminnym systemem 
gospodarowania odpadami, 

- organizacja punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych 
(PSZOK). 

- organizacja odbioru od właścicieli 
nieruchomości dużego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego w 
ramach objazdowej zbiórki, 

- zbiórka zużytych baterii w ramach 
programu „Recykling w mojej 
szkole”, 

- dofinansowanie przez Urząd 
Miejski w Tczewie akcji Sprzątanie 
Świata. 

- Miasto Tczew w 2014 r. 
osiągnęło wszystkie 
wymagane ustawą 
o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach 
poziomy ekologiczne, 

- w roku 2014 prawie 100 % 
odpadów było poddane 
procesom odzysku 
(sortowanie, 
kompostowanie, kruszenie 
itp.), a na składowisko trafiło 
po tych procesach nie więcej 
niż 30 % odpadów 
(jako balast). 

Obszar interwencji – zasoby przyrodnicze 

Cel strategiczny: 
Kształtowanie i ochrona 
systemu obszarów 
ochronnych. 

- tworzenie nowych terenów zieleni, 
- bieżące utrzymanie czystości 

na terenach zielonych, 
- pielęgnacja drzewostanu, 
- wykonywano zadania związane 

- utrzymanie miejskich 
terenów zieleni w dobrym 
stanie, 

- coraz lepsze wykorzystanie 
walorów przyrodniczo – 
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Zakładany cel Podjęte zadania (przykłady) 
Efekt wraz z przypisanym 

wskaźnikiem* 

z utrzymaniem efektu 
zrealizowanego projektu 
„Promowanie zrównoważonego 
rozwoju poprzez wykorzystanie 
naturalnych walorów 
przyrodniczych Tczewa”, 

- prowadzenie punktu informacji 
turystycznej. 

kulturowych Miasta. 

Obszar interwencji – zagrożenia poważnymi awariami 

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. 

- dofinansowanie zakupu sprzętu 
dla Państwowej Straży Pożarnej i 
Ochotniczej Straży Pożarnej, 

- prowadzenie na terenie Miasta 
deratyzacji. 

- wzrost ochrony ludności 
przed skutkami poważnej 
awarii lub klęsk 
żywiołowych. 

Źródło: opracowanie własne 
*- lista przykładowych wskaźników monitorowania stopnia realizacji wdrażania Program ochrony środowiska 
została przedstawiona w tabeli nr 42 

 
 

3.12. SYNTETYCZNY OPIS UWARUNKOWAŃ WEWNĘTRZNYCH 
I ZEWNĘTRZNYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA ŚRODOWISKO 
PRZYRODNICZE MIASTA TCZEWA 

 
 

Uwarunkowania wewnętrzne mające wpływ na środowisko przyrodnicze Miasta 

zostały szczegółowo opisane w poszczególnych rozdziałach tematycznych niniejszego 

opracowania. Należy podkreślić, że Miasto posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć 

wodociągową i kanalizacyjną jak również dobrze zorganizowany system gospodarki 

odpadami. Zurbanizowany krajobraz Miasta urozmaicony jest przez tereny zielone. Władze 

Miasta posiadają opracowaną wizję rozwoju zrównoważonego transportu, jak również 

dostrzegają potrzebę rozwoju gospodarki opartej o technologie sprzyjające ograniczaniu 

zużycia surowców i energii. 

Położenie Tczewa na mapie powiatu, województwa i kraju stanowi podstawę do 

rozważań na temat uwarunkować zewnętrznych Miasta. Tczew jest jednym z głównych miast 

województwa pomorskiego. Należy stwierdzić, że z rolniczym charakterem sąsiadującego 

z Tczewem obszaru charakter uwarunkowań zewnętrznych. Dla standardów jakości 

powietrza zagrożeniem może być niska emisja z zabudowy jednorodzinnej graniczącej 

z Tczewem. W gminach sąsiadujących z Miastem odsetek mieszkańców korzystających 

z sieci kanalizacyjnej jest znacznie niższy niż dla Tczewa. Z funkcjonowaniem zbiorników 

bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków wiąże się potencjalne 

niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.  

Na tle uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych warto wymienić najważniejsze 

problemy oraz największe sukcesy Miasta Tczewa na polu kształtowania i ochrony 

środowiska. Przedstawiono je w tabelach nr 36 i nr 37. 
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Tabela 36. Najważniejsze problemy Miasta Tczewa z perspektywy zapisów niniejszego 
dokumentu. 

Stan aktualny Cel poprawy 

Przekroczenia dopuszczalnych norm powietrza 

w zakresie PM10, PM2,5 i B(a)P 
Brak przekroczeń 

Mała liczba instalacji OZE na terenie Miasta Zwiększenie udziału OZE 

Brak pełnego zwodociągowania i skanalizowania 

Miasta 

Objęcie wszystkich mieszkańców siecią 

wodociągową i kanalizacyjną 

Wysoki udział gleb zmienionych poprzez 

działalność człowieka 

Ograniczenie przeznaczenia gleb na cele 

nierolnicze i nieleśne 

Duży udział ruchu tranzytowego na terenie 

Miasta 

Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań 

w organizacji ruchu 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 37. Najważniejsze sukcesy Miasta Tczewa z perspektywy zapisów niniejszego 
dokumentu. 

Uwarunkowania lub podjęte 

zadania w przeszłości 
Stan aktualny 

Zadania mające na celu 

utrzymanie dobrego stanu 

Opracowanie i wdrożenie Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej 

Realizacja założeń 

przedmiotowego dokumentu 
Kontynuacja działań 

Promowanie ruchu rowerowego 

na terenie Miasta 

Corocznie rozrastająca się 

infrastruktura rowerowa 
Kontynuacja działań 

Modernizacja oczyszczalni 

ścieków w Tczewie 

Bardzo wysoka sprawność 

techniczna oczyszczalni 

ścieków 

Utrzymanie osiąganych 

wskaźników 

Modernizacja sieci 

wodociągowej 

Jakość wody dostarczanej 

siecią wodociągową spełnia 

wymagane normy 

Bieżąca konserwacja 

i modernizacja sieci 

wodociągowej 

Podjęcie budowy 

nowoczesnego systemu 

gospodarki odpadami 

Funkcjonowanie nowoczesnego 

„Regionalnego Systemu 

Gospodarki Odpadami Tczew” 

Dalsze doskonalenie systemu 

gospodarki odpadami na 

terenie Miasta 

Źródło: opracowanie własne 

 

IV. CELE PROGAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZADANIA I ICH 

FINANSOWANIE  
 

4.1. WPROWADZENIE 
 

 

W celu realizacji przyjętego założenia konieczne jest wyznaczenie szczegółowych 

zadań w poszczególnych obszarach interwencji, po wykonaniu których ma nastąpić poprawa 

stanu i jakości danego elementu środowiska, bądź będzie utrzymywany dobry stan o ile 

aktualnie taki został zdiagnozowany. W ramach tych wytycznych zaplanowano konkretne 

zadania ekologiczne, czyli przedsięwzięcia bądź czynności organizacyjno-administracyjne 

prowadzące do realizacji wyznaczonych celi ekologicznych i kierunków interwencji. Poprzez 

realizację tych działań ekologicznych można będzie osiągnąć wymierną poprawę środowiska 



Green Key  
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tczewa 

na lata 2016 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021 – 2024 

 

72 
 

przyrodniczego w wyznaczonych obszarach interwencji, mierzoną za pomocą wskaźników 

środowiskowych (mierników realizacji). 

Realizując lokalną politykę ochrony środowiska, niniejszy program ochrony 

środowiska, a w nim harmonogram realizacyjny, sporządzony został z uwzględnieniem celów 

zawartych w strategiach i programach (operacyjnych i rozwoju), wynikających z ustawy 

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1649). 

Zaplanowane działania będą realizowane przez Miasto Tczew lub przez jednostki 

działające na tym terenie oraz w regionie. Jednostka będzie w nich pełnić funkcje nadzoru 

działalności, będzie wspierać działalność w charakterze administracyjnym lub będzie 

bezpośrednio współdziałać, jedynie w konkretnym zadaniach będzie współfinansować lub 

finansować założone zadania. 

 

4.1.1. Dokumenty międzynarodowe 
 

Punktem wyjścia dla rozważań zgodności założeń POŚ z innymi dokumentami jest 

omówienie dokumentów ustanowionych na szczeblu międzynarodowym do realizacji, których 

Polska jest zobowiązana. Założenia dokumentów, umów i konwencji międzynarodowych 

przekładają się na konstruowanie zapisów prawodawstwa polskiego. 

W 1992 r. opracowany został jeden z najważniejszych dokumentów, związanych ze 

zrównoważonym rozwojem, tzw. „Agenda 21” - Światowy Program Rozwoju 

Zrównoważonego. Dokument ten zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony 

zasobów naturalnych i racjonalnego gospodarowania nimi w celu zapewnienia trwałego 

i zrównoważonego rozwoju. 

Kolejnym najbardziej rozpowszechnionym dokumentem międzynarodowym, który 

narzuca Polsce działania w zakresie ochrony środowiska jest Protokół z Kioto w sprawie 

zmian klimatu. Stanowi znaczny postęp w zakresie walki z globalnym ociepleniem, ponieważ 

zawiera cele wiążące i ilościowe, związane z ograniczeniem i redukcją emisji gazów 

cieplarnianych. 

Obecnie priorytetowe dla Polski jest dostosowanie swoich działań do polityki Unii 

Europejskiej, która opiera się na przekonaniu, że ambitne normy środowiskowe pobudzają 

wprowadzenie innowacji w działalność gospodarczą oraz że polityka gospodarcza, polityka 

społeczna i polityka środowiskowa muszą być ściśle ze sobą powiązane. Główne założenia 

polityki Wspólnoty w zakresie środowiska naturalnego określone są w Traktacie 

Ustanawiającym WE w Tytule XIX - Środowisko Naturalne. Jego realizacja powinna się 

przyczynić do zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego – 

z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach Wspólnoty - ale również do 

ochrony zdrowia ludzkiego. Kolejnym ważnym dokumentem, wyznaczającym ramy realizacji 

polityki wspólnotowej w zakresie ochrony środowiska jest Program Działań Wspólnoty 

Europejskiej w dziedzinie Środowiska. W chwili obecnej obowiązuje już 7 Program, który 

określa działania polityki UE w dziedzinie ochrony środowiska i polityki klimatycznej na 

najbliższe siedem lat (od roku 2013). Określa on trzy główne cele:  

 ochrona przyrody i wzmocnienie odporności ekologicznej, 

 zwiększenie trwałego rozwoju, efektywniej korzystającej z zasobów gospodarki, 

ograniczenie niskoemisyjnej gospodarki, 

 skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom związane ze środowiskiem dla zdrowia. 
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W ramach działań dotyczących zmian klimatu oraz zrównoważonego wykorzystania 

energii określono cele zawarte dokumencie Strategia Europa 2020. Dotyczą one: 

 ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 

r. (lub nawet o 30 proc., jeśli warunki będą sprzyjające), 

 wzrostu udziału energii odnawialnej o 20 procent, 

 wzrost efektywności energetycznej o 20 procent. 

 

4.1.2. Dokumenty krajowe 
 

W związku z tym, że planowane działania w ochronie środowiska w Polsce, powinny 

wpisywać się w priorytety w skali Unii Europejskiej przyjęto dokument Polityka ekologiczna 

państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016. Ze względu na to, iż niniejszy 

projekt przygotowywany jest na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023, uwzględniono 

jeszcze w jego założeniach zapisy Polityki ekologicznej państwa. 

Jednak zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2014 r., poz. 1101), programy ochrony środowiska uchwalone w celu 

realizacji Polityki ekologicznej państwa na lata 2009–2012 z perspektywą do roku 2016 (…) 

zachowują ważność na czas, na jaki zostały uchwalone, jednak nie dłużej niż do dnia 

31 grudnia 2016 r. Konieczne jest zatem uwzględnienie innych dokumentów programowych, 

o których mowa w dalszej części rozdziału. 

Nawiązując zatem do Polityki ekologicznej państwa, Program ochrony środowiska 

powinien realizować zawarte w niej następujące priorytety ekologiczne: 

I. Działania systemowe: 

1. Uwzględnianie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych. 

2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska. 

3. Zarządzanie środowiskowe. 

4. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska. 

5. Rozwój badań i postęp techniczny. 

6. Odpowiedzialność za szkody w środowisku. 

7. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym. 

II. Ochrona zasobów naturalnych: 

1. Ochrona przyrody. 

2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów. 

3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wody. 

4. Ochrona powierzchni ziemi. 

5. Gospodarowanie zasobami geologicznymi. 

III. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego: 

1. Jakość powietrza. 

2. Ochrona wód. 

3. Gospodarka odpadami. 

4. Oddziaływania hałasu i pól elektromagnetycznych. 

5. Substancje chemiczne w środowisku. 

 

Przechodząc do bardziej sektorowych dokumentów, ważne z punktu widzenia 

ochrony środowiska Miasta Tczewa są projekty związane np. z ochroną klimatu, czy szeroko 

pojętym rozwojem społeczno-gospodarczym oraz infrastrukturalnym. 
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POŚ dla Miasta Tczewa powinien nawiązywać do dokumentu opracowywanego 

przez Ministerstwo Środowiska dotyczącego projektu „Opracowanie i wdrożenie 

Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu – KLIMADA”. Głównym celem Strategii jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju 

oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. 

Plan zakłada następujące kierunki działań w odniesieniu do poszczególnych sektorów 

(z zaznaczeniem uszczegółowienia ich i wdrożenia na poziomie regionalnym i lokalnym): 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska: 

 dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu, 

 dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu, 

 ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian 

klimatu, 

 adaptacja do zamian klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie, 

 zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu ochrony zdrowia 

w warunkach zmian klimatu. 

2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich: 

 stworzenie lokalnych systemów monitorowania i ostrzegania przed zagrożeniami, 

 organizacyjne i techniczne dostosowanie działalności rolniczej i rybackiej do 

zmian klimatu. 

3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu: 

 wypracowywanie standardów konstrukcyjnych uwzględniających zmiany klimatu, 

 zarządzanie szlakami komunikacyjnymi w warunkach zmian klimatu. 

4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem 

zmian klimatu: 

 monitoring stanu środowiska i systemy wczesnego ostrzegania w kontekście 

zmian klimatu, 

 miejska polityka przestrzenna uwzględniająca zmiany klimatu. 

5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu: 

 promowanie innowacji na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych 

sprzyjających adaptacji do zmian klimatu, 

 budowa systemu wsparcia polskich innowacyjnych technologii sprzyjających 

adaptacji do zmian klimatu. 

6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu: 

 zwiększenie świadomości odnośnie ryzyka związanego ze zjawiskami 

ekstremalnymi i metodami ograniczania ich wpływu, 

 ochrona grup szczególnie narażonych przed skutkami niekorzystnych zjawisk 

klimatycznych. 

 

Natomiast celem Strategii Rozwoju Kraju 2020 (SKR) – „Aktywne społeczeństwo, 

konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo”, będącej kontynuacją na kolejne lata jeszcze 

obowiązującej Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 jest wzmocnienie i wykorzystanie 

gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy 

i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawa jakości życia ludności. Strategia zakłada trzy 

priorytety: 

 sprawne i efektywne państwo, 

 konkurencyjna gospodarka, 

 spójność społeczna i terytorialna. 
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Osobnym dokumentem krajowym jest jeszcze Strategia Rozwoju Transportu (SRT) 

do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Wyznacza ona najważniejsze kierunki 

rozwoju transportu w Polsce i dotyczy wszystkich sektorów transportu: drogowego, 

kolejowego, lotniczego, morskiego i wodnego śródlądowego, miejskiego oraz 

intermodalnego. Dokument jest jedną z 9 strategii zintegrowanych i służy realizacji celów 

określonych w krajowych dokumentach wyższego rzędu - Długookresowej Strategii Rozwoju 

Kraju i Strategii Rozwoju Kraju 2020. Strategia uwzględnia priorytety różnych polityk Unii 

Europejskiej - transportowej, regionalnej, innowacyjnej oraz ochrony środowiska. Wdrożenie 

SRT pozwoli: 

 zwiększyć dostępność transportową Polski (łatwiejsze przemieszczanie się różnymi 

środkami transportu), 

 poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu i przewożonych towarów, 

 podnieść efektywność sektora transportowego, 

 stworzyć nowoczesną, spójną sieć infrastruktury transportowej, 

 poprawić sposób organizacji i zarządzania systemem transportowym, 

 ograniczyć negatywny wpływ transportu na środowisko, 

 zbudować racjonalny model finansowania inwestycji infrastrukturalnych. 

 

Dokumenty strategiczne wskazują drogę rozwoju dla kraju. Biorąc pod uwagę okres 

programowania niniejszego projektu POŚ konieczne staje się również odniesienie do 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Głównym 

celem programu na kolejne lata jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej 

z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. 

Do głównych priorytetów PO IiŚ zalicza się: 

I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki. 

II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. 

III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego. 

IV. Infrastruktura dla miast. 

V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce.  

VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego. 

VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego. 

VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 

IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. 

X. Pomoc techniczna. 

 
4.1.3. Dokumenty wojewódzkie 
 

Założenia opracowywanego Programu ochrony środowiska powinny opierać się na 

celach strategicznych wojewódzkiego programu ochrony środowiska - Programu Ochrony 

Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 

2020. Perspektywiczne, średniookresowe i priorytetowe cele tego dokumentu sformułowano 

w nawiązaniu do ustaleń obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Pomorskiego oraz innych regionalnych dokumentów planowania 

strategicznego i operacyjnego. Cele perspektywiczne nawiązujące do priorytetów 

VI Wspólnotowego Programu Działań w zakresie środowiska naturalnego, Polityki 

Ekologicznej Państwa oraz misji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 mają 
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charakter stałych dążeń i perspektywę osiągnięcia poza rokiem 2020 i zostały określone 

następująco: 

1. Środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego. 

2. Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa. 

3. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody. 

4. Zrównoważone wykorzystanie energii, wody i zasobów naturalnych.  

W obszary celów perspektywicznych, spełniających rolę osi priorytetowych wpisano 

12 celów średniookresowych przewidzianych do realizacji w latach 2013-2020: 

- Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych i powierzchniowych, w tym 

wód przybrzeżnych. 

- Osiągnięcie i utrzymywanie standardów jakości środowiska, wpływających na 

warunki zdrowotne. 

- Budowa systemu gospodarki odpadami, który w pełni realizuje zasadę zapobiegania 

i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów, zapewnia wysoki stopień ich odzysku 

oraz bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie. 

- Ochrona mieszkańców województwa i ich mienia przed zagrożeniami naturalnymi 

i skutkami katastrof naturalnych. 

- Kształtowanie u mieszkańców województwa pomorskiego postaw i nawyków 

proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska. 

- Aktywizacja rynku do działań na rzecz środowiska, zwiększenie roli 

ekoinnowacyjności w procesie rozwoju regionu. 

- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej, powstrzymanie procesu jej 

utraty oraz poprawa spójności systemu obszarów chronionych. 

- Dostosowywanie ekosystemów leśnych do zmian klimatycznych i warunków 

siedliskowych; przywracanie walorów ekologicznych obszarom rolniczym i ich 

zachowanie. 

- Racjonalizacja wykorzystania zasobów wód podziemnych, ochrona głównych 

zbiorników wód podziemnych stanowiących ważne źródło zaopatrzenia w wodę. 

- Zrównoważone użytkowanie zasobów kopalin, eliminacja nielegalnego wydobycia 

oraz zminimalizowanie niekorzystnych skutków ich eksploatacji. 

- Wspieranie wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 

- Rozbudowa efektywnych systemów produkcji i dystrybucji energii oraz ograniczenie 

niekorzystnych oddziaływań energetyki na środowisko. 

 

Kolejnym strategicznym dokumentem jest Strategia rozwoju województwa 

pomorskiego 2020, która stanowi wytyczne dla Strategii, na poziomie powiatów i gmin. 

Wyzwaniami strategicznymi dla województwa pomorskiego są cele strategiczne i operacyjne. 

Strategia wskazuje 3 cele strategiczne, mające charakter ogólny i określające 

pożądane stany docelowe w ujęciu problemowym. Są one konkretyzowane przez 10 celów 

operacyjnych oraz 35 kierunków działań. 
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Tabela 38. Wykaz celów strategicznych i operacyjnych określonych dla 
województwa pomorskiego 

 
Źródło: Strategia rozwoju województwa pomorskiego 2020 

 

Przechodząc do projektów wojewódzkich ukierunkowanych typowo na ochronę 

środowiska, analizie poddano zapisy w zakresie wdrażania takich dokumentów jak: program 

ochrony środowiska przed hałasem, program ochrony powietrza, program energetyczny 

obejmujący energię odnawialną, czy dotyczący rozwoju komunikacji. 

 

Przechodząc do programu związanego z ochroną powietrza, POŚ musi realizować 

założenia Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata 2015 – 2020 

z perspektywą na lata następne określonym ze względu na przekroczenie 

dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5, opublikowanym 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. U. W.P z 2015 r. poz. 4369). 

Głównym celem sporządzenia i wdrożenia Programu Ochrony Powietrza jest przywrócenie 

naruszonych standardów jakości powietrza w stosunku do przekroczonego poziomu 

dopuszczalnego pyłu PM2,5 w 2013 roku, a przez to poprawa jakości życia i zdrowia 

mieszkańców, podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz lepsza jakość życia w strefie 

pomorskiej. 

 

Innym dokumentem, które powinno realizować Miasto Tczew jest Program rozwoju 

elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie Pomorskim 

do roku 2025. Wytyczne Programu wskazują następujące kierunki działania samego 

województwa, ale także jednostek samorządu terytorialnego (jst): 

1. Monitorowanie przedsiębiorstw energetycznych, 

2. Organizacja i wspieranie działań szkoleniowo - informacyjnych oraz działań 

związanych z planowaniem energetycznym w jst, 

3. Powołanie instytucji odpowiedzialnej za promowanie i wdrażanie inwestycji 

energetycznych oraz realizację zadań określonych w ustawie o efektywności 

energetycznej, 

4. Wspieranie rozwoju produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze skojarzenia, 

5. Wspieranie działań zmierzających do rozwoju sieci elektroenergetycznej przesyłowej 

(nowe sieci 400 kV i przebudowa istniejących sieci 220 kV na 400 kV, optymalnie 

w układzie dwutorowym), 

6. Wspieranie rozwoju sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej, 

7. Realizacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które muszą 

charakteryzować się wysoką sprawnością wytwarzania energii, niskimi stratami 

przesyłu i dystrybucji oraz jak najniższym zapotrzebowaniem na energię po stronie 
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odbiorcy. 

Obowiązujący do roku 2025 Program omawia oraz zakłada również rozwój energetyki 

odnawialnej.  

 

W zakresie rozwoju komunikacji ważnym dokumentem jest także Regionalna 

strategia rozwoju transportu w województwie pomorskim na lata 2007-2020. Strategia 

rozwoju transportu definiuje cele strategiczne dla transportu w regionie w następujący 

sposób: 

1. Poprawa dostępności transportowej: zewnętrznej, wewnętrznej, na obszarze 

metropolii, obszarów turystycznych. 

2. Poprawa jakości systemu transportowego: poprawa jakości układu oraz stanu ulic 

i aglomeracji, przebudowa, modernizacja i przekształcenie systemu. 

3. Zmniejszenie zatłoczenia dróg: wzmocnienie roli transportu publicznego, pełne 

wykorzystanie infrastruktury kolejowej. 

4. Integracja systemu transportu: integracja transportu, integracja planów 

zagospodarowania przestrzennego i planów transportu. 

5. Poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska: bezpieczeństwo ruchu drogowego 

i kolejowego, minimalizacja wpływu infrastruktury transportowej i jej użytkowania 

na środowisko naturalne. 

 

4.1.4. Dokumenty lokalne 
 

Zgodnie z zasadą sporządzania strategicznych dokumentacji, Program powinien 

również nawiązywać do zapisów powiatowego programu ochrony środowiska. W chwili 

obecnej dla Powiatu Tczewskiego obowiązuje Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 

dla Powiatu Tczewskiego na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 - 

2019. 

Zagadnienia przedstawione w dokumencie zostały ujęte w sposób kompleksowy, 

z wyznaczeniem celów krótko i długookresowych, z przyjęciem kierunków działań i zadań 

z zakresu wszystkich sektorów ochrony środowiska. Celami strategicznymi są: 

1. Cel strategiczny: Przywrócenie jakości wód powierzchniowych do wymaganych 

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

wykorzystania. 

2. Cel strategiczny: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie powiatu 

tczewskiego do wymaganych standardów. 

3. Cel strategiczny: Zmniejszanie uciążliwości hałasu dla mieszkańców powiatu 

i spełnienie obowiązujących standardów w zakresie poziomu hałasu. 

4. Cel strategiczny: Rozwój systemu selektywnej zbiórki oraz dalsze dążenie 

do wzrostów poziomów odzysku i recyklingu odpadów na terenie powiatu. 

5. Cel strategiczny: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w zakresie dostaw 

energii elektrycznej. 

6. Cel strategiczny: Ograniczanie i monitoring promieniowania elektromagnetycznego. 

7. Cel strategiczny: Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym oraz eliminacja 

i minimalizacja skutków w razie ich wystąpienia. 

8. Cel strategiczny: Wzbogacanie i racjonalna eksploatacja zasobów leśnych. 

9. Cel strategiczny: Ukształtowanie i ochrona systemu obszarów ochronnych. 

10. Cel strategiczny: Racjonalne wykorzystanie gleby wraz z jej ochroną i rekultywacją. 
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11. Cel strategiczny: Ochrona zasobów złóż, także nieeksploatowanych, zahamowanie 

nielegalnego wydobycia kopalin oraz rekultywacja terenów poeksploatacyjnych. 

12. Cel strategiczny: Rekultywacja terenów zdegradowanych. 

13. Cel strategiczny: Ograniczanie wodochłonności produkcji przemysłowej. 

14. Cel strategiczny: Sukcesywne ograniczanie zużycia energii. 

15. Cel strategiczny: Sukcesywne zwiększanie wykorzystania energii ze źródeł. 

16. Cel strategiczny: Systematyczne ograniczanie materiałochłonności produkcji. 

17. Cel strategiczny: Zapobieganie zagrożeniom powodziowym. 

 

Program ochrony środowiska dla Miasta Tczewa uwzględnia również zapisy 

dotychczas obowiązującego Programu ochrony środowiska, ponieważ ważnym 

aspektem prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju jest ciągłość podejmowanych 

działań. 

 

Uzupełnieniem są tu również dokumenty strategiczne związane z rozwojem 

społeczno-gospodarczym i przestrzennym, czyli strategie rozwoju. 

Na poziomie Powiatu aktualnie obowiązującym dokumentem jest Strategia rozwoju 

Powiatu Tczewskiego na lata 2007 – 2020. W dokumencie tym określono szereg celów 

nadrzędnych, a w odniesieniu do szeroko pojętej ochrony środowiskowa, celami 

odnoszącymi się do tego zakresu są: 

- Cel nadrzędny 3 – Wysokie bezpieczeństwo w Powiecie Tczewskim, 

- Cel nadrzędny 4 – Nowoczesna infrastruktura ochrony zdrowia w Powiecie 

Tczewskim, 

- Cel nadrzędny 5 – Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Powiecie Tczewskim, 

- Cel nadrzędny 6 – Rozwój gospodarczy w Powiecie Tczewskim. 

 

W miejskiej Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2020 wyznaczono dla jednostki 

następujące cele, które niniejszy POŚ uwzględnia w swoim harmonogramie realizacyjnym: 

a) Wzrost gospodarczy: 

- Wspieranie efektywnego systemu edukacji i reorientacji zawodowej, 

- Wzmacnianie warunków dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 

- Rozwijanie współpracy z partnerami gospodarczymi i publicznymi na rzecz 

wzmacniania rynku pracy, 

- Wzmocnienie roli miasta w obszarze informacji i marketingu pro-

gospodarczego miasta. 

b) Wzmocnienie istotnych stref miasta: 

- Rewitalizacja Starego Miasta, 

- Wzmacnianie działań turystycznych i rekreacyjnych związanych z siecią wód 

śródlądowych, 

- Rewitalizacja terenów po-kolejowych z uwzględnieniem dziedzictwa Miasta 

Kolejarzy, 

- Włączenie terenów po-wojskowych i terenów „sadów bałdowskich” do 

struktury funkcjonalnej miasta, 

- Rewaloryzacja obszaru ulic Gdańskiej i Sobieskiego z uwzględnieniem 

przebudowy terenów rekreacyjnych „Kanonki”. 

c) Wzmocnienie systemu komunikacyjnego: 

- Poprawa efektywności i wydajności systemu komunikacyjnego, w tym 

remonty, budowy i przebudowy ulic, 
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- Integrowanie sytemu komunikacyjnego z systemem metropolii trójmiejskiej, 

w tym wdrożenie biletu metropolitalnego, 

- Wzmacnianie transportu publicznego oraz promowanie zrównoważonego 

transportu, 

- Usprawnienie systemu parkowania, 

- Ograniczanie ruchu samochodowego w strefach ochrony konserwatorskiej, 

- Podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

d) Wzrost jakości mieszkalnictwa i usług miasta: 

- Zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa publicznego, 

- Podnoszenie jakości świadczenia usług podstawowej opieki zdrowotnej 

i wspieranie zdrowego trybu życia, 

- Podnoszenie jakości warunków usług poziomu lokalnego i subregionalnego, 

w tym usług edukacji, kultury, sportu i rekreacji, 

- Podnoszenie jakości mieszkalnictwa. 

e) Rozwój obywatelski: 

- Wzmacnianie różnych form samorządności środowisk lokalnych, 

- Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem dialogu 

społecznego, 

- Rozwijanie tożsamości kulturowej i promowanie dziedzictwa lokalnego. 

 

4.2. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA TCZEWA 
 

Harmonogram realizacyjny Programu ochrony środowiska zakłada realizację działań 

miasta Tczewa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Obowiązki samorządu 

wynikają między innymi bezpośrednio z następujących ustaw: 

 ustawy o samorządzie gminnym, 

 ustawy Prawo ochrony środowiska, 

 ustawy Prawo wodne, 

 ustawy o odpadach, 

 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

 ustawy o ochronie przyrody. 

 

Wyznaczone cele i kierunki interwencji w zakresie ochrony środowiska dla miasta 

Tczewa wynikają z przeprowadzonej analizy SWOT dla 10 obszarów przyszłej interwencji. 

Wyznaczone priorytety i zadania określone zostały na podstawie większości celów 

zawartych w dokumentach: Polityka Ekologiczna Państwa, II Polityka Ekologiczna Państwa, 

Program Ochrony Środowiska województwa pomorskiego na lata 2013-2016 z perspektywą 

do roku 2020, Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w 

Województwie Pomorskim do roku 2025, Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 

Powiatu Tczewskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019, 

Strategia Rozwoju Powiatu Tczewskiego na lata 2007-2020, Aktualizacja Programu Ochrony 

Środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 

2016-2019 oraz Strategią Rozwoju Tczewa do roku 2020. Należy jednak pamiętać, iż od 

części zadań i priorytetów zawartych w tych dokumentach odstąpiono ze względu na 

indywidualny charakter rozwoju miasta. 

W obszary w/w działań priorytetowych wpisano cele do realizacji w latach 2016-2020. 
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Wskazano 10 obszarów interwencji, w ramach których wyznaczono 11 celów 

do realizacji. Cele będą realizowane poprzez kierunki interwencji i konkretne zadania. 

I) OBSZAR INTERWENCJI – OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 

Cel – Dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta 
do wymaganych standardów: 

Kierunek interwencji - zmniejszanie zanieczyszczeń powietrza 
do dopuszczalnych / docelowych poziomów, poprzez: 

 dalszą realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych (w tym także 

obiektów użyteczności publicznej), 

 wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł 

komunalnych oraz realizacja systemu dofinansowań do wymiany  

ogrzewania etażowego na proekologiczne, w tym podłączanie budynków 

do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej, 

 modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej, węzłów cieplnych, 

 sukcesywne zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb 

i możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii oraz 

szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych, 

 kontynuację wspomagania systemów kontrolno-pomiarowych oraz badań 

stanu środowiska naturalnego, nawiązywania współpracy z innymi 

jednostkami w tworzeniu baz danych dotyczących jakości powietrza. 

Kierunek interwencji - ograniczenie oddziaływania transportu na jakość 
powietrza i klimat: 

 utrzymanie czystości na drogach, 

 kontynuacja działań mających na celu wspieranie rozwiązań pozwalających 

na eliminację lub minimalizację wielkości emisji pochodzących z transportu 

(poprawa nawierzchni i warunków bezpieczeństwa ruchu, modernizacja 

i rozbudowa dróg (Miejski Zarząd Dróg). 

II) OBSZAR INTERWENCJI – zagrożenie hałasem: 

Cel - Zminimalizowanie uciążliwego hałasu i utrzymanie jak najlepszej jakości stanu 
akustycznego środowiska: 

Kierunek interwencji: działania zmierzające do ograniczenia uciążliwości 
związanych z hałasem komunikacyjnym:  

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

 rozwój ścieżek rowerowych, 

 modernizacja ciągów komunikacyjnych, 

 kontynuacja realizacji działań edukacyjnych promujących transport 
zbiorowy i alternatywny (rowerowy), 

 sukcesywne przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu 
przestrzennym. 

III) OBSZAR INTERWENCJI – pola elektromagnetyczne: 

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

Kierunek interwencji - działania administracyjne i organizacyjne w zakresie 
zagrożenia polami elektromagnetycznymi: 

 przestrzeganie zapisów w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego poświęconych ochronie przed polem elektromagnetycznym 

z wyznaczeniem obszarów ograniczonego użytkowania wokół niektórych 

źródeł promieniowania, 
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 preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł pól 

elektromagnetycznych, 

 monitoring emisji pól elektromagnetycznych, 

IV) OBSZAR INTERWENCJI –  gospodarowanie wodami: 

Cel – Zapobieganie zagrożeniom powodziowym: 
Kierunek interwencji - ograniczenie zasięgu oraz skutków powodzi: 

 bieżąca i gruntowna konserwacja oraz utrzymanie urządzeń wodnych 

(współpraca z zarządem melioracji i urządzeń wodnych oraz regionalnym 

zarządem gospodarki wodnej), 

 zabezpieczenie miejsc narażonych na podtopienia, 

Cel - Ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych: 
Kierunek interwencji – osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych: 

 dalszy rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na 

jakość wód, wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej 

gospodarki wodami i jej ochrony przed zanieczyszczeniem. 

V) OBSZAR INTERWENCJI – gospodarka wodno – ściekowa: 

Cel - Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej: 

Kierunek interwencji - działania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno – 
ściekowej: 

 kontynuacja rozbudowy i modernizacji infrastruktury związanej 

z zaopatrzeniem mieszkańców i podmiotów gospodarczych w wodę, 

 kontynuacja rozbudowy i modernizacji infrastruktury związanej 

z odprowadzaniem ścieków komunalnych i przemysłowych oraz wód 

opadowych i roztopowych, 

 kontynuacja kontroli odprowadzania ścieków i gospodarowania wodą, 

Kierunek interwencji - działania administracyjne i informacyjne w zakresie 
gospodarki wodno – ściekowej: 

 kontynuacja działań mających na celu zmniejszenie zużycia wody, 

 stała kontrola jakości produkowanej wody uzdatnionej oraz dalsza 

realizacja systemu informowania społeczeństwa o jakości wody pitnej 

i wody w kąpieliskach (WIOŚ, Sanepid, ZWiK). 

VI) OBSZAR INTERWENCJI – zasoby geologiczne: 

Cel - Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznym: 
Kierunek interwencji - właściwe zagospodarowanie zasobów geologicznych 

 działania administracyjne i organizacyjne mające na celu właściwe 

gospodarowanie przestrzenią, 

Kierunek interwencji – działania naprawcze: 

 rekultywacja obszarów zdegradowanych, 

VII) OBSZAR INTERWENCJI – gleby: 

Cel - Ochrona gleb: 
Kierunek interwencji – właściwe gospodarowanie glebami: 

 podejmowanie działań przeciwdziałających skażeniu gleb oraz ich właściwa 

ochrona w mpzp, 

VIII) OBSZAR INTERWENCJI - gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu 

odpadów: 

Cel - dalszy rozwój systemu gospodarki odpadami: 
Kierunek interwencji – kontynuacja działań mających na celu zapewnienie 
właściwej obsługi mieszkańców w zakresie odbioru odpadów: 
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 zapewnienie właściwego systemu odbioru odpadów komunalnych, w tym  

rozwój selektywnej zbiórki, 

 zapewnienie funkcjonowania regionalnej instalacji przetwarzania odpadów 

komunalnych oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów, 

 prawidłowe gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, 

 podejmowanie działań związanych z unieszkodliwianiem wyrobów 

zawierających azbest, 

Kierunek interwencji - działania administracyjne i kontrolne: 

 kontynuacja kontroli w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, 

 intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizacje powstawania 

odpadów i właściwego postępowania z nimi oraz prowadzenie skutecznej 

kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie, 

 dążenie do likwidacji problemu nielegalnego spalania odpadów. 

IX) OBSZAR INTERWENCJI – zasoby przyrodnicze: 

Cel - Ochrona zasobów przyrodniczych: 
Kierunek interwencji - właściwe gospodarowanie zasobami przyrodniczymi: 

 pielęgnacja i ochrona istniejącej zieleni urządzonej, 

 rozbudowa terenów czynnych biologicznie na terenie miasta, 

 ochrona i rozwój form ochrony przyrody, 

 zachowanie i ochrona istniejących kompleksów leśnych. 

X) OBSZAR INTERWENCJI – zagrożenia poważnymi awariami: 

Cel - Przeciwdziałanie występowaniu poważnych awarii: 
Kierunek interwencji – Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym oraz 
eliminacja i minimalizacja skutków w razie ich wystąpienia. 

 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 
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Tabela 39. Cele, kierunki interwencji i zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach interwencji 

lp. 

obszar 

inter-

wencji 

cel 
kierunek 

interwencji 
zadania podmiot odpowiedzialny ryzyka 

1 

o
c
h
ro

n
a
 k

lim
a
tu

 i
 j
a
k
o
ś
c
i 
p

o
w

ie
tr

z
a

 

dalsza poprawa 

jakości powietrza 

atmosferycznego 

na terenie miasta 

do wymaganych 

standardów 

zmniejszanie 

zanieczyszczeń 

powietrza do 

dopuszczalnych 

/ docelowych 

poziomów 

dalsza realizacja przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych (w tym także obiektów 

użyteczności publicznej) 

Miasto, Powiat, 

spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe 

niewystarczająca ilość 

środków finansowych 

wspieranie działań na rzecz ograniczenia 

niskiej emisji ze źródeł komunalnych oraz 

realizacja systemu dofinasowań do wymiany  

ogrzewania etażowego na proekologiczne, 

w tym podłączanie budynków do sieci 

ciepłowniczej lub sieci gazowej 

Miasto, mieszkańcy, 

spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe, GPEC 

Tczew, PSG 

niewystarczająca ilość 

środków finansowych 

modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej, 

węzłów cieplnych 

GPEC Tczew, Miasto, 

Powiat 

niewystarczająca ilość 

środków finansowych, brak 

uzasadnienia finansowego 

rozbudowy sieci 

sukcesywne zwiększanie świadomości 

społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości 

ochrony powietrza, w tym oszczędności energii 

oraz szkodliwości spalania odpadów 

w gospodarstwach domowych 

Miasto, GPEC Tczew, 

ZUOS Tczew 

stosowanie odpadów jako 

„surowców” w gospodarstwach 

domowych w piecach CO 

kontynuacja wspomagania systemów 

kontrolno-pomiarowych oraz badań stanu 

środowiska naturalnego, nawiązywania 

współpracy z innymi jednostkami w tworzeniu 

baz danych dotyczących jakości powietrza 

Miasto, WIOŚ 
niewystarczająca ilość 

środków finansowych 
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lp. 

obszar 

inter-

wencji 

cel 
kierunek 

interwencji 
zadania podmiot odpowiedzialny ryzyka 

ograniczenie 

oddziaływania 

transportu na 

jakość powietrza 

i klimat 

utrzymanie czystości na drogach Miasto, zarządcy dróg 

sprawowanie zarządu nad 

poszczególnymi odcinkami 

dróg przez różne instytucje 

kontynuacja działań mających na celu 

wspieranie rozwiązań pozwalających 

na eliminację lub minimalizację wielkości emisji 

pochodzących z transportu (poprawa 

nawierzchni i warunków bezpieczeństwa ruchu, 

modernizacja i rozbudowa dróg 

Miasto, zarządcy dróg 
niewystarczająca ilość 

środków finansowych 

2 

z
a
g
ro

ż
e
n
ia

 h
a
ła

s
e

m
 zminimalizowa-

nie uciążliwego 

hałasu 

i utrzymanie jak 

najlepszej jakości 

stanu 

akustycznego 

środowiska 

działania 

zmierzające 

do ograniczenia 

uciążliwości 

związanych 

z hałasem 

komunikacyjnym 

dalsze promowanie i wspieranie zbiorowego 

transportu np. poprzez dopłaty do biletów 

miesięcznych na środki komunikacji miejskiej 

Miasto 

utrwalone traktowanie 

samochodu jako 

podstawowego środka 

transportu, ograniczone środki 

finansowe na wspieranie 

transportu zbiorowego 

rozwój ścieżek rowerowych Miasto, zarządcy dróg 

niewystarczająca ilość 

środków finansowych, 

skomplikowane procedury 

modernizacja ciągów komunikacyjnych Miasto, zarządcy dróg 

niewystarczająca ilość 

środków finansowych, 

sprawowanie zarządu nad 

poszczególnymi odcinkami 

kontynuacja realizacji działań edukacyjnych 

promujących transport zbiorowy i alternatywny 

(rowerowy) 

Miasto, Powiat, zarządcy 

dróg 

utrwalone traktowanie 

samochodu jako 

podstawowego środka 

transportu, ograniczone środki 

finansowe 
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lp. 

obszar 

inter-

wencji 

cel 
kierunek 

interwencji 
zadania podmiot odpowiedzialny ryzyka 

sukcesywne przestrzeganie zasad strefowania 

w planowaniu przestrzennym 
Miasto 

brak zgodności wśród 

użytkowników ruchu 

drogowego co do najlepszej 

formy rozwoju transportu 

3 

p
o
la

 e
le

k
tr

o
m

a
g
n

e
ty

c
z
n
e

 

utrzymanie 

dotychczaso-

wego stanu braku 

zagrożeń dla 

środowiska 

i mieszkańców 

ze strony pola 

elektromagne-

tycznego 

działania 

administracyjne 

i organizacyjne 

w zakresie 

zagrożenia 

polami 

elektromagne-

tycznymi 

przestrzeganie zapisów w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego 

poświęconych ochronie przed polem 

elektromagnetycznym z wyznaczeniem 

obszarów ograniczonego użytkowania wokół 

niektórych źródeł promieniowania 

Miasto, inwestorzy - 

preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji 

źródeł pól elektromagnetycznych 
Miasto, WIOŚ, inwestorzy - 

monitoring emisji pól elektromagnetycznych Miasto, WIOŚ 
ograniczone środki finansowe 

przeznaczone na monitoring 

4 

g
o
s
p
o
d

a
ro

w
a

n
ie

 w
o

d
a
m

i 

zapobieganie 

zagrożeniom 

powodziowym 

ograniczenie 

zasięgu 

oraz skutków 

powodzi 

bieżąca i gruntowna konserwacja oraz 

utrzymanie urządzeń wodnych (współpraca 

z zarządem melioracji i urządzeń wodnych oraz 

regionalnym zarządem gospodarki wodnej) 

Miasto, Zarząd Melioracji 

i Urządzeń Wodnych, 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej 

oddział Tczew 

ograniczone możliwości 

finansowe jednostek 

odpowiedzialnych 

za prowadzenie prac, 

brak pewności otrzymania 

dofinansowania zewnętrznego 

zabezpieczenie miejsc narażonych 

na podtopienia 

Powiat, Zarząd Melioracji 

i Urządzeń Wodnych, 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej 

oddział Tczew 

w przypadku budowli 

i obiektów zlokalizowanych na 

terenach zalewanych 

ograniczone możliwości 

ich zabezpieczenia 
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lp. 

obszar 

inter-

wencji 

cel 
kierunek 

interwencji 
zadania podmiot odpowiedzialny ryzyka 

ochrona zasobów 

wód 

powierzchnio-

wych 

i podziemnych 

osiągnięcie 

i utrzymanie 

dobrego stanu 

wód 

powierzchnio-

wych 

i podziemnych 

dalszy rozwój współpracy ze wszystkimi 

instytucjami wpływającymi na jakość wód, 

wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie 

racjonalnej gospodarki wodami i jej ochrony 

przed zanieczyszczeniem 

Miasto, Powiat, WIOŚ 

możliwość występowania 

nielegalnych zrzutów ścieków 

do wód, brak wystarczającej 

kontroli w tym zakresie 

5
 

g
o
s
p
o
d

a
rk

a
 w

o
d
n
o
 -

 ś
c
ie

k
o

w
a

 

uporządkowanie 

gospodarki wodno 

- ściekowej 

działania 

inwestycyjne 

w zakresie 

gospodarki 

wodno - 

ściekowej 

kontynuacja rozbudowy i modernizacji 

infrastruktury związanej z zaopatrzeniem 

mieszkańców i podmiotów gospodarczych 

w wodę 

ZWiK Sp. z o.o. 

w Tczewie 

niewystarczająca ilość 

środków finansowych 

kontynuacja rozbudowy i modernizacji 

infrastruktury związanej z odprowadzaniem 

ścieków komunalnych i przemysłowych oraz 

wód opadowych i roztopowych 

ZWiK Sp. z o.o. 

w Tczewie 

niewystarczająca ilość 

środków finansowych 

kontynuacja kontroli odprowadzania ścieków i 

gospodarowania wodą 

ZWiK Sp. z o.o. 

w Tczewie, WIOŚ 

ograniczone możliwości 

kontroli na terenie 

poszczególnych 

nieruchomości 

działania 

administracyjne 

i informacyjne 

w zakresie 

gospodarki 

wodno - 

ściekowej 

kontynuacja działań mających na celu 

zmniejszenie zużycia wody 

Miasto, ZWiK Sp. z o.o. 

w Tczewie 

niewystarczająca świadomość 

ekologiczna części 

mieszkańców 

stała kontrola jakości produkowanej wody 

uzdatnionej oraz dalsza realizacja systemu 

informowania społeczeństwa o jakości wody 

pitnej i wody w kąpieliskach 

Miasto, ZWiK Sp. z o.o. 

w Tczewie, WIOŚ, 

Sanepid 

niewystarczająca świadomość 

ekologiczna części 

mieszkańców, ograniczone 

możliwości kontroli na terenie 

poszczególnych 

nieruchomości 
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lp. 

obszar 

inter-

wencji 

cel 
kierunek 

interwencji 
zadania podmiot odpowiedzialny ryzyka 

6 

z
a
s
o
b
y
 g

e
o

lo
g

ic
z
n
e

 

racjonalne 

gospodarowanie 

zasobami 

geologicznymi 

właściwe 

zagospodaro-

wanie zasobów 

geologicznych 

działania administracyjne i organizacyjne 

mające na celu właściwe gospodarowanie 

przestrzenią 

Miasto 

rozporoszona 

odpowiedzialność za realizację 

działań 

działania 

naprawcze 
rekultywacja obszarów zdegradowanych 

Miasto, właściciele 

gruntów 

zróżnicowane formy własności 

gruntów zdegradowanych 

utrudniające skuteczne 

prowadzenie działań, 

niewystarczająca ilość 

środków finansowych 

7 

g
le

b
y
 

ochrona gleb 

właściwe 

gospodarowanie 

glebami 

podejmowanie działań przeciwdziałających 

skażeniu gleb oraz ich właściwa ochrona 

w mpzp 

Miasto, właściciele 

gruntów 

zróżnicowane formy własności 

gruntów zdegradowanych 

utrudniające skuteczne 

prowadzenie działań, 

8 

g
o
s
p
o
d

a
rk

a
 o

d
p
a
d

a
m

i 

i 
z
a
p
o

b
ie

g
a

n
ie

 p
o

w
s
ta

w
a

n
iu

 

o
d
p
a

d
ó
w

 dalszy rozwój 

systemu 

gospodarki 

odpadami 

kontynuacja 

działań 

mających na 

celu 

zapewnienie 

właściwej 

obsługi 

mieszkańców 

w zakresie 

odbioru 

odpadów 

zapewnienie właściwego systemu odbioru 

odpadów komunalnych, w tym rozwój 

selektywnej zbiórki 

Miasto, ZUOS Tczew 

niewystarczająca świadomość 

ekologiczna części 

mieszkańców 

zapewnienie funkcjonowania regionalnej 

instalacji przetwarzania odpadów komunalnych 

oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów 

Miasto, ZUOS Tczew 

ograniczone środki finansowe, 

brak pewności uzyskania 

dofinansowania zewnętrznego 

prawidłowe gospodarowanie odpadami innymi 

niż komunalne 

Miasto, ZUOS Tczew, 

podmioty gospodarcze 

ograniczone możliwości 

kontroli na terenie 

poszczególnych 

nieruchomości 
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lp. 

obszar 

inter-

wencji 

cel 
kierunek 

interwencji 
zadania podmiot odpowiedzialny ryzyka 

podejmowanie działań związanych 

z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających 

azbest 

Miasto 

brak pewności uzyskania 

dotacji na działania związane 

z usuwaniem wyrobów, 

brak możliwości uzyskania 

dotacji na nowe pokrycie 

dachowe 

działania 

administracyjne 

i kontrolne 

kontynuacja kontroli w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami 
Miasto, Straż Miejska 

ograniczone możliwości 

kontroli na terenie 

poszczególnych 

nieruchomości 

intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej 

minimalizacje powstawania odpadów 

i właściwego postępowania z nimi oraz 

prowadzenie skutecznej kampanii 

informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie 

Miasto, ZUOS Tczew 

brak pewności uzyskania 

dotacji na działania związane 

z usuwaniem wyrobów, 

brak możliwości uzyskania 

dotacji na nowe pokrycie 

dachowe 

dążenie do likwidacji problemu nielegalnego 

spalania odpadów 
Miasto 

ograniczone możliwości 

finansowania działań 

9 

z
a
s
o
b
y
 p

rz
y
ro

d
n
ic

z
e

 

ochrona zasobów 

przyrodniczych 

właściwe 

gospodarowanie 

zasobami 

przyrodniczymi 

pielęgnacja i ochrona istniejącej zieleni 

urządzonej 
Miasto 

ograniczone możliwości 

finansowania działań 

rozbudowa terenów czynnych biologicznie 

na terenie miasta 
Miasto 

ograniczone możliwości 

finansowania działań 

ochrona i rozwój form ochrony przyrody 

Miasto, Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

narażenie zasobów leśnych 

na czynniki meteorologiczne 

(susze, opady nawalne, silne 

wiatry) i biologiczne (choroby, 

szkodniki) 
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lp. 

obszar 

inter-

wencji 

cel 
kierunek 

interwencji 
zadania podmiot odpowiedzialny ryzyka 

zachowanie i ochrona istniejących kompleksów 

leśnych 

Miasto, Powiat, RDLP, 

Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

narażenie zasobów leśnych na 

czynniki meteorologiczne 

(susze, opady nawalne, silne 

wiatry) i biologiczne (choroby, 

szkodniki) 

10 

z
a
g
ro

ż
e
n
ia

 p
o
w

a
ż
n
y
m

i 
a
w

a
ri
a
m

i 

przeciwdziałanie 

występowaniu 

poważnych awarii 

zapobieganie 

poważnym 

awariom 

przemysłowym 

oraz eliminacja 

i minimalizacja 

skutków w razie 

ich wystąpienia. 

kontynuacja realizacji akcji informacyjno – 

edukacyjnych dla ogółu społeczeństwa 

dotyczących zasad postępowania w razie 

wystąpienia poważnej awarii, w celu 

ukształtowania właściwych postaw i zachowań 

WIOŚ, Miasto, Powiat 

Policja, Straż pożarna, 

RZGW 

ograniczone możliwości 

prognozowania zdarzeń, 

np. powodzi 

doposażenie wyspecjalizowanych jednostek w 

sprzęt do wykrywania i dokładnej lokalizacji 

miejsca awarii, likwidacji i analizy skutków 

zdarzenia 

Miasto, Powiat 
ograniczone możliwości 

finansowe 

Źródło: opracowanie własne 
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Najważniejszymi kwestiami dla Miasta Tczewa wynikającymi z analizy stanu 

i zagrożeń środowiska i obszarów stwarzających nadal problemy, są inwestycje i czynności 

administracyjno-organizacyjne w zakresie: 

 rozbudowy sieci infrastruktury kanalizacji sanitarnej i deszczowej w celu poprawy 

jakości wód płynących poza granicami Miasta, 

 wymiany źródeł ogrzewania, wprowadzania energii odnawialnej, modernizacji 

systemu komunikacyjnego w celu utrzymania dobrej jakości powietrza i poprawy 

stanu w całej strefie, 

 modernizacji ciągów komunikacyjnych i lokowania działalności gospodarczej we 

właściwym miejscach w celu ochrony mieszkańców przed ponadnormatywną emisją 

hałasu, 

 rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w związku z ciągłym 

dostosowywaniem nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach do warunków lokalnych. 

 
Zadania własne Miasta Tczewa to przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości 

lub częściowo ze środków będących w dyspozycji samorządu. Natomiast zadania 

koordynowane to pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym 

wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw 

oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla 

powiatowego, wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie Miasta 

Tczewa. 

Należy zaznaczyć, że szeroko pojęta ochrona środowiska oraz działania mające 

prowadzić do zrównoważonego rozwoju nie są tylko zadaniami realizowanymi na poziomie 

lokalnym, przez samorząd. Działania Miasta Tczewa są ukierunkowane poprzez czynności 

prowadzone na szczeblu krajowym, wojewódzkim oraz regionalnym przez takie jednostki 

i instytucje, jak: Ministerstwo Środowiska, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, 

Marszałka, Wojewodę i Sejmik Województwa, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych, 

Ośrodki Edukacji Ekologicznej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska, Państwową Straż Pożarną, Inspekcję Ruchu Drogowego, 

zarządców dróg, organy nadzoru budowlanego, inspekcję sanitarną, Powiat, zarządzającego 

składowiskami instalacjami, podmioty gospodarcze, czy też właścicieli gruntów. 

Proces zarządzania środowiskiem w postaci planowania konkretnych inwestycji 

spoczywa niewątpliwie głównie na władzach samorządowych. Mając na uwadze spójność 

koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi szczeblami władz samorządowych 

i rządowych, a także współpracę z pozostałymi partnerami, zarządzanie środowiskiem 

Miasta Tczewa przy pomocy Programu ochrony środowiska wymagać będzie ustalenia roli 

i zakresu działania poszczególnych podmiotów zaangażowanych w jego realizację, struktury 

organizacji Programu oraz systemu monitoringu. 

Władze Miasta Tczewa pełnią w odniesieniu do Programu kilka funkcji. Jedną 

z ważniejszych jest funkcja regulacyjna, na którą składają się akty prawa lokalnego – 

uchwały oraz decyzje administracyjne związane odpowiednio z określonymi obszarami 

zagadnień środowiskowych. Władze pełnią również funkcje wykonawcze i kontrolne. 

Pożądane jest, aby władze Miasta Tczewa pełniły również funkcje wspierające dla 

podmiotów zaangażowanych w rozwój obszaru oraz funkcje kreujące działania 

ukierunkowane na poprawę środowiska przyrodniczego. 
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V. HARMONOGRAM REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

 

Wyznaczone cele ekologiczne, a w ich ramach działania (wymienione w tabelach harmonogramu), jakie należy podjąć w zakresie 

ochrony środowiska na terenie Miasta, stanowią podstawę dla realizacji konkretnych inwestycji i przedsięwzięć na przestrzeni kilkunastu lat. 

Zadania zostały wyznaczone na podstawie analizy stanu środowiska przyrodniczego na tym terenie i przewidywanych kierunków rozwoju.  

 

Tabela 40. Harmonogram realizacji zadań przewidzianych do realizacji wraz ze wskazaniem źródła finansowania 

lp. 

obszar 

inter-

wencji 

cel 
kierunek 

interwencji 
zadania 

podmiot 

odpowiedzialny 
termin realizacji 

źródła 

finansowania 

1 

o
c
h
ro

n
a
 k

lim
a
tu

 i
 j
a
k
o
ś
c
i 
p

o
w

ie
tr

z
a

 

dalsza poprawa 

jakości powietrza 

atmosferycznego 

na terenie miasta 

do wymaganych 

standardów 

zmniejszanie 

zanieczyszczeń 

powietrza do 

dopuszczalnych 

/ docelowych 

poziomów 

dalsza realizacja przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych (w tym także obiektów 

użyteczności publicznej) 

(np. budynek przy ulicy Krótka 5) 

Miasto, Powiat, 

spółdzielnie 

i wspólnoty 

mieszkaniowe 

zadanie ciągłe 

na lata  

2016-2024 

środki własne 

Miasta, Powiatu, 

zarządców, 

fundusze 

zewnętrzne, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

wspieranie działań na rzecz ograniczenia 

niskiej emisji ze źródeł komunalnych oraz 

realizacja systemu dofinansowań do wymiany 

ogrzewania etażowego na proekologiczne, 

w tym podłączanie budynków do sieci 

ciepłowniczej lub sieci gazowej 

Miasto, Powiat, 

spółdzielnie 

i wspólnoty 

mieszkaniowe, 

GPEC Tczew, 

PSG 

środki własne 

Miasta, GPEC, 

fundusze 

zewnętrzne, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej, 

węzłów cieplnych  

(w 2015 - rejon od istniejącej sieci przy 

ul. Wojska polskiego 6 do wiaduktu kolejowego, 

nad magistralą kolejową, dalej u. Kopernika 

do Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 1; 

w roku 2017planowany jest rozwój sieci 

w kierunku ul. 30 stycznia) 

GPEC Tczew, 

Miasto, Powiat 

środki własne 

Miasta, 

fundusze 

zewnętrzne, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 
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lp. 

obszar 

inter-

wencji 

cel 
kierunek 

interwencji 
zadania 

podmiot 

odpowiedzialny 
termin realizacji 

źródła 

finansowania 

sukcesywne zwiększanie świadomości 

społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości 

ochrony powietrza, w tym oszczędności energii 

oraz szkodliwości spalania odpadów 

w gospodarstwach domowych 

Miasto, GPEC 

Tczew, ZUOS 

Tczew 

zadanie ciągłe 

na lata  

2016-2024 

środki własne 

Miasta, GPEC, 

RIPOK 

kontynuacja wspomagania systemów 

kontrolno-pomiarowych oraz badań stanu 

środowiska naturalnego, nawiązywania 

współpracy z innymi jednostkami w tworzeniu 

baz danych dotyczących jakości powietrza 

Miasto, WIOŚ 

zadanie ciągłe 

na lata  

2016-2024 

środki własne 

Miasta 

ograniczenie 

oddziaływania 

transportu na 

jakość powietrza 

i klimat 

utrzymanie czystości na drogach 
Miasto, 

zarządcy dróg zadanie ciągłe 

na lata  

2016-2024 

zadanie ciągłe 

na lata  

2016-2024 

środki własne 

Miasta, 

zarządców dróg 

kontynuacja działań mających na celu 

wspieranie rozwiązań pozwalających 

na eliminację lub minimalizację wielkości emisji 

pochodzących z transportu (poprawa 

nawierzchni i warunków bezpieczeństwa ruchu, 

modernizacja i rozbudowa dróg 

Miasto, 

zarządcy dróg 

środki własne 

Miasta, 

zarządców dróg 

2 

z
a
g
ro

ż
e
n
ia

 h
a
ła

s
e

m
 zminimalizowa-

nie uciążliwego 

hałasu 

i utrzymanie jak 

najlepszej jakości 

stanu 

akustycznego 

środowiska 

działania 

zmierzające 

do ograniczenia 

uciążliwości 

związanych 

z hałasem 

komunikacyjnym 

dalsze promowanie i wspieranie zbiorowego 

transportu np. poprzez dopłaty do biletów 

miesięcznych na środki komunikacji miejskiej 

Miasto 

zadanie ciągłe 

na lata  

2016-2024 

środki własne 

Miasta, MZD 

rozwój ścieżek rowerowych 
Miasto, 

zarządcy dróg 

zadanie ciągłe 

na lata  

2016-2024 

środki własne 

Miasta, 

zarządców dróg 
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lp. 

obszar 

inter-

wencji 

cel 
kierunek 

interwencji 
zadania 

podmiot 

odpowiedzialny 
termin realizacji 

źródła 

finansowania 

modernizacja ciągów komunikacyjnych 

(np. ulice: Gdańska, Jedności Narodu) 

Miasto, 

zarządcy dróg 

zadanie ciągłe 

na lata  

2016-2024 

środki własne 

Miasta, 

zarządców dróg 

kontynuacja realizacji działań edukacyjnych 

promujących transport zbiorowy i alternatywny 

(rowerowy) 

Miasto, Powiat, 

zarządcy dróg 

zadanie ciągłe 

na lata  

2016-2024 

środki własne 

Miasta, 

zarządców 

szlaków 

komunika-

cyjnych, 

fundusze 

zewnętrzne, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

sukcesywne przestrzeganie zasad strefowania 

w planowaniu przestrzennym 
Miasto 

zadanie ciągłe 

na lata  

2016-2024 

środki własne 

Miasta 

i poszcze-

gólnych 

instytucji 

3 

p
o
la

 e
le

k
tr

o
m

a
g
n

e
ty

c
z
n
e

 

utrzymanie 

dotychczaso-

wego stanu braku 

zagrożeń dla 

środowiska 

i mieszkańców 

ze strony pola 

elektromagne-

tycznego 

działania 

administracyjne 

i organizacyjne 

w zakresie 

zagrożenia 

polami 

elektromagne-

tycznymi 

przestrzeganie zapisów w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego 

poświęconych ochronie przed polem 

elektromagnetycznym z wyznaczeniem 

obszarów ograniczonego użytkowania wokół 

niektórych źródeł promieniowania 

Miasto, 

inwestorzy 

zadanie ciągłe 

na lata  

2016-2024 

środki własne 

Miasta 

i poszcze-

gólnych 

instytucji 

preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji 

źródeł pól elektromagnetycznych 

Miasto, WIOŚ, 

inwetorzy 

zadanie ciągłe 

na lata  

2016-2024 

środki własne 

Miasta 
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lp. 

obszar 

inter-

wencji 

cel 
kierunek 

interwencji 
zadania 

podmiot 

odpowiedzialny 
termin realizacji 

źródła 

finansowania 

monitoring emisji pól elektromagnetycznych Miasto, WIOŚ 

zadanie ciągłe - 

coroczne 

raporty Woje-

wódzkiego 

Inspektoratu 

Ochrony 

Środowiska 

środki własne 

Miasta, WIOŚ, 

inwestorów 

4 

g
o
s
p
o
d

a
ro

w
a

n
ie

 w
o

d
a
m

i 

zapobieganie 

zagrożeniom 

powodziowym 

ograniczenie 

zasięgu 

oraz skutków 

powodzi 

bieżąca i gruntowna konserwacja oraz 

utrzymanie urządzeń wodnych (współpraca 

z zarządem melioracji i urządzeń wodnych oraz 

regionalnym zarządem gospodarki wodnej) 

Miasto, Zarząd 

Melioracji 

i Urządzeń 

Wodnych, 

Regionalny 

Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej oddział 

Tczew 

zadanie ciągłe  

na lata 2016-

2024 

środki własne 

ZMiUW, RZGW, 

Miasta, Powiatu, 

właścicieli 

gruntów, 

fundusze 

zewnętrzne, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

zabezpieczenie miejsc narażonych 

na podtopienia 

Powiat, Zarząd 

Melioracji 

i Urządzeń 

Wodnych, 

Regionalny 

Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej oddział 

Tczew 

zadanie ciągłe  

na lata 

2016-2024, 

a w przypadku 

zaistnienia 

nagłych zjawisk 

natychmiastowa 

odpowiednia 

reakcja 

środki własne 

ZMiUW, RZGW, 

Miasta, Powiatu, 

właścicieli 

gruntów, 

fundusze 

zewnętrzne, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 
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lp. 

obszar 

inter-

wencji 

cel 
kierunek 

interwencji 
zadania 

podmiot 

odpowiedzialny 
termin realizacji 

źródła 

finansowania 

ochrona zasobów 

wód 

powierzchnio-

wych 

i podziemnych 

osiągnięcie 

i utrzymanie 

dobrego stanu 

wód 

powierzchnio-

wych 

i podziemnych 

dalszy rozwój współpracy ze wszystkimi 

instytucjami wpływającymi na jakość wód, 

wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie 

racjonalnej gospodarki wodami i jej ochrony 

przed zanieczyszczeniem 

Miasto, Powiat, 

WIOŚ 

zadanie ciągłe  

na lata 2016-

2024 

środki własne 

Miasta, środki 

ŻWiK Sp. z o.o., 

RZGW, ZMiUW, 

fundusze 

zewnętrzne, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

5
 

g
o
s
p
o
d

a
rk

a
 w

o
d
n
o
 -

 ś
c
ie

k
o

w
a

 

uporządkowanie 

gospodarki wodno 

- ściekowej 

działania 

inwestycyjne 

w zakresie 

gospodarki 

wodno - 

ściekowej 

kontynuacja rozbudowy i modernizacji 

infrastruktury związanej z zaopatrzeniem 

mieszkańców i podmiotów gospodarczych 

w wodę  

(rejon ulic: Głowackiego, Czatkowskiej, 

Jagiellońskiej) 

ZWiK Sp. z o.o. 

w Tczewie 

zadanie ciągłe  

na lata 2016-

2024 

środki własne 

Miasta, środki 

ŻWiK Sp. z o.o., 

fundusze 

zewnętrzne, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

kontynuacja rozbudowy i modernizacji 

infrastruktury związanej z odprowadzaniem 

ścieków komunalnych i przemysłowych oraz 

wód opadowych i roztopowych 

(rejon ulic: Bałdowskiej, Głowackiego, 

Czatkowskiej, Przemysłowej, Rzemieślniczej, 

Pułaskiego / Gen. Dąbrowskiego) 

ZWiK Sp. z o.o. 

w Tczewie 

zadanie ciągłe  

na lata 2016-

2024 

kontynuacja kontroli odprowadzania ścieków 

i gospodarowania wodą 

ZWiK Sp. z o.o. 

w Tczewie, 

WIOŚ 

zadanie ciągłe  

na lata 2016-

2024 

działania 

administracyjne 

i informacyjne 

w zakresie 

gospodarki 

kontynuacja działań mających na celu 

zmniejszenie zużycia wody 

Miasto, 

ZWiK Sp. z o.o. 

w Tczewie 

zadanie ciągłe  

na lata 2016-

2024 

środki własne 

Miasta, środki 

ŻWiK Sp. z o.o., 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 
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lp. 

obszar 

inter-

wencji 

cel 
kierunek 

interwencji 
zadania 

podmiot 

odpowiedzialny 
termin realizacji 

źródła 

finansowania 

wodno - 

ściekowej stała kontrola jakości produkowanej wody 

uzdatnionej oraz dalsza realizacja systemu 

informowania społeczeństwa o jakości wody 

pitnej i wody w kąpieliskach 

Miasto, 

ZWiK Sp. z o.o. 

w Tczewie, 

WIOŚ, Sanepid 

zadanie ciągłe  

na lata 2016-

2024 

środki własne 

Miasta, środki 

ŻWiK Sp. z o.o., 

Sanepid 

6 

z
a
s
o
b
y
 g

e
o

lo
g

ic
z
n
e

 

racjonalne 

gospodarowanie 

zasobami 

geologicznymi 

właściwe 

zagospodaro-

wanie zasobów 

geologicznych 

działania administracyjne i organizacyjne 

mające na celu właściwe gospodarowanie 

przestrzenią 

Miasto 

zadanie ciągłe  

na lata 2016-

2024 
środki własne 

Miasta, środki 

właścicieli 

gruntów działania 

naprawcze 
rekultywacja obszarów zdegradowanych 

Miasto, 

właściciele 

gruntów 

zadanie ciągłe  

na lata 2016-

2024 

7 

g
le

b
y
 

ochrona gleb 

właściwe 

gospodarowanie 

glebami 

podejmowanie działań przeciwdziałających 

skażeniu gleb oraz ich właściwa ochrona 

w mpzp 

Miasto, 

właściciele 

gruntów 

zadanie ciągłe  

na lata 2016-

2024 

środki własne 

Miasta, środki 

właścicieli 

gruntów 

8 

g
o
s
p
o
d

a
rk

a
 o

d
p
a
d

a
m

i 

i 
z
a
p
o

b
ie

g
a

n
ie

 p
o

w
s
ta

w
a

n
iu

 

o
d
p
a

d
ó
w

 dalszy rozwój 

systemu 

gospodarki 

odpadami 

kontynuacja 

działań 

mających na 

celu 

zapewnienie 

właściwej 

obsługi 

mieszkańców 

w zakresie 

odbioru 

odpadów 

zapewnienie właściwego systemu odbioru 

odpadów komunalnych, w tym rozwój 

selektywnej zbiórki 

Miasto, ZUOS 

Tczew 

zadanie ciągłe  

na lata 2016-

2024 

środki własne 

Miasta, RIPOK 

zapewnienie funkcjonowania regionalnej 

instalacji przetwarzania odpadów komunalnych 

oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów 

Miasto, ZUOS 

Tczew 

prawidłowe gospodarowanie odpadami innymi 

niż komunalne 

Miasto, ZUOS 

Tczew, 

podmioty 

gospodarcze 
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lp. 

obszar 

inter-

wencji 

cel 
kierunek 

interwencji 
zadania 

podmiot 

odpowiedzialny 
termin realizacji 

źródła 

finansowania 

podejmowanie działań związanych 

z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających 

azbest 

Miasto 

coroczny udział 

w konkursie 

WFOŚiGW 

w Gdańsku 

oferującego 

dotacje na 

usuwanie 

wyrobów 

zawierających 

azbest 

środki własne 

Miasta, 

NFOŚiGW, 

WFOŚiGW, 

środki 

inwestorów 

działania 

administracyjne 

i kontrolne 

kontynuacja kontroli w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami 

Miasto, Straż 

Miejska 

zadanie ciągłe 

na lata  

2016-2024 

środki własne 

Miasta, Straży 

Miejskiej, WIOŚ, 

RIPOK 

intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej 

minimalizacje powstawania odpadów 

i właściwego postępowania z nimi oraz 

prowadzenie skutecznej kampanii 

informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie 

Miasto, ZUOS 

Tczew 

zadanie ciągłe 

na lata  

2016-2024 

środki własne 

Miasta, Powiatu, 

NFOŚiGW, 

WFOŚiGW 

dążenie do likwidacji problemu nielegalnego 

spalania odpadów 
Miasto 

zadanie ciągłe 

na lata  

2016-2024 

środki własne 

Miasta, 

NFOŚiGW, 

WFOŚiGW 

9 

z
a
s
o
b
y
 

p
rz

y
ro

d
n
i-

c
z
e
 

ochrona zasobów 

przyrodniczych 

właściwe 

gospodarowanie 

zasobami 

przyrodniczymi 

pielęgnacja i ochrona istniejącej zieleni 

urządzonej 
Miasto 

zadanie ciągłe 

na lata  

2016-2024 

środki własne 

Miasta 

rozbudowa terenów czynnych biologicznie 

na terenie miasta 
Miasto 

zadanie ciągłe 

na lata  

2016-2024 

środki własne 

Miasta 
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lp. 

obszar 

inter-

wencji 

cel 
kierunek 

interwencji 
zadania 

podmiot 

odpowiedzialny 
termin realizacji 

źródła 

finansowania 

ochrona i rozwój form ochrony przyrody 

Miasto, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

zadanie ciągłe 

na lata  

2016-2024 

środki własne 

Miasta, RDOŚ 

zachowanie i ochrona istniejących kompleksów 

leśnych 

Miasto, Powiat, 

RDLP, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

zadanie ciągłe 

na lata  

2016-2024 

środki własne 

Miasta, Powiatu, 

RDPL i RDOŚ 

10 

z
a
g
ro

ż
e
n
ia

 p
o
w

a
ż
n
y
m

i 
a
w

a
ri
a
m

i 

przeciwdziałanie 

występowaniu 

poważnych awarii 

zapobieganie 

poważnym 

awariom 

przemysłowym 

oraz eliminacja 

i minimalizacja 

skutków w razie 

ich wystąpienia. 

kontynuacja realizacji akcji informacyjno – 

edukacyjnych dla ogółu społeczeństwa 

dotyczących zasad postępowania w razie 

wystąpienia poważnej awarii, w celu 

ukształtowania właściwych postaw i zachowań 

WIOŚ, Miasto, 

Powiat Policja, 

Straż Pożarna, 

RZGW 

zadanie ciągłe 

na lata  

2016-2024 

środki własne 

Miasta, 

jednostek 

ratowniczych 

doposażenie wyspecjalizowanych jednostek 

w sprzęt do wykrywania i dokładnej lokalizacji 

miejsca awarii, likwidacji i analizy skutków 

zdarzenia 

Miasto, Powiat 

zadanie ciągłe 

na lata  

2016-2024 

środki własne 

Miasta, 

jednostek 

ratowniczych 

Źródło: opracowanie własne 
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VI. EDUKACJA EKOLOGICZNA 
 

Podstawowym celem edukacji ekologicznej jest upowszechnianie idei ekorozwoju 

we wszystkich sferach życia oraz wdrożenie edukacji ekologicznej jako edukacji 

interdyscyplinarnej, czyli korzystającej z różnych dziedzin nauki i poruszającej różne aspekty 

życia społecznego. Ważnym celem jest również kształtowanie pełnej świadomości i budzenie 

zainteresowania społeczeństwa sprawami środowiska, rozpatrując jego walory w ramach 

ekonomii, ekologii i wartości społecznych. Ponadto należy umożliwić każdemu człowiekowi 

zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska i zachęcać 

mieszkańców do angażowania się w sprawy ochrony środowiska i właściwego korzystania 

z jego zasobów.  

Zadania Miasta Tczewa związane z edukacją ekologiczną znalazły się np. w takich 

dokumentach strategicznych jak Plan Gospodarki Niskoemisyjnej czy Polityka Rowerowa 

Miasta Tczewa do 2020 roku.  

Podstawową komórką realizującą zadania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie 

Miasta Tczewa jest Pracownia Edukacji Ekologicznej (PEE). Działa ona w strukturach 

organizacyjnych Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Tczewie. Do głównych 

zadań PEE należy kształtowanie nawyków kultury ekologicznej mieszkańców oraz 

zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie.  

Treści merytoryczne realizowane dotychczas poprzez różne formy działalności PEE  

były klasyfikowane w następujących obszarach: selektywna gospodarka odpadami, ochrona 

wód i ich racjonalne wykorzystanie, ochrona różnorodności biologicznej, ochrona powietrza, 

ochrona gleb i kształtowanie terenu, Dzień Ziemi, zdrowy styl życia, ochrona środowiska.  

Różne formy edukacji ekologicznej przeprowadzone przez PEE cieszą się dużym 

zainteresowaniem, a liczba osób, która korzysta z zajęć co roku wzrasta. Ze szczególną 

uwagą traktowana jest tematyka związana z promocją selektywnej zbiórki - wdrażaniem 

nowego systemu gospodarki odpadami oraz działania przyjęte w polityce rowerowej Miasta 

Tczewa do 2020 roku oraz Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. Organizowane były warsztaty 

i konkursy dla uczniów, akcje plenerowe, zajęcia edukacyjne czy zajęcia terenowe.  

W latach 2016 – 2020 należałoby zachować najważniejsze formy edukacji 

ekologicznej, jako sprawdzone i skuteczne. Są to akcje edukacyjne, angażujące najwięcej 

uczestników, a których  skuteczność opiera się na utrwalonych już w latach ubiegłych 

nawykach i działaniach opisanych w tabeli nr 41. 

 

Tabela 41. Formy edukacji edukacyjnej realizowane przez PEE w latach 2013-2014 

Lp. Nazwa działania 
Termin i 

częstotliwość 

Potencjalna 
Liczba 

uczestników 
Realizujący 

1. „Sprzątanie świata – Polska” 
Wrzesień / 
corocznie 

>4000 WSKiI 

2. 
Europejski Tydzień Zrównoważonego 

Transportu oraz Dzień bez 
Samochodu 

Wrzesień / 
corocznie 

300 - 700 

PEE 
Zespół ds. 

polityki 
rowerowej 

3. Akcja „Przygoda z przyrodą” 

Edycja zimowa/ 
styczeń – luty 
Edycja letnia/ 

Czerwiec - 
sierpień 

600 – 700 / 
edycja 

PEE 

Źródło: Urząd Miejski w Tczewie 
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Kolejnymi formami edukacji, jakie należałoby rozwijać ze względu na ich skuteczność 

są programy odpadowe oraz związane z ochroną zasobów: 

1. Moje miasto bez odpadów – program angażujący w selektywną zbiórkę „u źródła” 

rodziny uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz dzieci przedszkolnych 

(po przekroczeniu 100 ton odpadów zebranych na konto placówek oświatowych 

w 2014 roku ta liczba nadal rośnie).  

2. Recykling w mojej szkole – program promujący zbiórkę baterii i kartridży. 

3. Zielone zakupy – program promujący używanie własnych toreb na zakupy 

i wpływający na zmniejszenie strumienia toreb foliowych trafiających do odpadów.  

4. Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz – program promujący obniżenie zużycia 

papieru, energii oraz materiałów biurowych.  

 

Tematyka pozostałych form edukacji powinna być związana z aktualnie 

realizowanymi przez Urząd Miejski kampaniami informacyjnymi oraz wychodzić naprzeciw 

bieżącym potrzebom współpracujących z UM placówek edukacyjnych - konkursy plastyczne, 

Miejski Konkurs Ekologiczny, Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ziemi – to działania 

cykliczne, których coroczne edycje cieszą się dużym zainteresowaniem. Warsztaty 

wyjazdowe czy zajęcia terenowe dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli – to również 

formy bardzo skutecznie podnoszące świadomość adresatów działań PEE.  

Dobrym rozwiązaniem będzie również zachowanie współpracy PEE z organizatorami 

imprez plenerowych dla mieszkańców, takich jak różnego rodzaju festyny osiedlowe czy 

pikniki ekologiczne, w których biorą udział całe rodziny – np. Dzień Ekologii.  

 

VII. SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

7.1. Przegląd źródeł finansowania 
 

Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej pojawiły się nowe 

możliwości i szanse na lepszy rozwój gospodarczy zgodny z ideą ekorozwoju. Uzyskanie 

funduszy pochodzących ze źródeł unijnych bądź innych organizacji międzynarodowych jest 

obecnie możliwe poprzez przystępowanie zainteresowanych stron do konkretnych 

programów i projektów. Bardzo ważnym jest, aby władze lokalne podejmowały próby 

uzyskania tych funduszy, a tym samym wykorzystały szansę na rozwój zrównoważony 

swojego regionu i polepszenie w nim warunków życia ludności. 

Aktualne programy tzn. na lata 2014 - 2020, dotyczące działań w zakresie ochrony 

oraz kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, dzięki którym możliwe jest 

uzyskanie środków na konkretne projekty rozwojowe, zostały już zatwierdzone przez 

Komisję Europejską. 

 

7.1.1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
 

Źródłem funduszy na ochronę środowiska jest przede wszystkim Program 

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. To właśnie z niego będzie dotowanych najwięcej 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska. Głównym celem programu jest wsparcie 

gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej 

spójności terytorialnej i społecznej. Cel główny programu został oparty na równowadze oraz 

wzajemnym uzupełnianiu się działań w trzech podstawowych obszarach:  
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1. czystej i efektywnej energii, w tym efektywności energetycznej, ograniczeniu 

emisji gazów cieplarnianych, rozwoju energii ze źródeł odnawialnych oraz 

integracji i poprawy funkcjonowania europejskiego rynku energii;  

2. adaptacji do zmian klimatu oraz efektywnego korzystania z zasobów, 

wzmocnieniu odporności systemów gospodarczych na zagrożenia związane 

z klimatem oraz zwiększeniu możliwości zapobiegania zagrożeniom (zwłaszcza 

zagrożeniom naturalnym) i reagowania na nie;  

3. konkurencyjności, w tym wnoszeniu istotnego wkładu w utrzymanie przez UE 

prowadzenia na światowym rynku technologii przyjaznych środowisku, 

zapewniając jednocześnie efektywne korzystanie z zasobów i usuwając 

przeszkody w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych. 

Do głównych priorytetów PO IiŚ zalicza się: 

I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki. 

II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. 

III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego. 

IV. Infrastruktura drogowa dla miast. 

V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce.  

VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego. 

VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego 

VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 

IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. 

X. Pomoc techniczna. 

 

7.1.2. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA 
POMORSKIEGO 

 
W zakresie ochrony środowiska ważny jest także Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Pomorskiego. Jest to program, którego celem jest podjęcie wyzwań 

rozwojowych stojących przed województwem pomorskim w sferze gospodarczej, edukacji, 

aktywności zawodowej i społecznej, wykorzystania specyficznych potencjałów 

poszczególnych obszarów, systemu transportowego, energii i środowiska. 

Poszczególne osie priorytetowe określone zostały następująco (rozwinięto tylko 

te osie, które powiązane są z inwestycjami w ochronę środowiska): 

 Oś Priorytetowa 1. KOMERCJALIZACJA WIEDZY daje możliwość inwestowania w: 

 przedsiębiorstwa rozpoczynające i rozwijające działalność badawczo-rozwojową, 

 wsparcie nowych przedsiębiorstw znajdujących się w początkowej fazie rozwoju 

i działających w sektorach zaawansowanych technologicznie, 

 wspólne projekty przedsiębiorstw i instytucji, których celem jest wprowadzenie na 

rynek nowych, innowacyjnych produktów i usług, 

 zaawansowane usługi badawcze, 

 Oś Priorytetowa 2. PRZEDSIĘBIORSTWA daje możliwość inwestowania w: 

 inwestycje prorozwojowe i służące poprawie efektywności mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw, 

 rozwój systemu profesjonalnych usług doradczych, 

 przyciągnięcie kolejnych inwestorów, którzy stworzą trwałe miejsca pracy 

i możliwości kooperacji dla małych i średnich firm. 

 Oś Priorytetowa 3. EDUKACJA oraz 4.KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 

 Oś Priorytetowa 5. ZATRUDNIENIE 
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 Oś Priorytetowa 6. INTEGRACJA oraz 8. KONWERSJA daje możliwość 

inwestowania w: 

 rewitalizacje zdegradowanych obszarów miejskich, 

 ochronę zabytków, 

 zagospodarowanie tras turystycznych o charakterze regionalnym 

i ponadregionalnym. 

 Oś Priorytetowa 7. ZDROWIE 

 Oś Priorytetowa 9. MOBILNOŚĆ daje możliwość inwestowania w: 

 rozwój infrastruktury transportu miejskiego – tramwajowego, trolejbusowego, 

autobusowego i rowerowego(zakup i modernizacja taboru, poprawa 

funkcjonowania, konkurencyjności i bezpieczeństwa), 

 rozwój dróg i linii kolejowych poprawiających spójność terytorialną i dostępność 

regionu. 

 Oś Priorytetowa 10. ENERGIA daje możliwość inwestowania w: 

 podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz 

mieszkalnych, 

 produkcję energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii, 

 przebudowę lub rozbudowę dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych, 

 budowę bądź modernizację źródeł ciepła i systemów zaopatrzenia w ciepło 

w miastach, 

 rozbudowę systemu monitoringu powietrza, 

 modernizację oświetlenia zewnętrznego. 

 Oś Priorytetowa 11. ŚRODOWISKO daje możliwość inwestowania w: 

 przeciwdziałanie i minimalizację skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych, 

 systemy wczesnego reagowania w przypadku wystąpienia zjawisk katastrofalnych, 

 przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem odpadów, 

 projekty z zakresu gospodarki ściekowej oraz zaopatrzenia w wodę, 

 ochronę przyrody, przede wszystkim na obszarach chronionych. 

 

Z nowymi programami można zapoznać się na stronach funduszy europejskich oraz 

poszczególnych jednostek odpowiadających za zarządzanie programami. 

 

7.1.3. PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ ŚRODOWISKA I KLIMATU LIFE 
 

Środki Programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE ustanowiony na lata 

2014 - 2020 będą dystrybuowane w ramach dwóch podprogramów: 

1. Działania na rzecz środowiska, gdzie wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia 

dotyczące ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, przyrody 

i różnorodności biologicznej oraz zarządzania i informacji w zakresie środowiska, 

2. Działania na rzecz klimatu, w którym wspierane mogą zostać inicjatywy dotyczące 

łagodzenia i dostosowania do skutków zmiany klimatu oraz zarządzania i informacji 

w zakresie klimatu. 

Beneficjentami programu mogą być podmioty zarejestrowane na obszarze Unii 

Europejskiej. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będzie 

pełnił funkcję krajowego punktu kontaktowego dla programu LIFE. Wzorem lat poprzednich, 

przedsięwzięcia realizowane przez beneficjentów z Polski, oprócz dofinansowania ze 
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środków LIFE, będą mogły uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe pochodzące ze środków 

NFOŚiGW. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania wniosków publikowane 

będą na stronie NFOŚiGW. 

 

7.1.4. FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oferują możliwość 

dofinansowania szerokiej gamy projektów w ramach różnych programów priorytetowych 

ogłaszanych często jako konkursy. Są także podmiotami, które koordynują dofinansowanie 

z innych instrumentów finansowych. Działanie jednostek opiera się na Wspólnej Strategii 

Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej na lata 2013 - 2016 z perspektywą do 2020 roku. Zgodnie z nią, misją instytucji jest 

skuteczne wspieranie działań na rzecz środowiska, natomiast celem generalnym jest 

Poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, 

skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku. Zakłada 

się, że osiągnięcie celu generalnego będzie realizowane w ramach czterech priorytetów 

środowiskowych tj.: 

1. ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, w tym: 

 poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 

 efektywne i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych, 

 adaptacja sektora gospodarki wodnej do zmian klimatycznych. 

2. racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, w tym: 

 minimalizacja składowanych odpadów, 

 wykorzystanie odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych na cele 

energetyczne, 

 promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu, 

 racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin. 

3. ochrona atmosfery, w tym: 

 poprawa jakości powietrza, 

 wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii. 

4. ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, w tym: 

 utrzymanie i odbudowa ekosystemów i ich funkcji, 

 ochrona korytarzy ekologicznych, 

 zapewnienie zrównoważonego rozwoju leśnictwa, gospodarki rolnej 

i rybackiej. 

Dodatkowo, Fundusze co roku ogłaszają listę programów priorytetowych na rok 

kolejny, które pomagają im zrealizować zadania zgodnie z przyjętą Strategią. Strategie 

NFOŚiGW, jak i WFOŚiGW w Gdańsku, a także listy priorytetowe zamieszczone są na ich 

stronach internetowych (www.nfosigw.gov.pl i www.wfosigw.gdansk.pl). 
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7.1.5. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

Jednostki samorządowe, a także osoby prawne i fizyczne mogą korzystać także 

z dotacji i preferencyjnych kredytów, oferowanych oraz finansowanych ze środków Banku 

Ochrony Środowiska. Udziela on następujących kredytów proekologicznych: 

 Kredyt Dom EnergoOszczędny. 

 Słoneczny EkoKredyt. 

 Kredyt z Dobrą Energią. 

 Kredyty z dopłatami NFOŚiGW. 

 Kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska. 

 Kredyt EkoMontaż. 

 Kredyty na zaopatrzenie wsi w wodę. 

 Kredyt EnergoOszczędny. 

 Kredyt EkoOszczędny. 

 Ekologiczne kredyty hipoteczne. 

 Kredyt z Klimatem. 

 Kredyty we współpracy z WFOSiGW. 

 Kredyt EKOodnowa dla firm (ze środków Banku KfW). 

 Kredyty z linii kredytowej NIB. 

 

Wśród wielu możliwych źródeł finansowania inwestycji, jednostki samorządowe, 

każdorazowo i indywidualnie powinny dopasowywać system możliwości finansowania do 

danej inwestycji i przedsięwzięcia. 

 
 

7.2. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ 
WSPÓŁPRACA Z INTERESARIUSZAMI 

 
Warunkiem realizacji Programu ochrony środowiska jest ustalenie systemu 

zarządzania tym Programem. Zarządzanie Programem odbywa się z uwzględnieniem zasad 

zrównoważonego rozwoju, w oparciu o instrumenty zarządzania zgodne z kompetencjami 

i obowiązkami podmiotów zarządzających. 

W odniesieniu do Programu ochrony środowiska jednostką, na której spoczywać 

będą główne zadania zarządzania będzie Miasto Tczew. Mimo to całościowe zarządzanie 

środowiskiem w jednostce będzie odbywać się na kilku szczeblach. Oprócz szczebla 

miejskiego (gminnego) jest jeszcze poziom powiatowy, wojewódzki oraz jednostek 

organizacyjnych, obejmujących działania podejmowane przez podmioty gospodarcze 

korzystające ze środowiska. 

Instytucje działające w ramach administracji, a odpowiedzialne za wykonanie 

i egzekwowanie prawa mają głównie na celu zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez: 

 racjonalne planowanie przestrzenne, 

 kontrolowanie gospodarczego korzystania ze środowiska, 

 porządkowanie działalności związanej z gospodarczym korzystaniem ze środowiska, 

 instalowanie urządzeń i instalacji ochrony środowiska. 

Na innych zasadach odbywa się natomiast zarządzanie w stosunku do podmiotów 

gospodarczych korzystających ze środowiska. Kierują się one głównie rachunkiem (efektami) 

ekonomicznym i zasadami konkurencji rynkowej, choć powszechne staje się także 
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uwzględnianie głosu opinii społecznej. Na tym szczeblu zarządzane środowiskiem odbywa 

się przez: 

 dotrzymywanie wymagań stawianych przez przepisy prawa, 

 porządkowanie technologii i reżimów obsługi urządzeń, 

 modernizacje stosowanych technologii, 

 eliminowanie technologii uciążliwych dla środowiska, 

 instalowanie urządzeń ochrony środowiska, 

 stała kontrola zanieczyszczeń. 

Instrumenty służące do zarządzania Programem Ochrony Środowiska wynikają 

z obowiązujących aktów prawnych (np. Prawo ochrony środowiska, ustawa 

o zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o odpadach, o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach itp.) i można je podzielić na instrumenty prawne, finansowe, 

społeczne oraz strukturalne. 

 

Do instrumentów prawnych zalicza się: 

 pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w tym pozwolenia 

zintegrowane, 

 decyzje związane z gospodarką odpadami, 

 koncesje geologiczne, 

 raporty oddziaływania na środowisko planowanych czy istniejących inwestycji, 

 uchwały zatwierdzające plany zagospodarowania przestrzennego, 

 decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy 

i zagospodarowania terenu, 

 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 strategiczne oceny oddziaływania inwestycji oraz opracowywanych planów 

i programów na środowiska. 

Szczególnym instrumentem prawnym jest monitoring, czyli kontrola jakości stanu 

środowiska. Prowadzony on jest zarówno jako badania jakości środowiska, jak też 

w odniesieniu do ilości zasobów środowiska. Obecnie, wprowadzenie badań 

monitoringowych jako obowiązujących, czynią je instrumentem o znaczeniu prawym. 

 

Do instrumentów finansowych mogących być źródłem realizacji przedsięwzięć 

proekologicznych zalicza się: 

 opłaty za korzystanie ze środowiska – za emisje zanieczyszczeń do powietrza, za 

pobór wody powierzchniowej i podziemnej, za odprowadzanie ścieków do wód lub 

ziemi, za składowanie odpadów, za powierzchnię, z której odprowadzane są ścieki, 

 administracyjne kary pieniężne, 

 odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna, 

 kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska, 

 pomoc publiczna na ochronę środowiska w postaci preferencyjnych pożyczek 

i kredytów, dotacji, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń płatności wobec budżetu 

państwa i funduszy ekologicznych, zwolnień i ulg podatkowych. 

 
Uzgodnienia ze społeczeństwem poprzez udział społeczeństwa w podejmowaniu 

decyzji i uchwalaniu dokumentacji są ważnym elementem skutecznego zarządzania, 

opartego o zasady zrównoważonego rozwoju i uwzględnianie racji społecznych.  
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Kolejnym, bardzo istotnym elementem instrumentów społecznych jest edukacja 

ekologiczna. Podstawą jest tu rzetelne i ciągłe przekazywanie wiedzy na temat ochrony 

środowiska oraz komunikowanie się władz samorządów lokalnych ze społeczeństwem na 

drodze podejmowanych działań inwestycyjnych. 

Ważna dla ochrony środowiska jest również współpraca pomiędzy służbami ochrony 

środowiska, instytucjami naukowymi, organizacjami społecznymi oraz podmiotami 

gospodarczymi. Wzajemne relacje powinny opierać się na partnerstwie, które będą 

prowadziły do wspólnej realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 

Niezbędne jest, aby prowadzona komunikacja społeczna objęła swym zasięgiem 

wszystkie grupy społeczeństwa. Bardzo ważną sprawą jest właściwe, rzetelne i odpowiednio 

wcześniejsze informowanie tych mieszkańców, których planowane inwestycje będą dotyczyły 

w sposób bezpośredni.  

Edukacja i informacja z komunikacją są ze sobą ściśle powiązane, bowiem dobra 

i właściwa informacja potęguje proces edukacji. 

 

Do instrumentów strukturalnych należą wszelkie programy strategiczne np. strategie 

rozwoju, plany rozwoju lokalnego wraz z programami sektorowymi, a także program ochrony 

środowiska i to one wytyczają główne tendencje i kierunki działań w ramach rozwoju 

gospodarczego, społecznego, infrastrukturalnego i ochrony środowiska. Nadrzędnym 

dokumentem powinna być Strategia rozwoju. Dokument ten powinien być bazą dla 

opracowania programów sektorowych. O Strategii Rozwoju Miasta Tczewa do roku 2020 

szerzej jest mowa w rozdziale 5.2. 

W programach tych powinny być uwzględnione z jednej strony kierunki rozwoju 

poszczególnych dziedzin gospodarki i ich konsekwencje dla środowiska, a z drugiej 

wytyczone pewne ramy tego rozwoju, warunkowane troską o stan środowiska. Oznacza to, 

że ochrona środowiska na terenie Miasta Tczew wymaga podejmowania pewnych działań 

w określonych dziedzinach gospodarki, jak i codziennego życia jego mieszkańców. 

Każda jednostka decyduje o kształtowaniu swojej przestrzeni geograficznej, sposobie 

zarządzania środowiskiem i tworzeniem lepszego modelu życia swoich mieszkańców. 

Program ochrony środowiska jest jednym z elementów prowadzenia ekorozwoju Miasta 

Tczewa, który powinien nawiązywać do: 

 Polityki Ekologicznej Polski, 

 programów ekologicznych wyższego szczebla, 

 lokalnych wartości zasobów i zagrożenia środowiskowego, 

 lokalnej świadomości, chęci i możliwości działania. 

Lokalny rozwój powinien następować bez degradacji zasobów przyrody i jej 

ekosystemów oraz uwzględniać warunki przyrodnicze i społeczne. 

Podstawowe założenie ekorozwoju wymaga zastąpienia filozofii maksymalnego 

zysku, filozofią wspólnego interesu. Dlatego tak ważne jest współdziałanie samorządu 

i mieszkańców (wspomniane wcześniej rozmowy z mieszkańcami i edukacja ekologiczna). 

Wspólny interes jest szczególnie ważny i musi uwzględniać potrzeby wszystkich 

mieszkańców. Jest to model życia, w którym ludzie starają się żyć w zgodzie z przyrodą 

i mieć wpływ na otaczającą ich rzeczywistość społeczną i gospodarczą. 

Dobre warunki środowiskowe wpływają na rozwój gospodarczy Miasta Tczewa 

i poprawę warunków zdrowotnych. Drogą ich osiągnięcia powinien być program ekorozwoju 

jednostki, którego częścią jest aktualizowany Program ochrony środowiska oraz 

przestrzeganie jego założeń. 
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7.3. MONITOROWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
 
 

7.3.1. Zasady monitoringu 
 

W procesie wdrażania Programu ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz 

ocena stopnia realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia 

założonych celów. Z tego względu ważne jest wyznaczenie systemu monitorowania, na 

podstawie, którego będzie możliwe dokonanie oceny procesu wdrażania oraz będą mogły 

być dokonane modyfikacje Programu.  

System kontroli środowiska, jest narzędziem wspomagającym prawne, finansowe 

i społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem. Dostarcza informacji o efektach 

wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska i może być traktowany jako podstawa do 

oceny całej polityki ochrony środowiska. Jest jednym z najważniejszych kryteriów, na 

podstawie których tworzona jest nowa polityka. 

Mierniki efektów ekologicznych są w znacznym stopniu dostępne jako wielkości 

mierzone w ramach istniejących systemów kontroli i monitoringu. 

 
7.3.2. Sprawozdawczość 
 

W ocenie postępu wdrażania Programu ochrony środowiska oraz jego faktycznego 

wpływu na środowisko pomocna jest analiza i monitorowanie założonych efektów 

ekologicznych. Powinno być ono realizowane przy pomocy wskaźników (mierników) stanu 

środowiska i zmian presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. 

Rada Miejska ocenia co dwa lata stopień wdrożenia Programu. Zapewni ciągły 

nadzór nad wykonaniem Programu. W przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych zamierzeń 

należy dokonać analizy sytuacji i poznać jej przyczyny. 

Poniżej zaproponowano najistotniejsze wskaźniki, przyjmując, że lista ta nie jest 

wyczerpująca i może być modyfikowana. 

 

Tabela 42. Lista przykładowych wskaźników monitorowania stopnia realizacji 
wdrażania Program ochrony środowiska 

Lp. Wskaźniki 
Źródła 
danych 

Stan wyjściowy 
(2014 r.) 

Oczekiwany stan 
w 2015 r. i latach 

kolejnych 

Obszar interwencji – ochrona klimatu i jakości powietrza 

1. 

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, PM2,5 i ben-
zo(a)pirenu; 

niedotrzymane 
poziomy 

długoterminowe dla 
ozonu (2020r.). 

brak przekroczeń 
wartości dla klasy A 

2. Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej GUS 73,7 % 100% 

3. 
Infrastruktura techniczna wykorzystująca odnawialne 

źródła energii 
Miasto 

2 pompa ciepła, 
1 instalacja 

wykorzystująca 
biogaz, 

1 elektrownia 
wodna, 

kolektory słoneczne 

wskaźnik opisowy 
możliwie największy 
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Lp. Wskaźniki 
Źródła 
danych 

Stan wyjściowy 
(2014 r.) 

Oczekiwany stan 
w 2015 r. i latach 

kolejnych 

Obszar interwencji - zagrożenia hałasem 

4. 

Udział terenów zabudowanych i zurbanizowanych 
w powierzchni miasta, w tym: 

- powierzchnia terenów mieszkaniowych, 
- powierzchnia terenów przemysłowych. 

GUS 

11,36 km
2
 (50,75%) 
 

3,11 km
2 
(27,37%) 

1,01 km
2 
(8,89%) 

wskaźnik orientacyjny 

5. 
Udział terenów komunikacyjnych w powierzchni 

miasta (drogi, kolej) 
GUS 3,7 km

2
 (16,53%) wskaźnik orientacyjny 

Obszar interwencji – pola elektromagnetyczne 

6. Wynik pomiaru poziomu pól elektromagnetycznych WIOŚ 0,24 V/m jak najbliższy 0 

Obszar interwencji – gospodarowanie wodami 

7. 
Jakość wód powierzchniowych w punktach 

monitoringowych 
WIOŚ Brak pomiaru 

zwiększenie 
klasy czystości 

8. 
Jakość wód podziemnych w punktach 

monitoringowych. 
WIOŚ 

Tczew: ujęcie 
miejskie Motława - 

klasyfikacja III - 
dobry 

zwiększenie 
klasy czystości 

Obszar interwencji – gospodarka wodno - ściekowa 

9. Stopień zwodociągowania [%] ZWIK 99,6% 100% 

10. Zużycie wody (m
3
/rok) ZWIK 2 632 577 zmniejszenie zużycia 

11. Stopień skanalizowania [%] ZWIK 99,6% 100% 

12. 
Stosunek długości sieci 

kanalizacyjnej do długości sieci wodociągowej 
GUS 1,0 

możliwie najbliższy 
liczbie 1 

13. 
Odsetek mieszkańców korzystających 

z oczyszczalni ścieków 
GUS 99,6% 100% 

14. 
Stopień redukcji zanieczyszczeń w miejskiej 

oczyszczalni ścieków 
ZWIK 

ChZT – 96,7 % 
BZT5 – 99,0 % 
Fosfor ogólny – 

97,0 % 
Azot ogólny – 

93,8 % 
Zawiesiny ogólne – 

98,4 % 

100% 

15. Ilość funkcjonujących zbiorników bezodpływowych GUS 9 
ilość możliwie 

najbliższa 
liczbie 1 

Obszar interwencji – zasoby geologiczne 

16. 
Powierzchnia wymagająca 

rekultywacji (udział w całkowitej powierzchni 
powiatu) 

Gminy 

8,5 ha (0,01%) 
rekultywacja 

zamkniętej kwatery 
składowiska 

odpadów  
w Tczewie 

przy ul. Rokickiej. 

rekultywacja kolejnych 
3,30 ha gruntów 
zdewastowanych 

i 53,09 ha gruntów 
zdegradowanych 

17. 
Powierzchnia terenów 

zrekultywowanych 
Gminy 8,5 ha możliwie największa 

Obszar interwencji – gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

18. 
Odebrane niesegregowane odpady komunalne 

(20 03 01) 
Miasto 14 745,7 Mg 

ilość możliwie 
najbliższa 0 % 

19. 
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania 

Miasto 15,85 % możliwie najbliższy 0 % 

20. 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła [%] 

Miasto 
 

25,56 % 
możliwie największy 

21. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do Miasto 92,0 % możliwie największy 
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Lp. Wskaźniki 
Źródła 
danych 

Stan wyjściowy 
(2014 r.) 

Oczekiwany stan 
w 2015 r. i latach 

kolejnych 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych [%] 

Obszar interwencji – zasoby przyrodnicze 

22. Powierzchnia Miasta Miasto 22,38 km
2
 wskaźnik orientacyjny 

23. 
Tereny zieleni – nasadzenia: 

- drzewa, 
- krzewy. 

GUS 
334 szt. 
5620 szt. 

nie mniejsze niż w roku 
2014 

24. Pomniki przyrody 
Miasto 

 
5 

nie mniejsza niż 
w roku 2014 

25. Obszary Specjalnej Ochrony 
GDOŚ 
/RDOŚ 

Dolina Dolnej Wisły 
powierzchnia nie 

mniejsza niż w roku 
2014 

26. Procent lesistości Miasta Gminy 0,26% 
nie mniejszy niż w roku 

bazowym 

27. 
Udział gruntów ornych w powierzchni Miasta 

Tczewa 
Miasto 21,84% 

ubytek – możliwie 
najmniejszy 

28. Udział użytków rolnych w powierzchni Miasta GUS 35,28% wskaźnik orientacyjny 

29. 
Udział gruntów leśnych oraz zadrzewień 

i zakrzewień 
Miasto 0,35% 

nie mniejsze niż w roku 
2014 

Obszar interwencji – zagrożenia poważnymi awariami 

30. 

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, 
KWSP 

0 zdarzeń 
rejestrowanych jako 

zdarzenia o 
znamionach 

poważnej awarii 
(woj. pomorskie –  

6 zdarzeń z 
udziałem substancji 
niebezpiecznych) 

wskaźnik opisowy 
możliwie najmniejszy 

31. 
Ilość zakładów posiadających pozwolenia 

zintegrowane 
Starost-

wo 
1 zakład (wg stanu 
na 13.01.2016 r.) 

możliwie największy 

32. 
Liczba przedsiębiorstw posiadających certyfikaty: 

- ISO 14001 
- EMAS 

 
10 
0 

możliwie największy 

Źródło: opracowanie własne  
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WYKORZYSTANE MATERIAŁY I OPRACOWANIA 
 
Wybrane akty prawne: 
 

Stan prawny na luty 2016 r. 
 

Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska zawarte są w wielu ustawach 

i aktach wykonawczych (rozporządzeniach). Do najważniejszych z nich, w kontekście 

realizacji niniejszego Programu, należy zaliczyć: 

Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska zawarte są w wielu ustawach 

i aktach wykonawczych (rozporządzeniach). Do najważniejszych z nich, w kontekście 

realizacji niniejszego Programu, należy zaliczyć: 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1232 ze zm.), 

 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 496 ze zm.), 

 ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), 

 ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz. U. 2014, poz. 1649), 

 ustawa z dnia 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze 

zm.), 

 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), 

 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 

instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 880), 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia 

nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.  

U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22.10.2014 r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jakości jednolitych wód powierzchniowych oraz środowiskowych 

norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1482), 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61 poz. 417 ze zm.), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137 

poz. 984), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1109), 

 
Literatura i wybrane dokumenty programowe: 

 

 Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów 

ochrony środowiska, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, wrzesień 2015 r., 

 Światowy Program Rozwoju Zrównoważonego „Agenda 21” (1992 r.),  

 Protokół z Kioto w sprawie zmian klimatu (1997 r.), 
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 Traktat Ustanawiający WE Tytuł XIX - Środowisko Naturalne,  

 Strategia Europa 2022, 

 7 Program Działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie Środowiska (2013 r.), 

 Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016, 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020, 

 Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku, 

 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 

roku 2020 z perspektywą do roku 2030, 

 Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013-2016 

z perspektywą do roku 2020, 

 Strategia rozwoju województwa pomorskiego 2020, 

 Program Ochrony Powietrza dla strefy pomorskiej na lata 2013-2016 z perspektywą 

na lata następne, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu 

zawieszonego PM 10 oraz benzo(a)piranu, 

 Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w 

Województwie Pomorskim do roku 2025, 

 Regionalna strategia rozwoju transportu w województwie pomorskim na lata 2007-

2020, 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tczewskiego na lata 2012 – 

2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 - 2019 

 Strategia rozwoju Powiatu Tczewskiego na lata 2007 – 2020 

 Strategia Rozwoju Tczewa do roku 2020, 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Tczewa, 

 raporty i informacje o stanie środowiska Województwa Pomorskiego, WIOŚ Gdańsk. 

 

Materiały przekazane przez instytucje: 
 

- Urząd Miejski w Tczewie, 

- Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku, 

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie, 

- Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku, 

- Polską Spółkę Gazowniczą Sp. z o.o., 

- OGP Gaz-System, w Gdańsku, 

- Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku, 

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie, 

- GPEC w Tczewie, 

- Powiatową Straż Pożarną w Tczewie. 
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