
1 

 

Załącznik Nr 2  

do uchwały nr XVII/135/2016 

Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 31 marca 2016 roku 

 

 

PODSUMOWANIE DOTYCZĄCE PROJEKTU 

„AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  

DLA MIASTA TCZEWA NA LATA 2016-2020  

Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2021-2024” 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz art.:  46, 51, 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z 

późn. zm.) Prezydent Miasta Tczewa celem realizacji polityki ekologicznej państwa 

sporządził projekt dokumentu pn. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 

Tczewa na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024” oraz 

przedstawił przedmiotowy projekt do opiniowania przez społeczeństwo.  

 

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. 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.  

 

Niniejsze podsumowanie opracowane jest na mocy art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko), który zobowiązuje do 

załączenia do przyjętego dokumentu, tj. w tym przypadku „Aktualizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Miasta Tczewa na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 
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2021-2024”, pisemnego podsumowania zawierającego uzasadnienie wyboru przyjętego 

dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, 
w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: 

1. ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, 

2. opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 (tj. Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego), 

3. zgłoszone uwagi i wnioski, 

4. wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

jeżeli zostało przeprowadzone, 

5. propozycje dotyczące metod i częstotliwości monitoringu skutków realizacji 

postanowień dokumentu. 

 

Przyjęty dokument wraz z podsumowaniem przekazać należy Regionalnemu Dyrektorowi 

Ochrony Środowiska oraz Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. 

 

Dokument „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tczewa na lata 2016-

2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024” został pozytywnie zaopiniowany 

przez Zarząd Powiatu Tczewskiego, Uchwałą nr 56/177/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. 

Zarząd Powiatu Tczewskiego wniósł jednak uwagi, które zostały uwzględnione w ostatecznej 

wersji dokumentu.  

 

Na podstawie art. 46, pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (uzgodnienie nr RDOŚ-Gd-

WOO.410.170.2015.ASP.1. z dnia 28 stycznia 2016 r.) w odpowiedzi na wniosek organu 

opracowującego dokument w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, przychylił się do wniosku i stwierdził, że realizacja 

postanowień projektu dokumentu „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 

Tczewa na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021- 2024” nie spowoduje 

znaczącego oddziaływania na środowisko.  

 

Również Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku (uzgodnienie 

nr ONS.9022.1.146.2015.LK z dnia 7 stycznia 2016 r.) na podstawie art. 48 ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uzgodnił brak konieczności 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

 

Mimo braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

dla projektu dokumentu uwzględniono możliwość wnoszenia uwag i wniosków do 

„Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tczewa na lata 2016-2020 

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”. 
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Na podstawie uzgodnień, wniosków i uwag od organów opiniujących, uwzględniono zmiany 

w projekcie w sposób opisany poniżej. Uwagi Zarządu Powiatu Tczewskiego zostały 

uwzględnione w następujący sposób: 

− w całej treści dokumentu zaktualizowano podstawy prawne przytoczonych aktów 

prawnych, 

− określoną w tabeli nr 42 ilość zakładów posiadających pozwolenia wodnoprawne, 

zaktualizowano (tj. do 1 zakładu), 

− w tabelach nr 39 i 40 przeanalizowano spójność danych, 

− w tabeli nr 39 do zadania polegającego na dalszej realizacji przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych jako podmiot odpowiedzialny włączono Miasto Tczew 

i Powiat Tczewski, 

− w całej treści dokumentu dokonano zmiany uwzględniającej fakt, iż Wytyczne 

do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 

środowiska zostały opracowane przez Ministerstwo Środowiska we wrześniu 2015 r., 

− przywołano aktualny Program ochrony środowiska dla strefy pomorskiej na lata  

2015-2020 z perspektywą na lata następne określony ze względu na przekroczenie 

dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5,  

− w punkcie 3.1.4. w tabeli 7, w poz. 1 w kolumnie określającej adres źródła wykreślono 

miejscowość „Lubiszewo” oraz potraktowano kotłownię KT 1602 w Rokitkach jako 

jedną instalację, na którą składają się trzy kotły objęte jednym pozwoleniem 

zintegrowanym oraz odrębnym zezwoleniem na handel emisjami, 

− w tabeli 23 dokonano zmiany nazwy zakładu „Forcan S.A. na aktualna nazwę „Silgan 

Metal Packaging Tczew S.A.”, 

− w punkcie 3.8.1. uzupełniono informację na temat RIPOK Kommunalservice 

Vornkahl Polska, która działa na terenie miasta Tczewa, 

− w punkcie 3.5. dokonano zmiany nazwy stacji uzdatniania wody na „Motława”, 

− dla ujęcia „Motława” uzupełniono informację dotyczącą wydanego pozwolenia 

wodnoprawnego przez Starostę Tczewskiego. 

Ponadto zaproponowano rozważenie ujęcia w tabeli określającej harmonogram realizacji 

zadań przewidzianych do realizacji wraz ze wskazaniem źródła finansowania procentowy 

udział poszczególnych środków finansowych oraz doprecyzowanie szacunkowych kosztów 

realizacji zadania. Przedstawiono również propozycję przypisania danemu podmiotowi 

odpowiednio zadania monitorowane bądź zadania własne wraz z dokonaniem stosownego 

podziału.  Jednak ze względu na ogólny charakter dokumentu oraz niewielkie możliwości w 

zakresie przypisania konkretnych danych kosztowych poszczególnym podmiotom odstąpiono 

od wprowadzania opisanych zmian. 

 

W prognozie oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu wskazano na 

korzystne aspekty wynikające z wdrożenia założeń Programu i zmierzające bezpośrednio do 

poprawy stanu i jakości środowiska, podsumowując, że realizacja zamierzonych działań 
przyczyni się do poprawy jakości środowiska, zachowania różnorodności biologicznej oraz 

dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego, a także wpłynie pozytywnie na ograniczanie 

zużywania zasobów środowiskowych. 
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Ustalenia zawarte w Prognozie oddziaływania zostały uwzględnione w całości 

w zatwierdzonym programie Ochrony Środowiska. Zawarte są one głównie w: 

- celach w zakresie ochrony środowiska dla Miasta Tczewa, 

- zadaniach z zakresu ochrony środowiska dla Miasta Tczewa, 

- systemie monitoringu i oceny realizacji celów określonych w Programie Ochrony 

Środowiska. 

 

Przy opracowywaniu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tczewa na lata 

2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024 zapewniono również udział 

społeczeństwa (na podstawie art. 39 i 48 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko). Dokumentacja została udostępniona 

do wglądu: 

- na stronie internetowej http://www.bip.tczew.pl 

- w Wydziale Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Tczewie, ul. Plac 

Piłsudskiego 1, pokój nr 42/43. 

 

Uwagi i wnioski mogły być wnoszone: 

- pisemnie na adres: Urząd Miejski w Tczewie, Wydział Spraw Komunalnych 

i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Tczewie, ul. Plac Piłsudskiego 1, 

- ustnie do protokołu w Wydziale Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu Miejskiego 

w Tczewie, ul. Plac Piłsudskiego 1, pokój nr 42/43, 

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 

2001 r o podpisie elektronicznym, pod adresem internetowym info@um.tczew.pl pl. 

 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Tczewa. 

Możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu przedmiotowej dokumentacji zapewniono 

w toku 21 dniowych konsultacji w terminie od 08.02.2016 r. do 29.02.2016 r. W tym czasie 

do organu ochrony środowiska nie wpłynął żaden wniosek.  

 

Projekt Programu Ochrony Środowiska sporządzany jest przez organy samorządowe, ale jego 

opracowanie opiera się także na współpracy i konsultacjach z podmiotami i instytucjami, 

które działają na terenie Miasta lub w regionie oraz jednostkami, które zgodnie ze swoimi 

kompetencjami opiniują lub uzgadniają projekt Programu. Ustawa z dnia 3 października 2008 

r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, przewiduje również udział 

społeczeństwa poprzez możliwość składania wniosków lub uwag do projektu Programu. Tak 

więc w trakcie opracowywania Programu Ochrony Środowiska rozważane są alternatywne 

sposoby rozwiązania kwestii ochrony środowiska na terenie jednostki, a ostateczna wersja 

stanowi kompromis pomiędzy zamierzeniami Miasta oraz uwarunkowaniami przyrodniczymi 

i społeczno – gospodarczymi. 
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W odniesieniu do opracowanego Programu Ochrony Środowiska stwierdza się, że zakres 

terytorialny jaki obejmuje projekt nie kwalifikuje go do przeprowadzenia postępowania 

dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

Po uchwaleniu dokumentu najważniejszym wskaźnikiem realizacji założonych w nim celów 

jest monitorowanie realizacji poszczególnych zadań zawartych w Programie zgodnie ze 

wskaźnikami zaproponowanymi w dokumencie. Rada Miejska będzie oceniała co dwa lata 

stopień wdrożenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tczewa za pomocą raportów z 

realizacji Programu. Na bieżąco będzie również kontrolowany postęp w zakresie wykonania 

przedsięwzięć zdefiniowanych w Programie. Okresowa ocena realizacji przedsięwzięć 
przewidzianych do realizacji w harmonogramie Programu Ochrony Środowiska i analiza 

wyników tej oceny będą stanowiły wkład dla listy przedsięwzięć, obejmujących kolejne 

okresy realizacji zadań. Cykl ten będzie się powtarzał, co każde dwa lata, co zapewni ciągły 

nadzór nad wykonaniem Programu. W przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych zamierzeń 
należy dokonać analizy sytuacji i poznać jej przyczyny. 


