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II  WWpprroowwaaddzzeenniiee..  
 

Celem opracowania jest raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska (zwanym dalej 

POŚ) dla miasta Tczewa obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku 

(zwany dalej raportem). Obowiązek sporządzania raportów z realizacji POŚ został nałożony 

na organ wykonawczy gminy w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (t. j. z 2017 r. Dz. U. Nr 519 ze zm.). Zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 2 

ww. ustawy z wykonania POŚ organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raporty, które 

przedstawia radzie gminy. Miasto Tczew na bieżąco realizuje powyższy obowiązek. Raport z 

wykonania POŚ dla Miasta Tczewa za lata 2015-2016 przedstawiony został na sesji Rady 

Miejskiej w dniu 23 listopada 2017 r. 

 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata 2016-2020                        

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2025 wraz z podsumowaniem została przyjęta 

Uchwałą Nr XVII/135/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2016 roku i weszła w 

życie z dniem podjęcia. W związku z powyższym, w niniejszym raporcie z realizacji POŚ 

analizy będą się opierać na ww. dokumencie. Aktualizację POŚ sporządzono zgodnie z 

wymogami wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów 

ochrony środowiska przygotowanych przez Ministerstwo Środowiska w 2015 r.   

 

Zgodnie z art. 25 pkt 8 lit a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) prezydent miasta ma 

obowiązek udostępnić mieszkańcom w Biuletynie Informacji Publicznej (zwany dalej BIP) 

gminne Programy Ochrony Środowiska i raporty z ich realizacji. Powyższy obowiązek 

realizowany jest poprzez umieszczenie Programów Ochrony Środowiska wraz z raportami na 

stronie BIP Urzędu Miejskiego w Tczewie w zakładce Ochrona Środowiska: 

http://www.bip.tczew.pl/wiadomosci/1155/lista/program_ochrony_srodowiska. 

 

Ustawa „Prawo ochrony środowiska” nie określa wymagań dotyczących formy i struktury 

raportu z realizacji gminnego Programu Ochrony Środowiska. Nie zostały opracowane ogólne 

wytyczne opracowania raportu, umożliwiające zachowanie układu treści i sposobu 

przedstawienia rezultatów z realizacji wszystkich zadań ujętych w programie ochrony 

środowiska, obowiązujące we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. 

Ustawodawca nie zdyscyplinował także samorządów do przestrzegania określonych 

terminów, w których – od momentu przyjęcia uchwałą Programu Ochrony Środowiska – 

powinien być przedstawiony raport z jego realizacji. 

 

Zakres niezbędnych informacji, które należy zamieścić w raporcie, powinien odpowiadać 

treści przyjętego Programu Ochrony Środowiska (zwanym dalej POŚ). W raporcie należy 

zatem przedstawić postępy w realizacji każdego z zadań zapisanych w POŚ lub wyjaśnić 

powody zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień. W POŚ wyznaczono system 

monitorowania, na podstawie, którego będzie możliwe dokonanie oceny procesu wdrażania 

programu oraz będą mogły być dokonane jego modyfikacje.  

 

Autor raportu: Ewa Banaszak - pracownik Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji 

Urzędu Miejskiego w Tczewie. Do opracowania sprawozdania wykorzystano informacje 

uzyskane z Urzędu Miejskiego w Tczewie, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.               

w Tczewie, Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o., Gdańskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Tczew Sp. z o. o., Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 

http://www.bip.tczew.pl/wiadomosci/1155/lista/program_ochrony_srodowiska
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Gdańsku, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Usług Komunalnych Tczew 

(Miejskiego Zarządu Dróg), Alarmowy.pl sp. z o. o. 

 

 

IIII  KKrróóttkkaa  cchhaarraakktteerryyssttyykkaa  mmiiaassttaa  TTcczzeewwaa..  
 

Tczew usytuowany jest nad rzeką Wisłą, w województwie Pomorskim w regionie Kociewie, 

na pograniczu dwóch regionów fizyczno-geograficznych Pojezierza Starogardzkiego i Żuław 

Wiślanych. Jest jednym z najstarszych miast na Pomorzu, jego historia sięga roku 1198. 

Tczew jest czwartym co do wielkości miastem województwa pomorskiego (po Gdańsku i 

Gdyni) o powierzchni około 2 238 ha. Jest miastem o bogatej tradycji historycznej z siedzibą 

władz powiatu, a także o silnych związkach gospodarczych i kulturowych z regionem 

(obsługa rolnictwa, atrakcyjny rynek zbytu, szkolnictwo, administracja, Pomorska Specjalna 

Strefa Ekonomiczna itp.). 

 

Miasto dzięki swemu położeniu geograficznemu jest ważnym węzłem komunikacyjnym 

Polski północnej, leżący przy skrzyżowaniu szlaku Śląsk – Bałtyk i Berlin – Królewiec. 

Krzyżują się tu droga krajowa nr 91 relacji Gdańsk – Cieszyn oraz droga wojewódzka nr 224 

relacji Tczew – Wejherowo (oznaczona drogowskazem Kościerzyna), a w pobliżu przebiega 

autostrada A1 – węzeł Stanisławie oraz droga krajowa nr 22 Kostrzyn nad Odrą – Grzechotki. 

Linie kolejowe z Tczewa biegną w następujących   kierunkach: ku północy do Gdańska - 

Gdyni, na południowy - wschód  do Malborka, gdzie rozgałęzia się na Warszawę i Grudziądz, 

ku południowi do Bydgoszczy, oraz na południowy - zachód do Berlina.  

 

Ilość osób zamieszkujących teren Miasta Tczewa, na koniec okresu objętego raportem tj. na 

dzień 31.12.2018 r. w/g ewidencji ludności prowadzonej przez Wydział Spraw Obywatelskich 

Urzędu Miejskiego w Tczewie wynosiła 57 221. 

 

Tczew położony jest w obszarze o wybitnych walorach agroekologicznych w sąsiedztwie 

miast i obiektów zabytkowych o międzynarodowej randze (Gdańsk, Malbork, Gniew). 

 

Rzeźba terenu jest elementem przewodnim w środowisku naturalnym. Stwarza ona szereg 

uwarunkowań dla zjawisk i procesów klimatycznych oraz dla rozwoju szaty roślinnej. Jest też 

wynikiem kształtującym typ zagospodarowania terenów. Ukształtowanie powierzchni wyraża 

się poprzez różnicę wysokości względnej, nachylenie stoków oraz stopień rozczłonkowania 

terenu. Tczew położony jest na pograniczu dwóch krańcowo odmiennych mezoregionów 

fizyczno-geograficznych Pojezierza Starogardzkiego i Żuław Wiślanych. Wpływa to na 

zróżnicowanie rzeźby terenu miasta, na obszarze którego występują następujące typy 

środowiska przyrodniczego: wysoczyzny morenowe (pagórkowate lub faliste), dna dolinne, 

równiny aluwialne - delty. 

  

Północno-wschodnia część miasta położona jest na obszarze Żuław Wiślanych. Żuławy 

Wiślane, jako delta Wisły, stanowią rozległą równinę zbudowaną z piaszczystych i ilastych 

aluwiów oraz utworów organogenicznych (torfów i utworów mułowo-torfowych). Część 

Żuław, na których położony jest Tczew wznosi się od 1 do 5 m n.p.m. Ze względu na żyzne 

gleby typu mad, w użytkowaniu ziemi dominują grunty orne oraz łąki. Na terenie tym 

znajdują się również sady i tereny działkowe. 

 

Południowo-zachodnia część miasta położona jest na obszarze Pojezierza Starogardzkiego. 

Tereny miasta znajdujące się na tym obszarze obejmują wysoczyzny morenowe. Przeważają 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kociewie
http://pl.wikipedia.org/wiki/1198
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Ba%C5%82tyckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Berlin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaliningrad
http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krajowa_nr_1_%28Polska%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cieszyn
http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_wojew%C3%B3dzka_nr_224
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wejherowo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bcierzyna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A1_%28Polska%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82awie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krajowa_nr_22_%28Polska%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kostrzyn_nad_Odr%C4%85
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzechotki
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tutaj jednorodne powierzchnie wysoczyzn morenowych falistych i równinnych, wyniesione 

średnio 6 - 35 m n.p.m. Zbudowane są przeważnie z glin, z żyznymi glebami brunatnymi,  

użytkowanymi jako grunty rolne. 

 

Charakterystycznymi elementami środowiska przyrodniczego ze szczególnym 

uwzględnieniem krajobrazu są: rzeka Wisła i jej dolina oraz rzeka Motława i jej dolina, układ 

fizjograficzny krawędzi doliny Wisły (krawędź wysoczyzny, parki i lasy, ogródki działkowe i 

przydomowe, wspomagające ekologiczny system osnowy miasta).  

 

Pod względem klimatycznym Tczew znajduje się w północnej części dzielnicy rolniczo-

klimatycznej zwanej pomorską. Charakteryzuje się ona przewagą południowo-zachodniej 

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

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

się klimatu na terenie Tczewa przewagę mają układy niżowe nad układami wyżowymi, a 

najniższe wartości ciśnienia atmosferycznego nadciągające z zachodu występują prawie we 

wszystkich miesiącach roku. Jedynie w marcu i kwietniu zaznacza się przewaga układów 

wyżowych. 

 

Zmiany ciśnienia atmosferycznego pociągają za sobą zmianę pogody, to znaczy zwiększa się 

zachmurzenie, występują opady, wzrasta prędkość wiatru, a latem obniżają temperatura 

powietrza. Natomiast nadejście wyżu barycznego jest zwiastunem słonecznej pogody o 

słabych wiatrach, wysokich temperaturach latem i silnych mrozach zimą. 

 

Średnie temperatury powietrza wykazują zimą spadek wartości w miarę oddalania się od 

morza. Latem sytuacja jest nieco odmienna, gdyż średnie temperatury miesięczne rosną w 

kierunku wschodnim. Pozytywny wpływ na właściwości klimatu lokalnego ma bliskość 

położenia Morza Bałtyckiego. Ma to wpływ na złagodzenie klimatu i na mniejsze roczne 

spadki temperatur. Rozkład opadów wykazuje stałą cechę zwiększania się ich wielkości ze 

wschodu na zachód zarówno zimą jak i latem, przy czym najwyższe opady rzędu 85 mm 

przypadają w lipcu, a najniższe w styczniu i lutym wynoszące około 30 mm. Rozległe 

obszary Żuław Wiślanych, tereny podmokłe i rzeka Wisła wraz z dopływami sprawiają, że 

wilgotność względna powietrza jest wysoka, co powoduje częste powstawanie i 

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

korzystny wpływ na klimat lokalny, ponieważ znacznie zostaje wydłużony okres dni ciepłych. 

Krótki okres zalegania pokrywy śnieżnej oraz długi okres wegetacyjny, przy dobrych glebach 

i nizinnym charakterze terenu, stwarza dogodne warunki dla rozwoju i funkcjonowania 

rolnictwa. 

 

Reasumując, klimat Tczewa charakteryzuje się dość długim i ciepłym latem, niezbyt surową, 

krótką zimą, średniej wielkości opadami atmosferycznymi, dość krótko zalegającą pokrywą 

śnieżną oraz przewagą wiatrów z kierunków zachodniego i południowo-zachodniego. Jest to 

obszar o korzystnych cechach klimatycznych. 
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IIIIII  RReeaalliizzaaccjjaa  cceellóóww  pprrzzyyjjęęttyycchh  ww  PPrrooggrraammiiee  OOcchhrroonnyy  

ŚŚrrooddoowwiisskkaa..  
 

POŚ wskazuje cele i kierunki interwencji związane z ochroną środowiska i racjonalnym 

wykorzystaniem zasobów naturalnych na terenie miasta Tczewa. Do 10 obszarów interwencji 

w zakresie ochrony środowiska dla miasta Tczewa należą: 

 ochrona klimatu i jakości powietrza, 

 zagrożenie hałasem, 

 pola elektromagnetyczne, 

 gospodarowanie wodami, 

 gospodarka wodno-ściekowa, 

 zasoby geologiczne, 

 gleby, 

 gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 

 zasoby przyrodnicze, 

 zagrożenia poważnymi awariami. 

 

W obszary interwencji wpisano cele do realizacji w latach 2016-2020. Wyznaczone cele 

ekologiczne, a w ich ramach działania, jakie należy podjąć w zakresie ochrony środowiska na 

terenie miasta Tczewa stanowią podstawę do realizacji konkretnych inwestycji i 

przedsięwzięć na przestrzeni kilkunastu lat. Zadania zostały wyznaczone na podstawie analizy 

SWOT stanu środowiska na terenie miasta i przewidywanych kierunków rozwoju. 

 

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 są 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. 

Realizacja działań proekologicznych uzależniona jest od aktualnych potrzeb miasta, jego 

sytuacji finansowej oraz możliwości uzyskania dofinansowania na poszczególne 

przedsięwzięcia ze źródeł zewnętrznych np. Wojewódzkiego bądź Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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11  OOcchhrroonnaa  kklliimmaattuu  ii  jjaakkoośśccii  ppoowwiieettrrzzaa..  

 
Cel: Dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta                           

do wymaganych standardów. 

 

Kierunek interwencji: zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza do dopuszczalnych - 

docelowych poziomów, poprzez realizację zadań: 

• 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 podłączenie 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, poprzez realizację zadań: 

• 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). 

 

 

1.1. Dalsza realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych (w tym także obiektów 

użyteczności publicznej). 

 

Termomodernizacja polega na wprowadzeniu w budynku takich zmian, które spowodują, że 

ciepło nie będzie nadmiernie „uciekało”, jak to się dzieje obecnie. Osiąga się to przez zmiany 

zarówno w systemach ogrzewania i wentylacji, jak i strukturze budynku oraz instalacjach 

doprowadzających ciepłą wodę. Najczęściej przeprowadzane działania to: 

- docieplanie ścian zewnętrznych i stropów, 

- wymiana okien, 

- wymiana lub modernizacja systemów grzewczych. 

 

W myśl ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, do 

przedsięwzięć termomodernizacyjnych zaliczamy: 

- ulepszenia na skutek których następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, 

którą zużywa się do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, o 10 do 25%, w zależności 

od typu modernizacji i wcześniejszych usprawnień, 

- ulepszenia na skutek których o przynajmniej 25% zostaną zmniejszone roczne straty energii 

pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej, 

- zmniejszenie kosztów zakupu ciepła dostarczanego do obiektu o co najmniej 20% w 

stosunku rocznym dzięki wykonaniu przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła 

ciepła i likwidację lokalnego źródła ciepła, 
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- zamiana konwencjonalnych źródeł energii na odnawialne źródła niekonwencjonalne lub 

zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. 

 

Przedsiębiorcy na terenie miasta Tczewa dokonywali modernizacji i wprowadzania 

technologii prośrodowiskowych tak w produkcji jak i w wytwarzaniu energii cieplnej 

(ogrzewaniu pomieszczeń, hal, itd.).  W wydawanych przez Urząd Miejski decyzjach o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia umieszczano zapisy 

dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Także remonty obiektów użyteczności 

publicznej wpłynęły na ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń. W latach 2017-2018 

realizowano zadania w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna 

budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew” w ramach RPO Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020,zł prowadzono następujące działania: 

w 2017r.: 

- termomodernizację budynku w Szkole Podstawowej Nr 10, wydatkowano 865 441 zł, 

- termomodernizację budynku w Szkole Podstawowej Nr 2, wydatkowano 1 659 131 zł, 

- termomodernizację budynku w Szkole Podstawowej Nr 4, wydatkowano 1 809 788 zł, 

- termomodernizację budynku Przedszkola Nr 8, wydatkowano 1 007 589 zł, 

w 2018r.: 

- termomodernizację budynku w Szkole Podstawowej Nr 8 (wykonanie dokumentacji 

projektowej), wydatkowano 90 833zł, 

- termomodernizację budynku w Szkole Podstawowej Nr 4 (zadanie dwuletnie realizowane w 

latach 2017-2018), wydatkowano 2 652 864 zł. 

  

W latach 2017-2018 Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (TTBS 

SP. z o. o.) odpowiadające za gospodarkę mieszkaniową w budynkach będących własnością 

lub z udziałem Gminy Miejskiej Tczew wykonywało remonty bieżące i konserwację 

budynków komunalnych. Gmina Miejska Tczew przekazała dotacje w ramach wydatków 

bieżących w kwotach: 

- 2 000 000 zł w 2017 roku, 

- 4 000 000 zł w 2018 roku ( w tym 2 000 000 zł przeznaczono na podwyższenie kapitału 

TTBS Sp. z o. o. w związku z budową 2 budynków komunalnych. 

Dotacja corocznie była wykorzystana w 100% na ww. roboty oraz pokrycie funduszu 

remontowego przekazanego do Wspólnot Mieszkaniowych.  

 

 

1.2. Wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych oraz 

realizacja systemu dofinansowań do wymiany ogrzewania etażowego na proekologiczne, 

w tym podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej. 

 

W latach 2017-2018 kontynuowano działania polegające na dofinansowaniu wymiany 

ogrzewania z węglowego na ekologiczne. Warunkiem otrzymania dotacji była trwała 

likwidacja pieców węglowych. W efekcie prowadzonego konkursu „Czyste powietrze 

Tczewa” w analizowanym okresie zlikwidowano 74 kotły/piece zasilanych węglem. 

w 2017 r.: Dotacja celowa była przyznawana zgodnie z regulaminem, który stanowił 

załącznik do uchwały XXX/246/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2017r. w 

sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac 

związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze 

Tczewa”. Gmina Miejska Tczew otrzymała dofinansowanie zadania w ramach konkursu 

organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku. Ze środków budżetu miasta wydatkowano kwotę 21 871 zł, środki zrefundowane w 
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formie dotacji przyznanej Gminie Miejskiej Tczew wyniosły 72 924 zł. W sumie 

dofinansowano zmianę ogrzewania 30 wnioskodawcom na ogólną kwotę 94 795 zł. 

w 2018 r.: Dotacja celowa była przyznawana zgodnie z regulaminem, który stanowił 

załącznik do uchwały nr XL/362/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2018 roku 

w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac 

związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze 

Tczewa”. Gmina Miejska Tczew otrzymała dofinansowanie zadania w ramach konkursu 

organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku. Ze środków budżetu miasta wydatkowano kwotę 29 543 zł, środki zrefundowane w 

formie dotacji przyznanej Gminie Miejskiej Tczew wyniosły 98 492 zł. W sumie 

dofinansowano zmianę ogrzewania 44 wnioskodawcom, na ogólną kwotę 123 035 zł. 

 

 

1.3. Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej, węzłów cieplnych. 

 

Zaopatrzenie miasta Tczewa w energię cieplną realizowane było w okresie objętym 

sprawozdaniem przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Tczew Sp. z o. o. 

(GPEC Tczew). GPEC Tczew jest zarówno producentem, jak również dystrybutorem ciepła. 

Mieszkańcy Tczewa na osiedlach Suchostrzygi, Bajkowe, Garnuszewskiego oraz Nowe 

Miasto korzystali z ciepła wytworzonego w Kotłowni zlokalizowanej w Rokitkach, przy              

ul. Tczewskiej 10 (KT-1602). Mieszkańcy osiedla Czyżykowo zasilani byli z Kotłowni 

zlokalizowanej w Tczewie przy ul. Ceglarskiej (KT-1702). Ponadto ciepło wytwarzane było 

także w kotłowniach lokalnych zasilających pojedyncze budynki.   

 

Dzięki dostarczaniu energii cieplnej przez GPEC Tczew oraz poprzez systematyczny rozwój 

sieci ciepłowniczej ograniczane jest przede wszystkim spalanie paliwa pierwotnego w 

miejscu odbioru ciepła, co przeciwdziała niskiej emisji, eliminuje także problemy związane z 

utylizacją produktów ubocznych spalania w domowych paleniskach. Powierzchnia użytkowa 

budynków podłączonych do ciepłociągu GPEC w 2017 roku wyniosła: 7 796,81 m
2
,                     

w 2018 roku: 15 330,09 m
2
.  

Tabela 1 zawiera zestawienie budynków podłączonych do sieci GPEC Tczew w latach 2017-

2018. 

 

Tabela 1 Budynki przyłączone do sieci ciepłowniczej GPEC Tczew w latach 2017-2018. 

Adres Powierzchnia użytkowa (m
2
) 

2017 rok 

ul. Solidarności 11 404,61 

ul. Jagiellońska 55 400 

ul. Jaworowa 1 450 

ul. Obrońców Westerplatte 3 695,2 

ul. Obrońców Westerplatte 10 352 

ul. Obrońców Westerplatte 18 brak danych 

ul. Obrońców Westerplatte 17-17A 1 145 

ul. Strzelecka 6a 330 

ul. Strzelecka 2 126 

ul. Wojska Polskiego 9 850 

ul. Wojska Polskiego 10 592 

ul. Strzelecka 7/ ul. Lecha 4 641 

ul. Kościuszki 13 1 044 

ul Słowackiego 1 767 



 13 

Adres Powierzchnia użytkowa (m
2
) 

2018 rok 

ul. Paderewskiego 23 643,01 

ul. Paderewskiego 22 972 

ul. Paderewskiego 6 664 

ul. Paderewskiego 9/10 1 022 

ul. Paderewskiego 8 816,83 

ul. Paderewskiego 4 567 

ul. Kołłątaja 8 1 081,90 

ul. Kołłątaja 9 1 317,54 

ul. Obrońców Westerplatte 16 663,10 

ul. Obrońców Westerplatte 17 1 145,21 

ul. Bora Komorowskiego 1 1 650 

pl. Piłsudskiego 3 195 

ul. Wojska Polskiego 25 2 070 

ul. Wojska Polskiego 9 850 

ul. Wojska Polskiego 10 591,87 

ul. Południowa 1 300 

ul. Jagiellońska 55 324,4 

ul. Strzelecka 6 330 

ul. Strzelecka 2 126,23 

 

Rysunek 1 Węzeł cieplny sieci ciepłowniczej GPEC Tczew wykonany w 2018 roku w 

budynku wielorodzinnym przy ul. Paderewskiego. 
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Wyprodukowane ciepło przesyłane jest do mieszkańców poprzez sieć ciepłowniczą. GPEC 

Tczew wybudował nowe sieci i przyłącza z rur preizolowanych: 

2017 rok: 1,17 km,  

2018 rok: 2,14 km. 

Długość sieci ciepłowniczej na koniec 2018 roku wynosiła 45,77 km.  

 

 

1.4. Sukcesywne zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i 

możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii oraz szkodliwości spalania 

odpadów w gospodarstwach domowych. 

 

Rysunek 2 Plakat informacyjny emitowany w 2017 roku w ramach kampanii „Czyste 

powietrze Tczewa”. 
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W okresie objętym sprawozdaniem prowadzono działania edukacyjne w ramach projektu 

„Czyste powietrze Tczewa” oraz w ramach kampanii informacyjnej z zakresu ochrony 

środowiska na temat szkodliwości spalania odpadów w domowych paleniskach. Podjęto 

następujące działania: 

- emisja spotu informacyjnego na temat szkodliwości spalania śmieci w domowych piecach i 

kominkach - w lokalnej stacji telewizji TeTka; 

- wydrukowano ulotki i plakaty informacyjne na temat szkodliwości spalania śmieci w 

domowych piecach i kominkach.  Plakaty wywieszone zostały w budynkach, w których nie 

ma ogrzewania centralnego, szkołach, przedszkolach, placówkach edukacyjnych, 

Spółdzielniach Mieszkaniowych, tablicach Urzędu Miejskiego i słupach ogłoszeniowych 

rozstawionych na terenie miasta. Ulotki rozdano wśród mieszkańców miasta, w placówkach 

edukacyjnych i  podczas interwencji i rutynowych działań Straży Miejskiej; 

- podejmowano działania edukacyjne w ramach działalności Pracowni Edukacji Ekologicznej, 

kierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i dzieci przedszkolnych. 

 

Dnia 23 lutego 2017 roku uchwałą nr XXVII/223/2017 Rada Miejska w Tczewie przyjęła 

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew, który jest aktualizacją „Planu 

gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew” przyjętego Uchwałą Nr VI/47/2015 

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2015 roku, zmienionego Uchwałą Nr 

XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2016 roku. Aktualizacja Planu 

wynikała z konieczności wprowadzenia zmian w harmonogramie działań przewidzianych do 

realizacji. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew jest dokumentem 

strategicznym, którego realizacja ma zakończyć się w 2020 roku z efektem redukcji emisji 

CO2 z terenu miasta jako jednym z wielu korzyści działania na rzecz zrównoważonej 

gospodarki energetycznej miasta. Dokument dostępny jest na stronie: 

ttps://miasto.wrotatczewa.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-gm-tczew. 

 

 

1.5. Kontynuacja wspomagania systemów kontrolno-pomiarowych oraz badań stanu 

środowiska naturalnego, nawiązywania współpracy z innymi jednostkami w tworzeniu 

baz danych dotyczących jakości powietrza. 

 

W latach 1998-2016 przy ul. Targowej w Tczewie znajdowała się jedna ze stacji sieci 

monitoringu Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 

(ARMAAG). Gmina Miejska Tczew w ww. okresie finansowała monitoring atmosfery na 

terenie miasta. Pomiary prowadzone na ww. stacji wyposażonej w analizatory gazów i pyłów 

oraz zestaw mierników parametrów meteorologicznych wykazywały systematyczną poprawę 

jakości powietrza na terenie miasta Tczewa. Długoterminowa obserwacja prowadzona w 

wymagany przez przepisy sposób potwierdzała dobrą jakość powietrza w Tczewie w zakresie 

oceny średnio i długookresowej.  

 

Działania  w  zakresie poprawy jakości powietrza i ograniczenia niskiej emisji obejmowały: 

- wdrażanie programu  „Czyste Powietrze Tczewa”. Prowadzona w latach 2012-2018 akcja 

wspierania wymiany indywidualnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na paliwo 

ekologiczne (kotły gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub pompy ciepła) 

dotowana przez Gminę Miejską Tczew w ramach której wypłacono dotacje do wykonania 

180 nowych instalacji (zlikwidowano 392 kotły/piece węglowe), 

- prace termomodernizacyjne wykonane w szkołach, budynkach mieszkalnych i 

rewitalizowanych obiektach zabytkowych, 



 16 

- działania zmierzające do systematycznej poprawy jakości powietrza związane z 

wprowadzanymi regulacjami w korzystaniu ze środowiska podejmowane przez 

przedsiębiorstwa działające na terenie miasta w tym zakłady Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

(stosowanie nowoczesnych technologii dotrzymujących standardów emisji dla określonych 

instalacji), 

- systematyczne  sprzątania  dróg, wykorzystanie zamiatarek w Zakładzie  Usług  

Komunalnych,  

- zagospodarowywanie  terenów zielonych (zwiększenie  liczby fontann), 

- budowę nowych dróg, 

- modernizację nawierzchni ulic, 

- budowę ścieżek rowerowych, 

- działalność edukacyjną. 

 

Wszystkie te działania przyniosły pozytywny efekt. Zgodnie z raportem opublikowanym w 

2017 roku przez Polski Alarm Smogowy, Tczew znalazł się w gronie 10 polskich miast z 

najczystszym powietrzem w kraju. Raport został opracowany przez Polski Alarm Smogowy 

po przeanalizowaniu danych z roku 2016 zebranych przez stacje pomiarowe Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska. Porównano stężenia pyłu PM10, czyli o wielkości do 10 

mikrometrów oraz rakotwórczego benzo(a)pirenu. 

 

W latach 2017-2018 monitoring jakości powietrza na terenie Tczewa prowadziła firma 

Alarmowy.pl sp. z o. o. na trzech nieautoryzowanych czujnikach rozlokowanych w różnych 

częściach miasta. Wyniki pomiarów dostępne są pod adresem: https://smog.alarmowy.pl/. 

Ilość zanieczyszczeń w powietrzu prezentowana jest metodą bazującą na wartościach 

maksymalnych z ostatniej godziny. Czujniki zbierają informacje o 3 rodzajach pyłów 

zawieszonych w powietrzu PM1, PM2.5 i PM10, jednak do obliczeń indeksu jakości brane 

pod uwagę są wyłącznie pomiary PM2.5 i PM10.  

 

W  dniu  27  marca  2017  roku  została  uchwalona  ostatnia  aktualizacja  programu  ochrony  

powietrza  przygotowanego przez Sejmik Województwa Pomorskiego dla strefy pomorskiej i 

aglomeracji trójmiejskiej, w których przekro-czony  został  poziom  pyłu  zawieszonego 

PM10 oraz  po-ziom docelowy benzo(a)pirenu. Prezydent Miasta Tczewa realizuje obowiązek 

sprawozdawczy i przesyła corocznie do 31 marca informacje na temat wykonywanych działań 

związanych z ograniczeniem emisji powierzchniowej i liniowej na terenie miasta Tczewa. 

 

Ocena jakości powietrza, którą przedstawia Główny Inspektor Ochrony Środowiska 

wykonana została w analizowanym okresie na podstawie danych z monitoringu powietrza 

atmosferycznego, który realizowany jest w ramach sieci Państwowego Monitoringu 

Środowiska oraz na podstawie wyliczeń w oparciu o modelowanie matematyczne wykonane 

na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Po przeglądzie i analizie danych 

monitoringowych ze stacji pomiarowych w województwie pomorskim w 2018 roku 

odnotowano przekroczenia poziomów substancji w powietrzu w Aglomeracji Trójmiejskiej i 

w strefie pomorskiej (uzyskując tym samym klasę jakości C): 

- poziom dopuszczalny średniodobowy dla pyłu zawieszonego PM10 (ochrona zdrowia), 

- poziom dopuszczalny dla benzo(a)pirenu (ochrona zdrowia), 

- poziom celu długoterminowego dla pyłu PM2,5 (ochrona zdrowia). 

 

 

 

 

https://smog.alarmowy.pl/
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1.6. Utrzymanie czystości na drogach. 

W latach 2017-2018 ulice na terenie Gminy Miejskiej Tczew czyszczone były zamiatarkami: 

Mercedes Scherling, City Ranger Tenax Electra należącymi do Zakładu Usług Komunalnych 

w Tczewie (zwanego dalej ZUK). Drogi o długości 41,6 km czyszczono zgodnie z przyjętym 

harmonogramem od 1 do 10 razy w miesiącu, przez 9 miesięcy w roku. Ulice były 

czyszczone metodą mokrą. Zadanie finansowano ze środków budżetu zarządcy dróg – ZUK.  

Rysunek 3 Zamiatarka Drogowa City Ranger dbająca o czystość Tczewskich chodników. 

 

 

1.7. 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 

(zadanie realizuje działający w strukturach ZUK w Tczewie Miejski Zarząd Dróg, 

zwany dalej MZD). 

 

W ramach ograniczenia wielkości emisji ze źródeł komunikacyjnych wykonano szereg zadań, 

do głównych należały: 

w 2017 rok: 

- prowadzono zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg miejskich w okresie od m-ca 

stycznia do grudnia 2017 r., wydatkowano 593 760 zł, 

- prowadzono zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych – zgodnie z 

zawartym porozumieniem z Powiatem Tczewskim w okresie od stycznia do grudnia 2017 r., 

wydatkowano 30 983 zł, 

- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zadań 

związanych z powiatową infrastrukturą drogową, wydatkowano 307 868 zł, 

- udzielono pomocy finansowej dla samorządu Województwa Pomorskiego na remont 

chodnika w pasie drogowym ul. Jagiellońskiej, wydatkowano 100 000 zł, 
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- wykonano prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, chodników, remontami, 

wydatkowano 1 263 926 zł, 

- przebudowano ul. Gdańską i ul. Jedności Narodu, wydatkowano 10 371 610 zł, 

- wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Wojska Polskiego, wydatkowano 1 405 660 zł, 

- przebudowano drogę rowerową wzdłuż al. Zwycięstwa, wydatkowano 391 515 zł, 

- przebudowano drogę rowerową wzdłuż ul. Armii Krajowej, wydatkowano 828 328 zł, 

- wykonano program funkcjonalno - użytkowy dla realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa 

parkingu przy Transportowym Węźle Integracyjnym w Tczewie”, wydatkowano 98 985 zł, 

- wykonano dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Żwirki, 

wydatkowano 36 285 zł, 

- wykonano przebudowę i budowę chodników w ciągu ulic miejskich, wydatkowano 

327 352zł, 

- wykonano przebudowę ul. Puławskiego, wydatkowano 1 324 768 zł, 

- wybudowano drogę dojazdową do firmy KORAL SA, wydatkowano 812 957 zł, 

- wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Ceglarskiej, wydatkowano 78 962 zł, 

- wykonano dokumentację projektową budowy mostu drogowego na ul. Łąkowej, 

wydatkowano 59 286 zł, 

- wykonano dokumentacje projektową na budowę zatok autobusowych, chodnika w              

ul. Czatkowskiej, wydatkowano 48 000 zł, 

- wykonano dokumentację projektową ul. Zygmunta Starego, ul. Królowej Marysieńki i               

ul. Królowej Bony, wydatkowano 119 538 zł 

w 2018 rok: 

- prowadzono zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg miejskich w okresie od m-ca 

stycznia do grudnia 2018 r., wydatkowano 482 028 zł, 

- prowadzono zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych – zgodnie z 

zawartym porozumieniem z Powiatem Tczewskim w okresie od stycznia do grudnia 2018 r., 

wydatkowano 26 542 zł, 

- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie przebudowy 

Mostu Tczewskiego, wydatkowano 2 000 000 zł, 

- wykonano prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, chodników, remontami, 

wydatkowano 1 176 735 zł, 

- przebudowano ul. Gdańską III etap, budowa systemu tras rowerowych, wydatkowano 

7 782 138 zł, 

- przebudowano ul. Orzeszkowej, wydatkowano 1 678 581 zł, 

- wybudowano zatoki autobusowe przy ul. Czatkowskiej, wydatkowano 647 707 zł, 

- przebudowano chodnik przy ul. Obr. Westerplatte, wydatkowano 399 176 zł, 

- wykonano dokumentację projektową budowy mostu drogowego na ul. Łąkowej, 

wydatkowano 59 286 zł, 

- wykonano chodnik i miejsca postojowe przy ul. Głowackiego, wydatkowano 115 799 zł. 

 

 

  

22  ZZaaggrroożżeenniiee  hhaałłaasseemm..  

 
Cel: Zminimalizowanie uciążliwego hałasu i utrzymanie jak najlepszej jakości stanu 

akustycznego środowiska. 

 

Kierunek interwencji: Działania zmierzające do ograniczenia uciążliwości związanych z 

hałasem komunikacyjnym, poprzez realizację zadań: 
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• 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. 

 

WIOŚ w Gdańsku zajmuje się badaniem hałasu w środowisku zgodnie z założeniami 

Wojewódzkiego Programu Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020, zatwierdzonego przez 

Ministra Środowiska w dniu 1 października 2015 roku. Dopuszczalne poziomy hałasu w 

środowisku określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 

r. o dopuszczalnych poziomach hałasu w środowisku (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Poziom 

hałasu w środowisku zależy od rodzaju terenu chronionego oraz od rodzaju źródła. 

Ograniczenie uciążliwości akustycznej pochodzącej ze źródeł przemysłowych odbywa się 

głównie na drodze administracyjnej, uprawniony organ (starosta lub regionalny dyrektor 

ochrony środowiska) wydaje decyzję ograniczającą emisję hałasu do określonego poziomu. 

W zakresie hałasu przemysłowego, jak wykazują kontrole, obserwuje się wyraźnie obniżenie 

emisji z zakładów produkcyjnych. Jest to efekt głównie wprowadzania nowych technologii 

oraz warunków, jakie musi spełniać inwestor w zakresie ochrony przed hałasem w przypadku 

nowych inwestycji. Obowiązujące w kraju procedury lokalizacyjne pozwalają na skuteczne 

egzekwowanie ograniczeń emisji hałasu w nowo powstających obiektach przemysłowych 

oraz drogowych. Dotyczy to również obiektów modernizowanych i rozbudowywanych. 

Wszystko to skutecznie eliminuje powstawanie nowych obiektów emitujących 

ponadnormatywny hałas do środowiska.  

 

 

2.1. Dalsze promowanie i wspieranie zbiorowego transportu np. poprzez dopłaty do 

biletów miesięcznych na środki komunikacji miejskiej. 

 

W wyniku przeprowadzonego przez ZUK przetargu na świadczenie usług przewozowych 

transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Tczewie, zawarto umowę na 

okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2019 r. Nowy przewoźnik: Konsorcjum METEOR Sp. z o.o. 

43-600 Jaworzno ul. Farna 2 i IREX - 3 Sp. z o.o. 41-605 Świętochłowice ul. Sądowa 4, 

rozpoczął świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego. MZD funkcjonujący w 

strukturze ZUK w Tczewie wykonuje nadzór nad całością spraw związanych z transportem 

miejskim, dokonuje również refundacji ulg za przejazdy środkami komunikacji miejskiej dla 

przewoźnika (dopłaty do biletów ulgowych np. dla młodzieży uczącej się), w 2017 roku 

wydatkowano: 2 915 589 zł, w 2018r.: 2 944 782 zł. Z przedstawionego przez przewoźnika 

materiału wynika, że suma kilometrów wykonanych wynosiła: 

- w 2017 roku: 1 443 646,4 km, co w stosunku do zaplanowanej ilości 1 447 769,2 km (nie 

wykonanie 4 122,8 km) stanowi 99,72 % zaplanowanych kilometrów, natomiast liczba 

zaplanowanych kursów wyniosła 182 878 (nie wykonanie 767 kursów) a wykonano 182 111, 

co stanowi 99,58 % zaplanowanych kursów. 

- w 2018 roku: 1 432 519,3 km, co w stosunku do zaplanowanej ilości 1 435 182,6 km (nie 

wykonanie 2 663,3 km) stanowi 99,81 % zaplanowanych kilometrów, natomiast liczba 

zaplanowanych kursów wyniosła 180 332 (nie wykonanie 499 kursów) a wykonano 179 833, 

co stanowi 99,72 % zaplanowanych kursów. 
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2.2. Rozwój ścieżek rowerowych. 

 

Na terenie miasta Tczewa pod koniec 2018 roku znajdowało się 23,3 km ścieżek rowerowych.  

 

Tabela 2 Ścieżki rowerowe na Terenia miasta Tczewa. 

 

Lokalizacja ścieżki: Długość (m) 

al. Kociewska 997 

al. Zwycięstwa 582 

ul. Armii Krajowej 1578 

Bulwar nad Wisłą   1160 

ul. Czerwonego Kapturka 650 

wzdłuż Kanału Młyńskiego 730 

w Parku Miejskim 780 

ul. Jarosława Dąbrowskiego 145 

pl. Piłsudskiego + ul. Obrońców Westerplatte 220 

ul. Rokicka  790 

Transportowy Węzeł Integracyjny 

(Pomorska-Dworzec + Nowokolejowa) 
590 

al. Kociewska (nowy odcinek)  1280 

ul. Poligonowa (ZUOS) 1500 

al. Solidarności (DK91) 3400 

odcinek Lidla do ul. Czerwonego Kapturka 430 

ul. Wojska Polskiego 1050 

ul. Armii Krajowej od Cariny (połączenie ścieżek) 160 

ul. Nowowiejska 450 

ul. Warsztatowa (Kanonka ) 290 

ul. Bałdowska 270 

ul. Obrońców Tczewa 155 

ul. Kilińskiego 140 

ul. Jagiellońska 876 

ul. Kazimierza Wielkiego 76 

ul. Jasia i Małgosi 230 

wokół ronda przy ul. 30-go Stycznia/Bałdowska 250 

ul. 30-go Stycznia (tereny przemysłowe) 1000 

ul. Jedności Narodu 275 

niecka na Jedności Narodu 570 

ul. 1-maja 980 

łącznik między ul. Armii Krajowej, a Obrońców 

Tczewa 
170 

WTR od ZUK do Pionierów 600 

ul. Gdańska 935 

RAZEM 23 309 
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Najdłuższe ścieżki rowerowe na Terenia miasta Tczewa (tj. o długości powyżej 1 km), to: 

wzdłuż ul. Armii Krajowej, na Bulwarze nad Wisłą, wzdłuż al. Kociewskiej, wzdłuż                

ul. Poligonowej, ścieżka rowerowa wzdłuż DK91. Ścieżki rowerowe posiadają nawierzchnię 

asfaltową (53%) lub z kostki brukowej fazowej (10%) lub bezfazowej (37%).   

 

Rysunek 4 Budowa ścieżki rowerowej w 2017 roku ul. Wojska Polskiego w Tczewie. 

 

 
 

 

2.3. Modernizacja ciągów komunikacyjnych. 

 

Pomiary planowe jak i interwencyjne hałasu są wykonywane głównie przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska (zwany dalej WIOŚ). Poprawiające się standardy życia 

mieszkańców – również w zakresie komfortu akustycznego w miejscu zamieszkania i pracy, 

sprawia, że zwracają baczną uwagę na pojawiający się wzrost hałasu w ich otoczeniu. 

Podstawowym źródłem hałasu na terenie miasta jest komunikacja drogowa oraz kolejowa. 

Hałas z komunikacji drogowej, wynika z rosnącej liczby samochodów zarejestrowanych na 

terenie miasta. Uciążliwość ta związana jest głównie z powszechnością jego występowania 

oraz czasem oddziaływania. W celu ograniczenia uciążliwości związanych z hałasem 

komunikacyjnym, na terenie miasta oprócz działań mających na celu zmianę organizacji 

ruchu, wykonano  następujące zadania w zakresie modernizacji dróg: 

w 2017 roku: 

Drogi Publiczne wojewódzkie, udzielono pomocy finansowej dla samorządu Województwa 

Pomorskiego na remont chodnika w pasie drogowym ul. Jagiellońskiej, wydatkowano 

100 000 zł. 

Drogi publiczne powiatowe, udzielono pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu, w tym 

na: 
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- zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, wydatkowano 230 983 zł, 

- zadania związane z powiatową infrastrukturą drogową, wydatkowano 307 868 zł. 

Drogi publiczne gminne, w tym: 

- prowadzono zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg miejskich w okresie od m-ca 

stycznia do grudnia 2017 r., wydatkowano 593 760 zł, 

- wykonano prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, chodników, remontami 

nawierzchni wykonaniem oznakowania, wydatkowano 1 263 926 zł, 

- poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie zieleni, ciecia pielęgnacyjne drzew, krzewów i 

żywopłotów, nasadzenia drzew, renowacje trawników – w pasach drogowych dróg miejskich, 

wydatkowano 511 272 zł, 

- poniesiono wydatki związane z konserwacja i naprawą sygnalizacji świetlnej, wydatkowano 

77 408 zł, 

- przebudowano ul. Gdańską i ul. Jedności Narodu, wydatkowano 10 371 610 zł, 

- wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Wojska Polskiego, wydatkowano 1 405 660 zł, 

- przebudowano drogę rowerowa wzdłuż al. Zwycięstwa, wydatkowano 391 515 zł, 

- przebudowano drogę rowerowa wzdłuż ul. Armii Krajowej, wydatkowano 828 328 zł, 

- wykonano przebudowę i budowę chodników w ciągu ulic miejskich, wydatkowano 

327 352zł, 

- wykonano przebudowę ul. Puławskiego, wydatkowano 1 324 768 zł, 

- wybudowano drogę dojazdową do firmy KORAL SA, wydatkowano 812 957 zł. 

w 2018 roku: 

Drogi publiczne powiatowe, udzielono pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu, w tym 

na: 

- zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, wydatkowano 26 542 zł 

- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na „Przebudowę Mostu 

Tczewskiego”, wydatkowano 2 000 000 zł, 

Drogi publiczne gminne, w tym: 

- prowadzono zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, wydatkowano           

482 028 zł, 

- wykonano zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg, chodników, remontem 

nawierzchni itp., wydatkowano 1 176 735 zł, 

- poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie zieleni, ciecia pielęgnacyjne drzew, krzewów i 

żywopłotów, nasadzenia drzew, renowacje trawników – w pasach drogowych dróg miejskich, 

wydatkowano 538 040 zł, 

- przebudowano ul. Gdańską III etap, budowa systemu tras rowerowych, wydatkowano 

7 782 138 zł, 

- przebudowano ul. Orzeszkowej, wydatkowano 1 678 581 zł, 

- wybudowano zatoki autobusowe przy ul. Czatkowskiej, wydatkowano 647 707 zł, 

- przebudowano chodnik przy ul. Obr. Westerplatte, wydatkowano 399 176 zł, 

- wykonano chodnik i miejsca postojowe przy ul. Głowackiego, wydatkowano 115 799 zł. 

 

 

2.4. Kontynuacja realizacji działań edukacyjnych promujących transport zbiorowy i 

alternatywny (rowerowy). 

 

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”. Dokument wpisuje się w przyjęte cele Strategii 

Rozwoju Tczewa do roku 2020: wzmocnienie systemu komunikacyjnego (cel strategiczny) i 
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wzmacnianie transportu publicznego oraz promowanie zrównoważonego transportu (cel 

operacyjny). Celem równoważenia transportu jest wprowadzenie działań zachęcających 

mieszkańców miasta do korzystania nie tylko z transportu publicznego, ale również do 

używania roweru w codziennych dojazdach oraz aktywności pieszej, co w efekcie 

skutkowałoby ograniczeniem używania samochodów osobowych na terenie miasta. 

 

W przyjętej polityce rowerowej w Tczewie wyznaczono działania w celu jej realizacji i 

określono priorytety główne:  

I. Wzmocnienie infrastruktury na rzecz ruchu rowerowego. 

II. Wzrost udziału ruchu rowerowego w transporcie miejskim i w rekreacji. 

III. Bezpieczeństwo ruchu rowerowego. 

 

Za procesy inwestycyjne i utrzymanie infrastruktury rowerowej odpowiada MZD. 

Przygotowywaniem  rocznych  harmonogramów  działań  oraz  koordynacją  zawartych  w  

nich zadań zajmował się pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. polityki rowerowej. 

Opiniowaniem  dokumentów, koncepcji oraz współtworzeniem polityki rowerowej zajmuje 

się Zespół ds. Polityki Rowerowej, który ma formę ciała doradczego przy Prezydencie 

Miasta. W składzie Zespołu znajdują się przedstawiciele Rady Miejskiej, urzędnicy, 

pracownicy służb miejskich oraz przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń społecznych, 

których statutowe działania koncentrują się na tematyce rowerowej. Pełnomocnik ds. polityki 

rowerowej w sprawozdaniu z realizacji działań wynikających z harmonogramu polityki 

rowerowej wykazał realizację następujących zadań:  

w 2017 roku: 

- Przebudowa dróg gminnych ul. Gdańskiej i ul. Jedności Narodu  – (850m ciągu pieszo-

rowerowego) – w trakcie realizacji i zostanie ukończone w 2018 roku; 

- Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana 

Trasa Rowerowa R9 na terenie Miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa) – etap 1 - 

zadanie zrealizowano w całości oraz w terminie. Zrealizowany odcinek mierzy ok 600 m. 

Trasa biegnie od Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie do ul. Pionierów; 

- Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi - Budowa drogi 

rowerowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego w Tczewie na odcinku od skrzyżowania z DK91 do 

wiaduktu na skrzyżowaniu z ulicą Targową (800 m ciągu pieszo-rowerowego) - zadanie 

zrealizowano w całości oraz w terminie; 

- Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi - Remont drogi 

rowerowej wzdłuż ulicy Zwycięstwa w Tczewie polegający na wymianie nawierzchni 

istniejącej drogi rowerowej (650 m ciągu pieszo-rowerowego) - zadanie zrealizowano w 

całości oraz w terminie; 

- Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi - Projekt przebudowy 

drogi rowerowej wzdłuż ulicy Armii Krajowej w Tczewie (1500 m ciągu pieszo-rowerowego) - 

zadanie zrealizowano w całości oraz w terminie; 

- Wykonanie łącznika między wiaduktem na ul. Wojska Polskiego, a parkiem Mikołaja 

Kopernika poprzez odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome - zmieniono koncepcję 

poprowadzenia ruchu rowerowego z trasy przez Park Kopernika na trasę przez ul. Kopernika i 

dalej w kierunku Urzędu Miejskiego w Tczewie. W związku z czym udostępniono ul. 

Kopernika dla ruchu rowerowego poprzez montaż odpowiedniego oznakowania pionowego 

(znak T-22 Nie dotyczy rowerów); 

- Przegląd potrzeb szkół i budynków użyteczności publicznej - Zadanie realizowane w I 

kwartale 2017 roku; 

- Uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego oraz przeprowadzenie drobnych napraw 

(wynikających z przeglądu) w tym obniżenie krawężników - Zadanie zrealizował MZD. 
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Uzupełniono znaczną część oznakowania pionowego oraz poziomego, dokonano drobnych 

remontów nawierzchni oraz obniżono krawężniki na ul. Pomorskiej; 

- Wymalowanie    przejazdów    rowerowych zlokalizowanych na drogach należących do 

gminy miejskiej Tczew, na kolor czerwony - ponad 40 przejazdów rowerowych zostało 

wymalowanych na czerwono dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo rowerzystów. 

Łącznie w Tczewie ponad 90% przejazdów jest już koloru czerwonego. Pozostała część (na 

drogach leżących w zarządzie miasta) zostanie wykonana w 2018 roku; 

- Montaż podpórek rowerowych na skrzyżowaniach z sygnalizacją  świetlną  gdzie  

zlokalizowane  są przejazdy    rowerowe    (ul.    Wojska    Polskiego/ ul. Sobieskiego)  - 

Zadanie zrealizowano w całości oraz w terminie; 

- Przegląd potencjalnych lokalizacji i uzupełnienie stojaków rowerowych – Zamontowano 

130 stojaków; 

- Udział Tczewa w kampanii „Rowerowy Maj” - Uczestniczyło 8 placówek, 3600 

uczestników. W kategorii szkół dużych, najwyższą rowerową frekwencję miała Szkoła 

Podstawowa nr 11 (55,30%), a w kategorii szkół małych Szkoła Podstawowa nr 7 (60,70%). 

Najbardziej rowerową klasą z wszystkich szkół była klasa 2 D z SP 11, która osiągnęła 100% 

aktywności oraz 94,32% rowerowej frekwencji; 

- Nauka przepisów ruchu drogowego w ramach zdobywania karty rowerowej - zadanie jest 

całorocznie realizowane w szkołach podstawowych; 

- Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” - zadanie jest całorocznie realizowane w szkołach; 

- Bezpieczny parking rowerowy w każdej szkole – Zamontowano 100 stojaków w szkołach; 

- Konkurs „Tczewskie Przedszkolaki na Rowery” - Do konkursu zgłosiło się 14 placówek. 

Komisja konkursowa przyznała trzy nagrody, zaś w podziękowaniu za udział i wkład pracy 

pozostałe przedszkola otrzymały puzzle i gry edukacyjne; 

- Organizacja corocznego przejazdu rowerowego w ramach „Europejskiego Dnia bez 

Samochodu” oraz innych działań w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 

Transportu (grant miejski dla ngo) - XI doroczny przejazd odbył się w dniu 16 września. 

Przejazd zakończył się na kanonce przy ul. Warsztatowej gdzie odbył się piknik mobilności 

aktywnej organizowany przez stowarzyszenie Tczewska Inicjatywa Rowerowa w ramach 

kampanii „MIŁO! Tydzień z mobilnością aktywną” w ramach Europejskiego Tygodnia 

Zrównoważonego Transportu; 

- Włączanie tematyki rowerowej do wydarzeń miejskich – konkursów, happeningów, 

wydarzeń sportowych - Realizowano na bieżąco. m.in. we współpracy z TCSiR i 

społecznością lokalną – pomoc w organizacji i udział w kosztach „Tczewskiego Cross`u 

Rowerowego”. BRP – konkurs plastyczny na prace zbiorowe dla przedszkoli i świetlic 

środowiskowych pn. „Tczewskie przedszkolaki na rowery”; 

- Badanie ruchu rowerowego (licznik rowerowy + badania punktowe) - Od 10.07.2012 stale 

funkcjonuje licznik rowerowy na ul. Pomorskiej. W 2017 zliczył 57 786 przejazdów w 

kierunku dworca PKP. W ramach jednej z akcji kampanii MIŁO! dokonano ręcznych zliczeń 

rowerzystów przed rondem przy pl. Piłsudskiego. Data: 20.09. Godz.: 7.00-8.20, Liczba 

rowerzystów: 84 osoby; 

- Realizacja  kampanii „Rowerem do pracy” - W ciągu trwania rowerowej rywalizacji 

wykonano ponad 8,2 przejazdów a cykliści przejechali 32 tysiące kilometrów. W konkursie 

uczestniczyło 190 rowerzystów z 21 tczewskich firm. Wyniki: 1) Najwięcej podróży 

wykonanych przez uczestników konkursu - firma Gemalto Sp. z o.o., 2) Najwięcej podróży w 

przeliczeniu na liczbę uczestników konkursu firma Silgan Metal Packaging Tczew S.A., 3) 

Najwięcej kilometrów wykonanych przez uczestników konkursu firma Huber+Suhner Sp. z o. 

o., 4) Najwięcej kilometrów w przeliczeniu na liczbę uczestników konkursu firma Oiler S.A., 

5) Największy odsetek pracowników biorących udział w konkursie (którzy odbyli minimum 

35 podróży do/z pracy na rowerze firma Obwodowy Urząd Miar w Tczewie; 
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- Informacje dla uczestników ruchu drogowego na telebimie przy dworcu PKP (akcja 

edukacyjna) – organizowano kampanię związaną z zachowaniem przez kierowców odstępu 

1m od rowerzystów. Grafika była wyświetlana na telebimie przy dworcu PKP oraz na stronie 

urzędu; 

- Dokonać przeglądu tras i ścieżek rowerowych z uwzględnieniem infrastruktury i 

oznakowania  – z udziałem organizacji rowerowych - W miesiącu maju przeprowadzono dwa 

przeglądy. Jeden dokonany przez MZD, a drugi jako przejazd rowerowy przeprowadzony 

przez Wydział Rozwoju Miasta (oficer rowerowy), przy współudziale Tczewskiej Inicjatywy 

Rowerowej, Amatorskiej Grupy Rowerowej oraz mieszkańców. 

w 2018 roku: 

- Przebudowa dróg gminnych ul. Gdańskiej i ul. Jedności Narodu (850 m ciągu pieszo-

rowerowego) - Zadanie przeniesione do realizacji z 2017 roku. Zadanie zrealizowano w 

całości; 

- Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi - Przebudowa ulicy 

Gdańskiej w Tczewie – etap III (ok. 280 m drogi rowerowej na odcinku od ul. Chłodnej od ul. 

Pomorskiej - Zadanie zrealizowano w całości oraz w terminie; 

- Wykonanie łącznika między ścieżką rowerową na niecce przy ul. Jedn. Narodu a jezdnią - 

Zadanie zrealizowano w całości oraz w terminie; 

- Stworzenie i przyjęcie odpowiednim zarządzeniem dokumentu: „Standardy Infrastruktury 

Rowerowej Miasta Tczewa - Zadanie zrealizowano w całości oraz w terminie; 

- Wprowadzenie ruchu rowerowego „pod prąd” na nowych ulicach (kampania informacyjna / 

montaż oznakowania) - Zadanie zrealizowano w całości oraz w terminie; 

- Przegląd  potencjalnych  lokalizacji  i  uzupełnienie stojaków rowerowych (szkoły, budynki 

użyteczności publicznej  oraz  lokalizacje  zgłoszone  przez mieszkańców) – według potrzeb 

(min. 50 szt.) - Zamontowano ponad 150 szt. stojaków; 

- Uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego oraz przeprowadzenie drobnych napraw 

(wynikających  z  przeglądu)  w  tym  obniżenie krawężników - Zadanie  zrealizował MZD.   

Uzupełniono  znaczną  część oznakowania pionowego oraz poziomego, dokonano drobnych 

remontów nawierzchni oraz zamontowano lustra poprawiające bezpieczeństwo pieszych i 

rowerzystów. Ponadto wymalowano brakujące przejazdy rowerowe na czerwono. Przycięto 

zieleń celem poprawy widoczności rowerzystów na skrzyżowaniu czy też wyjeździe z drogi 

poprzecznej; 

- Zakup i montaż 3 nowych liczników rowerowych (ul. Wojska Polskiego, ul. Armii    

Krajowej oraz ul. Gdańska) - Zadanie zrealizowano w całości oraz w terminie; 

- Przegląd ścieżek  rowerowych  z  uwzględnieniem infrastruktury i oznakowania  – przejazd 

rowerowy z udziałem organizacji pozarządowych i mieszkańców - Zadanie zrealizowano w 

całości oraz w terminie; 

- Promocja  i  informacja  na  rzecz  ruchu  rowerowego poprzez: comiesięczne  artykuły  w  

biuletynie Panorama Miasta, dedykowaną polityce  rowerowej zakładkę strony Wrota Tczewa 

www.rower.tczew.pl, stronę na  portalu Facebook: Tczew – Miasto dla Rowerów 

https://www.facebook.com/mdrtczew/, ekrany urzędowe i  LED na węźle  transportowym  oraz 

przejazdy rowerowe z mieszkańcami organizowane min. 1 raz na kwartał - Działania  

promujące  rower  jako  środek  transportu  miejskiego  były prowadzone. Od 2018 roku w 

każdym numerze biuletynu Panorama Miasta  Tczewa,  jego jedna  strona  jest dedykowana 

promocji polityki rowerowej. Ponadto promowano działania „rowerowe” w lokalnych 

mediach oraz podczas   uczestnictwa   w   przejazdach   rowerowych, organizowanych z  

inicjatywy  miasta  lub  stowarzyszeń rowerowych; 

- Realizacja mini akcji  zachęcających  podmioty gospodarcze   do   wprowadzania   działań 

skierowanych  do  klientów  i  usługobiorców poruszających się na rowerach - prowadzono 

rozmowy z kilkunastoma sklepami, restauracjami celem zachęcenia do montażu stojaków 
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rowerowych przed ich lokalem oraz wprowadzeniu zniżek dla osób które przyjadą na rowerze 

do ich lokalu. Ponadto promowano tego typu ideę na portalu 

https://www.facebook.com/mdrtczew/, ekranach urzędowych i LED na węźle transportowym; 

- Kampania „Rowerowy Maj w  ramach  instrumentu elastyczności  w  ramach  projektu 

„Budowa  węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi” – Uczestniczyło 10 

placówek, 5426 uczestników. W kategorii szkół dużych, najwyższą rowerową frekwencję 

miała Szkoła Podstawowa nr 11 (75,2%), a w kategorii szkół średnich Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa Montessori (76,7%). Wśród najbardziej rowerowych klas ze wszystkich szkół, 

zwyciężyły klasy 2b i 3d SP 11, która osiągnęły 100% frekwencji; 

- Konkurs  plastyczny  „Tczewskie  Przedszkolaki  na Rowery” - Do konkursu zgłosiło się 13 

placówek. Komisja konkursowa przyznała trzy nagrody, zaś w podziękowaniu za udział i 

wkład pracy nienagrodzone przedszkola otrzymały upominki w postaci puzzli i gier 

edukacyjnych; 

- Organizacja corocznego przejazdu rowerowego w ramach „Europejskiego Dnia bez 

Samochodu” oraz innych działań w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 

Transportu (wydarzenie współfinansowane poprzez grant miejski dla organizacji 

pozarządowej) - Po raz trzeci odbyła się kampania „MIŁO! Tydzień z mobilnością aktywną”. 

Kampania była realizowana we współpracy ze stowarzyszeniem Tczewska Inicjatywa 

Rowerowa na zlecenie Urzędu Miejskiego w Tczewie, w związku z obchodami 

Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Dnia bez Samochodu; 

- Badanie ruchu rowerowego (licznik rowerowy + badania punktowe) - zamontowane liczniki 

rowerowe działają przy ulicach: Wojska Polskiego, Armii Krajowej oraz Gdańska. Liczniki 

identycznie jak ten na ul. Pomorskiej przedstawiają nie tylko bieżącą ogólną liczbę 

przejazdów tczewskich cyklistów, lecz umożliwiają również podgląd różnych statystyk 

dziennych, tygodniowych czy miesięcznych. Dane z liczników dostępne są na stronie 

www.rower.tczew.pl w zakładce pomiary ruchu; 

- Pomoc w organizacji imprez inicjowanych przez inne podmioty  (Powiatowe  Centrum 

Sportu,  inicjatywy mieszkańców) – Udzielono pomocy merytorycznej, technicznej i  

finansowej dla podmiotów organizujących „Tczewski Cross Rowerowy”, „Rodzinny 

Niepodległościowy Przejazd Rowerowy” oraz kampanię „MIŁO! Tydzień z mobilnością 

aktywną” w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu; 

- Kampania „Rowerem  do  pracy” w ramach instrumentu elastyczności projektu „Budowa 

węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi” - W ciągu trwania rowerowej 

rywalizacji wykonano 21674 przejazdów, a cykliści przejechali 107 954 kilometrów. W 

konkursie uczestniczyło 384 rowerzystów z 43 tczewskich firm. Wyniki: 1) : „Najwięcej 

podróży wykonanych przez uczestników konkursu” - firma FLEX, 2) Najwięcej podróży w 

przeliczeniu na liczbę uczestników konkursu - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Tczewie, 3) Najwięcej kilometrów wykonanych przez uczestników konkursu - Komenda 

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie, 4) Najwięcej kilometrów w przeliczeniu 

na liczbę uczestników konkursu firma Gemalto Sp. z o. o., 5) Największy odsetek 

pracowników biorących udział w konkursie Fundacja  To  i  Co - Tczewscy Kurierzy 

Rowerowi; 

- Program nauki jazdy na rowerze w ruchu ulicznych – zadanie zlecone w ramach 

instrumentu elastyczności projektu „Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami 

dojazdowymi - Program miał na celu utrwalenie przez dzieci wiedzy zdobywanej w trakcie 

przygotowań do egzaminu na kartę rowerową, ale przede wszystkim nabycie praktycznych 

umiejętności jak pewnie i bezpiecznie poruszać się w ruchu drogowym. Zajęcia miały 

również za zadanie przybliżyć uczniom podstawowe zasady  przygotowania  roweru  do jazdy  

oraz pokazać zalety z korzystania roweru zamiast samochodu.  

http://www.rower.tczew.pl/
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- Informacje dla uczestników ruchu drogowego na telebimie przy dworcu PKP oraz na 

ekranach w Urzędzie Miejskiej w Tczewie (akcja edukacyjna) – Zorganizowano kampanię 

promującą zasadę zachowania przez kierowców odstępu 1 m od rowerzystów. Grafika była 

wyświetlana na telebimie przy dworcu PKP oraz na ekranie w urzędzie. 

 

W latach 2017-2018 kontynuowano kampanię „MIŁO! Tydzień z mobilnością aktywną”. 

Kampania była realizowana przez Urząd Miejski we współpracy ze stowarzyszeniem 

Tczewska Inicjatywa Rowerowa w związku z obchodami Europejskiego Tygodnia 

Zrównoważonego Transportu i Dnia bez Samochodu. Celem akcji było pokazanie, że 

używanie alternatywnych form transportu takich, jak komunikacja publiczna, piesza lub 

rowerowa może być czymś atrakcyjnym, czymś o czym warto pomyśleć decydując się 

codziennie jak dotrzeć do pracy, szkoły, na pociąg, czy po zakupy. W ramach kampanii były 

realizowane takie działania, jak: 

- Rajd rowerowy do Swarożyna organizowany we współpracy z Lokalną Organizacją 

Turystyczną KOCIEWIE. 

- „Świetlik” czyli wieczorny przejazd rowerowy. Celem tej akcji jest przede wszystkim 

zwrócenie uwagi na problem nieoświetlonych rowerzystów i promowanie obowiązkowego 

oświetlania rowerów. 

- Rowerowa  gra  miejska - wycieczka rowerowa połączona z odkrywaniem Tczewa i jego 

historii. Działanie realizowane z organizacją „DawnyTczew”. 

- Pierwsza na Pomorzu rowerowa dziecięca masa krytyczna - spontaniczny grupowy przejazd 

mający na celu zwrócenie uwagi na istnienie ruchu rowerowego w mieście, jako 

równorzędnego segmentu transportu miejskiego i pokazanie, że przestrzeń publiczna, ulice są 

dla wszystkich, w tym w szczególności dla dzieci. Działanie było realizowane z Tczewskimi 

Kurierami Rowerowymi. 

- Parking Day. Wspólnie z „Warsztatem  na  Patencie” i Restauracją „YOU” kilka miejsc 

parkingowych na placu Hallera zostało zmienionych na przestrzeń przyjazną pieszym. 

Parking Day to rodzaj happeningu mający na celu pokazanie, jak inaczej można wykorzystać 

przestrzeń publiczną niż tylko na miejsca dla samochodów. 

- Darmowe przeglądy rowerowe na dworcu PKP oraz pod Urzędem Miejskim, dzięki 

Salonowi Rowerowemu „Kołodziej”. 

Na zakończenie Tygodnia Mobilności odbywały się przejazdy rowerowe z okazji Dnia bez 

samochodu oraz Piknik Mobilności Aktywnej z których korzysta wielu mieszkańców. Na 

imprezę kończącą przejazd zaproszono laureatów konkursu „Tczewskie przedszkolaki na 

rowery” oraz konkursu „Rowerem do Pracy”, w celu wręczenia nagród. 

 

Gmina Miejska Tczew prowadzi osobną podstronę dotyczącą działań rowerowych 

www.rower.tczew.pl oraz profil na Facebooku pod nazwą „Tczew – Miasto dla Rowerów”  

https://www.facebook.com/mdrtczew/. 

 

W 2018 roku zorganizowano konkurs “Ogólnopolska Gra Rowerowa” pod hasłem „Kolej na 

rower w Tczewie”. Gra jest organizowana w partnerstwie przez Gdańsk, Gdynię, Sopot oraz 

Tczew. Celem gry było zmotywowanie mieszkańców do regularnego wybierania roweru jako 

środka transportu poza sezonem letnim. Gra miała charakter konkursu, polegającego na 

rywalizowaniu w codziennych dojazdach rowerem do pracy/szkoły i z powrotem. Dążeniem 

było zdobycie jak największej liczby punktów, które trafią na konto użytkownika dzięki 

przejazdom rowerowym w dniach od 1 września do 31 października 2018 roku. Każde 

przemieszczanie się na dwóch kółkach było odpowiednio punktowane. Rywalizacja była 

wielowymiarowa, gdyż uczestnicy mogli ze sobą rywalizować w kilku rankingach 

jednocześnie (indywidualnych, międzymiastowych, grup nieformalnych, firmowych itp.). W 

https://www.facebook.com/mdrtczew/
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rywalizacji wzięły udział cztery miasta. W Tczewie o punkty walczyło 269 osób. W dwa 

miesiące udało się im przejechać 11 230 razy pokonując 62 516,7 km. Największą atrakcją 

aplikacji była szansa wymiany zdobytych punktów na „bikecoiny”,  czyli wirtualne monety, 

które umożliwiały zakup nagród (m.in. zapięcia rowerowe, uchwyty na telefony, lampki). W 

sumie udało się „okrążyć kulę ziemską” i ochronić środowisko przed emisją 15,6 tony CO2. 

Lista zwycięzców:  

- Najlepsza firma mikro: Multimedia DTP 

- Najlepsza firma mała: Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta 

- Najlepsza firma średnia: KP PSP Tczew 

- Najlepsza firma duża: Press Glass 

- Najlepsza firma makro: Flex 

- Najlepsza drużyna/grupa: AGR TCZEW 

- Najlepsza szkoła: I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie 

Konkurs „Ogólnopolska Gra Rowerowa” był realizowany w ramach projektu pt.: Budowa 

węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

Gmina prowadzi stałą kampanię zachęcającą lokalnych przedsiębiorców do montażu 

prawidłowych, u-kształtnych stojaków rowerowych przy swoich firmach, lokalach. Została 

opracowana do tego celu specjalna broszura, która jest stale dystrybuowana do firm. 

Na terenie miasta jest zlokalizowanych 726 szt. u-kształtnych stojaków rowerowych. Miasto 

nie promuje stojaków typy „wyrwikółka” ponieważ mogą one przyczynić się do kradzieży 

rowerów  – wystarczy odmontować koło i odejść z rowerem. Dodatkowo w przypadku 

silniejszego wiatru takie stojaki mogą uszkodzić rower, jego koło lub tylną przerzutkę. Dobry 

stojak powinien dawać możliwość oparcia roweru oraz przypięcia do niego ramy oraz 

jednego koła pojedynczym zapięciem typu  u-lock (kłódka szeklowa), niezależnie od typu 

roweru. Warto również, aby ten sam stojak pozwalał na przymocowanie drugim zapięciem 

drugiego koła roweru. Stojak powinien też być w sposób stabilny i trwały przymocowany do 

podłoża. Takie warunki bardzo dobrze spełnia stojak w kształcie odwróconej litery „U”. Daje 

on możliwość oparcia i przypięcia co najmniej dwóch rowerów dowolnego typu, o różnej 

wielkości ramy, szerokości opon oraz kształtu kierownicy.  

Od 2018 roku kolejne ulice jednokierunkowe zostały udostępnione rowerzystom w obu 

kierunkach. Rozwiązanie „pod prąd” dobrze sprawdza się w naszym mieście (pierwsze ulice 

zostały udostępnione w 2015 r.) i jest powszechnie uznawane za bezpieczne (z danych z tut. 

Policji 0 zdarzeń drogowych z udziałem roweru na ulicach z kontra ruchem rowerowym). 

Argumentami przemawiającymi na korzyść rozwiązania były przede wszystkim obowiązujące 

ograniczenia prędkości do 20/30km/h na wszystkich ulicach, gdzie doszło do zmiany 

organizacji ruchu, możliwość minięcie się samochodu oraz jednośladu bez konieczności 

ustępowania pierwszeństwa, a także odpowiednia szerokość pasa ruchu. Jest to również 

prawie bezkosztowe działanie, które znacznie podnosi komfort jazdy i skraca czas przejazdu 

rowerem przez miasto. 

Na ulicach pod znakiem drogowym D-3 (droga jednokierunkowa), B-2 (zakaz wjazdu) oraz 

B-22 (zakaz skrętu) zostały umieszczone tabliczki informacyjne „Nie dotyczy rowerów”. 

Ruch rowerowy będzie odbywać się bez wyznaczonych kontrapasów.  
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Rysunek  5 Zdjęcie tablicy ze znakiem T22 (tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy 

rowerów jednośladowych). 

 

 
 

Należy pamiętać by trzymać się (dot. rowerzystów) prawej strony jezdni (co nie znaczy, że 

przy krawężniku) i zwracać uwagę na znaki drogowe i otoczenie. Ulice w Tczewie na których 

funkcjonuje kontra ruch rowerowy: 

- Juliusza Słowackiego 

- Jarosława Dąbrowskiego 

- Adama Mickiewicza 

- Krótka 

- Skromna  

- Stara  

- Boczna 

- Dominikańska 

- Kościelna 

- Stefana Okrzei 

- Podgórna 

- Lipowa 

- Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

- Podmurna 

- Kopernika 

- Armii Krajowej 21 

- E. Orzeszkowej 

- Kusocińskiego 

- Kaszubska 
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- Kozia 

- J. Kochanowskiego 

- Ogrodowa 

- Orkana 

- Południowa 

- Pomira 

- Topolowa (między nr 9 a nr 15) 

- Topolowa 22 

- Warsztatowa. 

 

 

2.5. Sukcesywne przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym. 

 

Na terenie Starego Miasta w Tczewie obowiązuje spowolnienie ruchu -  tzw. strefa 30 km/h. 

Ograniczenie prędkości na obszarach zabudowanych do 30 km/h jest popularnym sposobem 

na poprawę bezpieczeństwa drogowego, sprzyja zmniejszeniu emisji spalin i hałasu. Zyskują 

także kierowcy samochodów:  dzięki „tempo 30” ruch odbywa się bardziej płynnie. 

Ograniczenie prędkości nie wpływa na zmniejszenie ruchu pojazdów. 

 

Rysunek 6 Oznakowanie „Strefy 30” ul. Fryderyka Chopina w Tczewie. 

 

 
 

Kontynuowano działania związane ze zwiększeniem miejsc parkingowych na terenie miasta. 

W 2017 roku wykonano program funkcjonalno - użytkowy dla realizacji inwestycji pn.  

„Rozbudowa parkingu Przy Transportowym Węźle Integracyjnym w Tczewie”. Z uwagi na 

problemy z odbiorem dokumentacji projektowej (konieczność wystąpienia do Ministra 

Infrastruktury z wnioskiem o wydanie odstępstwa na zapewnienie odległości parkingu 

wielopoziomowego od granicy działki budowlanej) zadanie zrealizowane będzie w 2019 

roku.  
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33  PPoollaa  eelleekkttrroommaaggnneettyycczznnee..  

 
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, 

• preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych, 

• monitoring emisji pól elektromagnetycznych. 

 

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). WIOŚ w Gdańsku 

został ustawowo zobowiązany do wykonywania w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska (PMŚ) zadań związanych z okresowymi badaniami kontrolnymi poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku dla dwóch rodzajów terenów: 

- terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

- miejsc dostępnych dla ludności 

oraz począwszy od 2009 roku: 

- monitoringowych pomiarów zmienności wartości pól elektromagnetycznych w stałych 

punktach pomiarowych - raz na trzy lata. 

 

Gmina Miejska Tczew posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 

Tczewa zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej. Działaniem służącym ograniczeniu 

oddziaływania promieniowania na środowisko i ludzi, jest wprowadzanie do miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed 

promieniowaniem. Zapisy te powinny również obejmować wyznaczenie ewentualnych stref 

ograniczonego użytkowania wokół tych urządzeń emitujących promieniowanie gdzie 

zarejestrowano przekroczenie dopuszczalnych poziomów promieniowania 

elektromagnetycznego. Na terenie miasta Tczewa nie wyznaczono obszarów ograniczonego 

użytkowania wokół istniejących źródeł promieniowania z uwagi na brak przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Obszar ograniczonego użytkowania 

tworzy się na mocy art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. prawo ochrony środowiska 

aktem prawa miejscowego - uchwałą rady powiatu lub sejmiku województwa.  

 

Ważnym działaniem jest, w przypadku budowy nowych urządzeń lub instalacji emitujących 

pola elektromagnetyczne, preferowanie ich mało konfliktowej lokalizacji. Wypis i wyrys z 

planu zawiera informacje jakie przeznaczenie ma dany teren i jak Inwestor może go 

wykorzystać.  

 

Badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku przez WIOŚ realizowane są w 

sposób określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007r. w 

sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645). Zgodnie z powyższym 

rozporządzeniem monitoring pól elektromagnetycznych polega na wykonywaniu w cyklu 

trzyletnim pomiarów natężenia składowej elektrycznej pola w punktach pomiarowych 
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rozmieszczonych równomiernie na obszarze województwa. Punkty wybiera się w miejscach 

dostępnych dla ludności usytuowanych w: 

- centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 

tysięcy, 

- pozostałych miastach, 

- terenach wiejskich. 

 

Urządzenia wytwarzające pola elektromagnetyczne (pem) są wszechobecne i wszystko 

wskazuje na to, że będzie ich jeszcze więcej. Szczególnie następuje rozwój w dziedzinie 

przesyłania informacji drogą radiową i obecność zmiennych pól elektromagnetycznych w 

naszym otoczeniu jest raczej nie do uniknięcia. Radio, telewizja, sieci telefoniczne, zdalne 

sterownia i nadzory, radary dalekiego zasięgu i do pomiaru prędkości pojazdów są wszędzie 

w naszym otoczeniu. Zadaniem służb ochrony środowiska i ochrony zdrowia jest nadzór nad 

minimalizacją oddziaływania tych pól na człowieka. Ostre normy dotyczące dopuszczalnych 

wartości pól w miejscach przebywania ludzi, nakładają specjalne obowiązki na właścicieli 

urządzeń emitujących energię w formie pól elektromagnetycznych. Każde usytuowanie 

nowych urządzeń poprzedzone musi być obliczeniami projektowymi, a uruchomienie nowego 

źródła wymaga kontrolnych pomiarów przeprowadzonych wokół. W efekcie w żadnym 

punkcie, w jakim WIOŚ prowadził pomiary kontrolne, zarówno w ramach monitoringu, jak i 

prowadzonych pomiarów kontrolnych związanych ze skargami mieszkańców na nadajniki 

RTV, GSM i innych tego typu urządzeń, w latach 2017-2018 nie stwierdzono przekroczeń 

dopuszczalnych wielkości pól elektromagnetycznych. Pomiary wykonuje się w odległości nie 

mniejszej niż 100 metrów od źródeł emitujących pola elektromagnetycznych. Pomiary 

poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku na obszarze miasta Tczewa 

przeprowadzono w 2017 roku (ul. Obr. Westerplatte) wynik pomiaru wyniósł 0,13 V/m i w 

2018 roku (ul. Targowa) wynik pomiaru wyniósł 0,4 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. 

 

 

 

44  GGoossppooddaarroowwaanniiee  wwooddaammii..  

 
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. 

Wody powierzchniowe - są to wody występujące na powierzchni terenu, łatwe do 

bezpośredniego ujęcia (czerpania). Wody te dzielą się na słone (morza, oceany), które 

http://www.zgapa.pl/zgapedia/Morze.html
http://www.zgapa.pl/zgapedia/Ocean.html
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stanowią 97% wód i słodkie (wody wśród lądowe: rzeki, strumienie, jeziora, stawy), które 

stanowią 3% wód.  Jakość wód powierzchniowych Rzeki Wisły określana jest na podstawie 

badań monitoringowych prowadzonych przez WIOŚ. Badania te prowadzone są w ramach 

Systemu Państwowego Monitoringu Środowiska i umożliwiają kontrolę i gromadzenie 

informacji o jakości wód w rzekach.  

 

Wody podziemne stanowią rezerwuar stosunkowo czystej wody o ogromnym, ciągle 

wzrastającym znaczeniu. Około 70% ludności Polski korzysta w tych wód w celach 

konsumpcyjnych i gospodarczych.  

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym 

podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Wody Polskie działają na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 

2180), oraz statutu nadanego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017r. 

(Dz. U. 2017 poz. 2506). Wody Polskie są państwową osobą prawną w skład której wchodzą 

następujące jednostki organizacyjne: 

- Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie; 

- regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, 

Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu; 

- 50 zarządów zlewni; 

- 330 nadzorów wodnych. 

Wody Polskie w swoich strukturach posiada trzy piony: 

-  ochrony przed powodzią i suszą, 

-  usług wodnych, 

- zarządzania środowiskiem wodnym. 

Pion ochrony przed powodzią i suszą zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z tymi 

zjawiskami: planowaniem, przygotowaniem projektów i realizacją inwestycji oraz 

utrzymaniem i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych. Pion realizuje zadania wynikające z 

dyrektywy 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim 

(dyrektywa powodziowa), w tym przygotowanie projektów planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym. Za opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla 

obszarów dorzeczy odpowiedzialny jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 

(KZGW).  

 

PZRP obejmują wszystkie elementy zarządzania ryzykiem powodziowym, ze szczególnym 

uwzględnieniem działań służących zapobieganiu powodzi i ochronie przed powodzią oraz 

informacji na temat stanu należytego przygotowania w przypadku wystąpienia powodzi. 

Zgodnie z ustawą - Prawo wodne, ochronę przed powodzią prowadzi się z uwzględnieniem 

PZRP, a ustalenia tych dokumentów uwzględnia się w koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województwa, planach zagospodarowania 

przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

 

Prezes KZGW opracowuje również projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy dla 

wszystkich obszarów dorzeczy wydzielonych w Polsce. Niniejszy projekt wraz z 

przygotowywanymi planami gospodarowania wodami oraz planami zarządzania ryzykiem 

powodziowym stanowić będzie program przyczyniający się do zintegrowanej ochrony wód i 

gospodarki wodami, mający na celu zapewnienie dobrej jakość oraz wystarczającej ilość wód 

służących wszystkim działom gospodarki narodowej oraz środowisku naturalnemu. Rolą 
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Planów jest zaproponowanie działań łagodzących i zapobiegawczych w celu ograniczenia 

negatywnego wpływu suszy na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę.  

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny Tczew przy udziale 

pracownika Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu Miasta Tczewa, organizuje 

dwa razy do roku przegląd obiektów i urządzeń osłony przeciwpowodziowej. Celem 

przeglądu jest sprawdzenie gotowości ww. obiektów i urządzeń do przeprowadzenia wód z 

ewentualnego wezbrania oraz stanu techniczno-eksploatacyjnego tych urządzeń.  

 

Na terenie miasta Tczewa i w jego pobliżu znajduje się stosunkowo dużo małych zbiorników 

wodnych (stawy, oczka wodne) oraz Kanał Młyński, Struga Subkowska, rzeka Motława i 

Wisła, które stanowią naturalne odbiorniki wód opadowych. Ochrona otwartych zbiorników 

wód powierzchniowych jest ściśle określona ustawą Prawo Wodne oraz ustawą Prawo 

ochrony środowiska. W północno-zachodniej części miasta znajduje się cały system rowów 

melioracyjnych, które są sukcesywnie oczyszczane. W ramach działań przeciwpowodziowych 

w rejonie Kanału Młyńskiego i rzeki Motławy prowadzono sukcesywnie oczyszczanie tych 

rowów. Utrzymywanie w należytym stanie systemu rowów melioracyjnych, dopływów Strugi 

Subkowskiej i Motławy oraz udrożnienie Kanału Młyńskiego realizowano przy udziale 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  

 

Wszystkie wyloty zrzutów ścieków opadowych do rzeki Wisły i Kanału Młyńskiego zostały 

zinwentaryzowane i uzyskano aktualne pozwolenia wodno-prawne na odprowadzenie wód 

opadowych do w/w odbiorników. Osiąganie coraz wyższego poziomu czystości wód 

powierzchniowych jest uwarunkowane systematycznymi działaniami na szeregu 

płaszczyznach, w tym m.in. systematyczną rozbudową kanalizacji deszczowej, właściwym 

odprowadzaniem wód opadowych, uwzględnianiem tego aspektu przy kolejnych 

modernizacjach i dążeniem do trwałego stanu 100% skanalizowania obszaru miasta. Stopień 

skanalizowania w aglomeracji Tczew w 2018 roku wyniósł: 

- mieszkańcy Tczewa objęci systemem kanalizacji w 2018 roku - 99,7 %, 

- stopień skanalizowania aglomeracji Tczew (RLM mieszkańców i RLM przemysłu) 96,7%, 

Długość sieci kanalizacji deszczowej na koniec 2018 roku wynosiła 52,3 km. 

 

Osiąganie coraz wyższego poziomu czystości wód powierzchniowych jest uwarunkowane 

systematycznymi działaniami na szeregu płaszczyznach, w tym m.in.: 

- systematyczną rozbudową kanalizacji deszczowej, właściwym odprowadzaniem wód 

opadowych, uwzględnianiem tego aspektu przy kolejnych modernizacjach, 

- dążeniem do trwałego stanu 100% skanalizowania obszaru miasta, 

- wdrażaniem właściwych nawyków wśród mieszkańców, zmierzających do optymalnego 

korzystania z zasobów wodnych miasta. 

 

W ramach ochrony wód powierzchniowych i podziemnych w latach 2017-2018 wykonano 

remonty i konserwacje urządzeń w zakresie gospodarki wodnej, do głównych należały: 

w 2017 roku: 

- przegląd i uruchomienie zdrojów wodnych, wydatkowano 46 296 zł, 

- wymiana pompy wód opadowych ul. Południowa, wydatkowano 3 000 zł, 

- wykonanie remontu kanału deszczowego w obrębie ul. Sobieskiego, wydatkowano 5 743 zł, 

- wykonanie remontu sieci kanalizacyjnej ul. Pomorska, wydatkowano 9 411 zł, 

- konserwacja studni chłonnej na parkingu przy ul. Wojska Polskiego, wydatkowano 2 290 zł. 

 w 2018 roku: 

- wykonanie remontu kraty ściekowej ul. Armii Krajowej, wydatkowano 2 251 zł, 
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- wykonanie remontu odwodnienia ul. Kossakowskiej, wydatkowano 13 877 zł, 

- konserwacja rowu melioracyjnego ul. Bałdowska, wydatkowano 7 006 zł, 

- konserwacja separatora na Bulwarze Nadwiślańskim, wydatkowano 3 564 zł, 

- konserwacja fontann i zdrojów wodnych, wydatkowano 56 088 zł. 

 

W latach 2017-2018 prowadzone były działania edukacyjne w zakresie racjonalnej 

gospodarki wodami i jej ochrony przed zanieczyszczeniem. Edukacja ekologiczna 

realizowana przez PEE adresowana była przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjów oraz dzieci przedszkolnych. Treści merytoryczne zajęć dotyczyły między innymi 

ochrony wód i ich racjonalnego wykorzystania. ZWiK Sp. z o. o. na stronie internetowej 

zakładu www.zwik.tczew.p informuje na bieżąco mieszkańców Tczewa na temat jakości 

wody jak również zamieszcza artykuły zawierające informacje dla czego warto pić Tczewską 

wodę, skąd się ona bierze i jak funkcjonuje system wodno kanalizacyjny na terenie miasta.    

 

 

 

55  GGoossppooddaarrkkaa  wwooddnnoo--śścciieekkoowwaa..  

 
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). 

 

Zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Tczewa realizuje Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W eksploatacji zakładu znajduje się następująca 

infrastruktura wod-kan w Tczewie: 

 sieć wodociągowa, 

 sieć kanalizacji sanitarnej, 

 sieć kanalizacji deszczowej, 

 komunalna oczyszczalnia ścieków – ul. Czatkowska, 

 ujęcie wody ,,Motława’’ wraz ze stacją uzdatniania wody – ul. Działkowa, 

 ujęcie wody ,,Park Miejski’’ wraz ze stacją uzdatniania wody – ul. Kołłątaja, 

 przepompownia Chełmońskiego, 

 przepompownia Kossaka, 

 przepompownia Piotrowo, 

 przepompownia Obrońców Tczewa, 

 przepompownia Andersa, 

 przepompownia Ceglarska, 
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 przepompownia Konarskiego, 

 przepompownia Malinowska, 

 przepompownia Kapitańska, 

 przepompownia Czatkowy, 

 hydrofornia Al. Zwycięstwa, 

 hydrofornia Górki, 

 hydrofornia Malczewskiego, 

 hydrofornia Pinokia, 

 zbiornik retencyjny Górki. 

 

 

5.1. Działania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 

 

Tabela 3 i 4 zawiera informacje na temat działań inwestycyjnych wykonanych przez ZWiK 

Sp. z o. o. w latach 2017-2018 w celu rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej oraz 

kanalizacji sanitarnej. 

 

Tabela 4 Zadania inwestycyjne wykonane przez ZWiK Sp. z o. o. w 2017 roku.   
 

Lp. Nazwa zadania 

Wartość                  

wg planu 

[w zł] 

Wykonanie                    

do 

31.12.2017r.  

[w zł] 

Zaawansowanie 

I. Sieć wodociągowa 

1. Sieć wodociągowa rejon  

ul. Głowackiego                                  

(część południowa) 

100 000,00 92 923,38 Wykonano : 

- sieć wodociągowa ul. Ks. Młyńskiego                         

i ul. Forsterów o L= 404,20 mb; 
Zadanie zakończone, rozliczone 

(kontynuacja w latach następnych) 

2. Sieć wodociągowa rejon                         

ul. Głowackiego  

(część północna)                            

20 000,00 27 242,79 Wykonano : 
- sieć wodociągowa w ul. Pileckiego                      

o L= 196,80 mb (etap III),                             

{dokończenie zadania z 2016r.}; 
Zadanie zakończone, rozliczone 

(kontynuacja w latach następnych) 

3. Sieć wodociągowa przy                               

ul. Jagiellońskiej 

(dawny teren Unimor) 

80 000,00 12 105,00 Wykonano : 
- dokumentację projektową na 

przebudowę sieci wodociągowej w ul. 

Jagiellońskiej (rejon bud. nr 66 i 16 oraz 
działek nr 143/78-143/80); 

Uzyskiwano pozwolenie na budowę. 

Realizacja w latach następnych 

4. Spinki wodociągowe na 

terenie Tczewa  

(węzły + odcinki sieci) 

200 000,00 194 162,31 Wykonano : 
- sieć wodociągową spinającą w ul. 

Wojska Polskiego do ul. Saperów o L= 

50,50 mb; 
- dokumentację projektową na budowę 

sieci wodociągowej spinającej od ul. 

Marynarskiej do ul. Kruczej; 
Uzyskiwane jest pozwolenie na budowę. 

{Realizacja w latach następnych} 

- dokumentację projektową na budowę 

sieci wodociągowej spinającej  od ul. 

Saperskiej do ul. Chłodnej; 

- sieć wodociągową spinającą w ul. 
Chłodnej do ul. Saperskiej o L= 149,40mb 

5. Program opomiarowania strat 

wody poprzez stworzenie 

stałego strefowego 

monitoringu przepływów i 

ciśnienia w miejskim systemie 

wodociągowym 

0,00 513 349,34 Wykonano : 

- mapy do celów proj. na zakres zadania; 
W trakcie realizacji : 

- dostawa, montaż i uruchomienie 

urządzeń oraz oprogramowania do 
systemu monitoringu pracy sieci 

wodociągowej w Tczewie, kwota 

umowna: 945.705,81 zł  (netto), termin 
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realizacji: 30.09.2018r.; 
Zadanie dofinansowane w formie pożyczki 

z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie: 500 

tys. zł 
 

W dniu 25.09.2017r. wykonano I Etap 

zadania, tj. zakup przepływomierzy na lata 
2017/2018   i montaż 16 pkt. 

pomiarowych. 

W październiku 2017r. WFOŚiGW w 
Gdańsku wypłacił I transzę pożyczki w 

kwocie:  

300 tys. zł . 
Całkowity koszt zadania:813.349,34 zł, w 

tym: 
a/ koszty ZWiK Tczew: 513.349,34 zł 

b/ Pożyczka WFOŚiGW:  300.000,00 zł 

6. Sieć wodociągowa ul. 

Bałdowska 

(zadanie dodatkowe)                            

0,00 16 261,12 Wykonano : 

- sieć wodociągową w ul. Bałdowskiej                           
o L= 912,80mb; 

{dokończenie zadania z 2016r.} 

Zadanie współfinansowane przez firmę                       
UNIQ LOGISTIC z Łodzi w kwocie: 

72.863,36 zł (netto). 

- koncepcję sieci wodociągowej na 
terenach położonych przy ul. Bałdowskiej 

w Tczewie; 

Całkowity koszt zadania: 89.124,48 zł , w 
tym: 

a/ koszty ZWiK Tczew: 16.261,12 zł 

b/ Koszty UNIQ LOGISTIC:  72.863,36 zł 

7. Sieć wodociągowa                                          

rejon ul. Kazimierza 

Wielkiego 

(zadanie dodatkowe)                            

0,00 9 817,28 Przejęcie odpłatne sieci : 

- sieć wodociągowa w ul. Kazimierza 

Wielkiego o L= 119,00 mb; 
{wartość kosztorysowa: 24.244,95 zł} 

Zadanie zakończone, rozliczone 

8. Sieć wodociągowa na terenie 

Nowego Centrum 

Usługowego przy ul. Wojska 

Polskiego i ul. Saperów 

(zadanie dodatkowe)                            

0,00 390,00 Wykonano : 

- mapy zasadnicze do celów 
informacyjnych; 

W trakcie realizacji : 
- opracowanie koncepcji sieci wod-kan na 

terenie Nowego Centrum Usługowego,  

kwota umowna: 3.700,00 zł  (netto), 

termin realizacji: 19.01.2018r.; 

9. Sieć wodociągowa                                          

rejon ul. Czatkowskiej                                       

{ul. Marynarska} 

(zadanie dodatkowe)                            

0,00 47 830,35 Wykonano : 

-  odc. sieci w ul. Marynarskiej o L= 

160,69 mb; 
Zadanie zakończone, rozliczone 

 
Razem 400 000,00 914 081,57 

Całkowita wartość łącznie ze 

współfinansowaniem 1 286 944,93 zł 

II. Sieć kanalizacji sanitarnej    

1. Kanalizacja sanitarna                                   

rejon ul. Głowackiego  

(część południowa) 

100 000,00 33,50 W dniu 21.08.2017r. unieważniono 

postępowanie na wybór Wykonawcy robót, 

ze względu iż najkorzystniejsza oferta 
przekraczała znacznie kwotę przeznaczoną 

na realizację zadania. 

Zadanie przesunięto do realizacji na lata 
następne. 

(kontynuacja w latach następnych) 

2. Kanalizacja sanitarna                                       

rejon ul. Głowackiego  

(część północna) 

30 000,00 18 039,80 Wykonano : 

- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. 
Pileckiego o L= 156,28 mb (etap III); 

{dokończenie zadania z 2016r.} 

Zadanie zakończone, rozliczone 
(kontynuacja w latach następnych) 

3. Kanalizacja sanitarna                                               

ul. Przemysłowa 

260 000,00 0,00 Przesunięto realizacje na 2018r. po 

uzyskaniu pożyczki z WFOŚiGW w 
Gdańsku na cały zakres projektowy. 

4. Kanalizacja sanitarna ul. 

Ceglarska 

150 000,00 8 905,00 Wykonano: 

- dokumentację projektową na 
przebudowę sieci kanal. sanitarnej w  ul. 

Czyżykowskiej  do ul. Ceglarskiej; 

Uzyskano pozwolenie na budowę. 
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W dniu 30.10.2017r. unieważniono 
postępowanie na wybór Wykonawcy robót, 

ze względu iż najkorzystniejsza oferta 

przekraczała znacznie kwotę przeznaczoną 
na realizację zadania. 

Zadanie przesunięto do realizacji na lata 

następne. 

5. Sieć kanalizacji sanitarnej                                               

ul. Bałdowska 

(zadanie dodatkowe)                            

0,00 5 399,90 Wykonano : 

- koncepcję sieci kanalizacji sanitarnej na 

terenach położonych przy  ul. Bałdowskiej 
w Tczewie; 

6. Kanalizacja sanitarna                                     

rejon ul. Kazimierza 

Wielkiego 

(zadanie dodatkowe)                            

0,00 17 145,14 Przejęcie odpłatne sieci : 

- sieć kanalizacji  sanitarnej w ul. 
Kazimierza Wielkiego o L= 107,50 mb; 

{wartość kosztorysowa: 44 329,50 zł} 

Zadanie zakończone, rozliczone 

7. Kanalizacja sanitarna                                          

rejon ul. Czatkowskiej                                       

{ul. Marynarska} 

(zadanie dodatkowe)                            

0,00 59 541,42 Wykonano : 
-  odc. sieci w ul. Marynarskiej o L= 

154,90 mb; 

Zadanie zakończone, rozliczone 

 
Razem 540.000,00 109 064,76 

 

III. Stacje Uzdatniania Wody 

1. Motława : 

Modernizacja pompowni II 

stopnia 

1 200 000,00 760 786,19 Wykonano : 

- modernizację pomp sieciowych w 

systemie „zaprojektuj i wybuduj” ; 
Zadanie zakończone, rozliczone 

 

2. Motława : 

Modernizacja rurociągów 

wody surowej  300 (od drogi 

nr 91 do ujęcia) 

100 000,00 57 272,91 Wykonano : 
- modernizację rurociągu wody surowej  

na Ujęciu Wody „Motława” o L= 162,50 

mb; Zadanie zakończone, rozliczone 
 

3. Park Miejski : 

Przebudowa budynku 

gospodarczego 

0,00 1 184,80 Wykonano : 

- mapę powykonawczą  wraz ze zmianami 

w operacie ewidencji gruntów i 
budynków; 

- zakończono roboty malarskie w 

pomieszczeniach bud. gospodarczego; 
{dokończenie zadania z 2016r.} 

Zadanie zakończone, rozliczone 

 

 
Razem 1 300 000,00 819 243,90 

 

IV. Oczyszczalnia ścieków 

1. Budowa kompostowni osadów 

ściekowych wraz z zakupem 

urządzeń 

1 650 000,00 132 376,31 W dniu 20 kwietnia 2017r.  podpisano 
Umowę o dofinansowanie  z NFOŚiGW 

ze środków POIiŚ 2014-2020  w ramach 

działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach. 

Planowany koszt całkowity Projektu: 

25.156.481, 38zł             
Wysokość dofinansowania :  12 849 

450,00 zł 

Zakończenie Projektu:  31.12.2019r. 

W dniu 03.08.2017r. podpisano umowę na 

Inżyniera Kontraktu.   

W dniu 28.12.2017r. ogłoszono przetarg 
nieograniczony na wybór Wykonawcy 

robót w systemie  „zaprojektuj i wybuduj” 

dla zadania nr 1, 2, 3 . 
W trakcie realizacji : 

-  procedura przetargowa na wybór 

Wykonawcy robót, termin składania ofert 
do dnia  15.02.2018r.; 

2. Modernizacja budynku 

Przepompowni ścieków 

Czatkowy wraz z wymianą 

krat i pomp ścieków 

35 000,00 27 446,14 Zadanie dofinansowane ze środków POIiŚ 

{jak w poz. IV.1} 
Trwa procedura przetargowa. 

3. Modernizacja części 

mechanicznej oczyszczalni:  135 000,00 48 188,35 
Zadanie dofinansowane ze środków 

POIiŚ 

{jak w poz. IV.1} 
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 3.1  Modernizacja kraty gęstej 30 000,00 6 980,06 Zadanie dofinansowane ze środków POIiŚ 
{jak w poz. IV.1} 

Trwa procedura przetargowa 

 3.2  Modernizacja separatora 

piasku 

30 000,00 4 653,43 

 

Zadanie dofinansowane ze środków POIiŚ 
{jak w poz. IV.1} 

Trwa procedura przetargowa 

 3.3  Wymiana dmuchaw 30 000,00 

 

16 006,74 

 

Zadanie dofinansowane ze środków POIiŚ 

{jak w poz. IV.1} 
Trwa procedura przetargowa  

 3.4  Wymiana wirówek 45 000,00 

 

20 548,12 

 

Zadanie dofinansowane ze środków POIiŚ 

{jak w poz. IV.1} 
Trwa procedura przetargowa 

4. Budowa awaryjnej nitki 

kanału sanitarnego - obejście 

Przepompowni Czatkowy 

580 000,00 

 

19 932,12 

 

Zadanie dofinansowane ze środków POIiŚ 

{jak w poz. IV.1} 
W trakcie realizacji : 

-  budowa awaryjnej nitki kanału 

sanitarnego o L= 89,00 mb wraz z 
przepompownią ścieków, kwota umowna:  

1 740 000,00 zł (netto),    

 termin realizacji do dnia:  20.08.2018r.; 

 
Razem 2 400 000,00 227 942,92 

 

V. Baza ZWiK 

1. Przebudowa budynków bazy 300 000,00 0,00 Wniosek o dotację z ZUS o udzielenie 

dofinansowania w ramach działania na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia 

na miejscu pracy dla zadania: „Wykonanie 

instalacji wentylacji z wymiennikami 
ciepła w bud. administracyjnym ZWiK 

Tczew” złożony w dniu 31.08.2016r.  
uzyskał wynik pozytywny w  ocenie 

formalnej, obecnie oczekiwana jest ocena 

merytoryczna eksperta. 

 
Razem 300 000,00 0,00 

 

VI. Zakupy inwestycyjne 

1. Sprzęt komputerowy 40 000,00 36 590,89 Zakupiono : 

- kserokopiarkę A3 SAMSUNG  (1 szt.); 

- drukarkę BROTHER  (2 szt.); 
- komputer TECHBOX  (1 szt.); 

- laptop DELL (1 szt.); 

- komputer DELL (5 szt.); 
- monitor DELL LCD 23.8”  (1 szt.); 

- komputer przemysłowy na SUW Motława; 
- zestaw startowy PACSystems RX3i (1 

szt.); 

Zadanie zakończone, rozliczone 

2. Samochód dostawczy 90 000,00 95 670,68 Zakupiono : 
- nowy samochód dostawczy typu furgon 

marki FIAT Ducato; 

- zabudowę serwisową do samochodu FIAT 
Ducato dla obsługi sieci wodociągowej; 

Zadanie zakończone, rozliczone 

3. System biomonitoringu 30 000,00 0,00 W dniu 10.03.2017r. zakończono instalację 
Systemu Biomonitoringu SYMBIO na Stacji 

Uzdatniania Wody „Park Miejski”. 

Łączny koszt systemu:  85.000,00 zł (netto) 
Spłata w formie ratalnej przez okres                      

36 miesięcy. 

4. Zakup dodatkowy : 

Kamera inspekcyjna do 

inspekcji kanałów   {Sieć 

kanalizacyjna} 

0,00 10 490,00 Zakupiono kamerę inspekcyjna do inspekcji 

rurociągów SONY ; 

Zadanie zakończone, rozliczone 

5. Zakup dodatkowy : 

Frezarka pionowa z 

oprzyrządowaniem   

{Warsztat} 

0,00 12 000,00 Zakupiono frezarkę pionową FYD-25 z 

oprzyrządowaniem prod. JAFO Jarocin ; 

Zadanie zakończone, rozliczone 

6. Zakup dodatkowy : 

Zabezpieczenie do wykopów                      

{Sieć wodociągowa} 

0,00 8 600,00 Zakupiono zabezpieczenie do wykopów typ 
BOX; 

Zadanie zakończone, rozliczone 
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7. Zakup dodatkowy : 

Samochód dostawczy do 

przewozu 8 osób 

0,00 129 367,24 Zakupiono samochód dostawczy marki 
FORD TRANSIT CUSTOM do przewozu 8 

osób; 

Pojazd leasingowany (do 30.11.2022r.) za 
kwotę: 129.017,24 zł + odsetki (15.103,01 

zł) 

Koszt samochodu:  127.739,84 zł (netto) 
W 2017r. poniesiono koszty opłaty wstępnej 

(12.773,98 zł + VAT-33.147,66 zł) oraz 

koszt rejestracji (350,00 zł). 
Zadanie zakończone, rozliczone 

 
Razem 160 000,00 292 718,81  

 Ogółem 5 100 000,00 2 363 051,96 

Całkowita wartość łącznie ze 

współfinansowaniem:   2 735 915,32 zł 

w tym: 

a/ środki ZWiK Tczew:   2 363 051,96 zł   

b/ pożyczka WFOŚiGW:    300 000,00 zł 

c/  współfinansowanie UNIQ LIGISTIC:  

72 863,36zł 

 
 
 
Tabela 5 Zadania inwestycyjne wykonane przez ZWiK Sp. z o. o. w 2018 roku.   

 

Lp. Nazwa zadania 

Nakłady 

według Planu 

[w zł] 

Wykonanie 

do 

31.12.2018r.  

[w zł] 

Zaawansowanie 

I. Sieć wodociągowa 

1. Sieć wodociągowa rejon  

ul. Głowackiego                                  
(część południowa) 

130.000,00 66.300,76 Wykonano : 

- odcinek sieci wodociągowej w ul. Ks. 
Feliksa Bolta o L= 261,90 mb; 

Zadanie zakończone, rozliczone 

(kontynuacja w latach następnych) 

2. Sieć wodociągowa rejon                         
ul. Bałdowskiej                       

200.000,00 19.498,76 Przejęcie odpłatne sieci : 
- sieć wodociągowa rejon ul. Bałdowskiej                         

o L= 123,40 mb; 

{wartość kosztorysowa: 110.648,10 zł} 
Wykonano : 

- dokumentację projektową; 

Planowane rozpoczęcie realizacji:  III 2019r. 
(kontynuacja w latach następnych) 

3. Spinki wodociągowe na terenie 

Tczewa  
(węzły + odcinki sieci) 

240.000,00 53.444,84 Wykonano : 

- przebudowę węzła wodociągowego                                      
w ul. Piastowskiej {Zadanie rozpoczęte w 

2017r.} ; 

- uzyskano pozwolenie na budowę spinki 
wodociągowej ul. Marynarska/ ul. Krucza; 

4. Program opomiarowania strat wody 

poprzez stworzenie stałego 

strefowego monitoringu przepływów i 
ciśnienia w miejskim systemie 

wodociągowym 

346.000,00 155.241,09 Wykonano : 

- dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń 

oraz oprogramowania do systemu 
monitoringu pracy sieci wodociągowej w 

Tczewie. 

W 2017r. rozpoczęto i wykonano Etap I 
zadania, tj. zakup przepływomierzy na lata 

2017/2018 i montaż 16 pkt. pomiarowych,                                       

w 2018r. kontynuacja zadania (Etap II) 
montaż 15 pkt. pomiarowych. 

Zadanie zakończone, rozliczone 
Zadanie dofinansowane w formie pożyczki z 

WFOŚiGW w Gdańsku. 

Kwota dofinansowania w 2018r.: 
200.000,00 zł 

5. Sieć wodociągowa ul. 1-go Maja 

(rejon MOPS)                            

145.000,00 147.380,51 Wykonano : 

- dokumentację projektową i uzyskano 

pozwolenie na budowę;                                     
- sieć wodociągową fi 110 wraz z 

przyłączami do granicy działek o L= 152,40 

mb; 
Zadanie zakończone, rozliczone 
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Lp. Nazwa zadania 

Nakłady 

według Planu 

[w zł] 

Wykonanie 

do 

31.12.2018r.  

[w zł] 

Zaawansowanie 

6. Sieć wodociągowa  

ul. Warsztatowa                          

15.000,00 0,00 Planowane wykonanie dokumentacji 

projektowej po uzyskaniu koncepcji budowy 
kompleksu sportowego przy ul. 

Warsztatowej. 

Realizacja zadania w latach następnych.  

7. Sieć wodociągowa na terenie Nowego 
Centrum Usługowego przy ul. Wojska 

Polskiego                                     i ul. 

Saperów                          

260.000,00 7.355,00 Wykonano : 
- dokumentację projektową sieci wodociąg.            

w ul. Saperów Etap II (EW-2),                                

uzyskano pozwolenie na budowę; 
- dokumentację projektową na sieć 

wodociągową w ul. Saperów Etap III  (EW-

3);  
Planowane rozpoczęcie realizacji robót:   

Etap II :  II – III 2019r. 
Etap III : realizacja w latach następnych 

 
Razem 1.336.000,00 449.220,96 

 

II. Sieć kanalizacji sanitarnej 

1. Kanalizacja sanitarna                                

ul. Ceglarska                                                

(od ul. Czyżykowskiej) 

419.000,00 685.517,19 Wykonano: 
- sieć kanalizacji sanitarnej od istniejącej 

studni w ul. Czyżykowskiej do kolektora A2                                      

w ul. Ceglarskiej o L= 225,95 mb; 
Zadanie zakończone, rozliczone 

2. Kanalizacja sanitarna                                       

rejon ul. Bałdowskiej 

160.000,00 33.074,57 Przejęcie odpłatne sieci : 

- sieć kanalizacji sanitarnej rejon                                      

ul. Bałdowskiej o L= 378,85 mb; 
{wartość kosztorysowa: 385.944,42 zł} 

Wykonano: 

- dokumentację projektową,                                           
Planowane rozpoczęcie realizacji:  III 2019r. 

(kontynuacja w latach następnych) 

3. Kanalizacja sanitarna                                               

ul. Przemysłowa 

600.000,00 693.527,38 W trakcie realizacji : 
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej                            

o L= 887,50m z przyłączami do granicy 

działek o L= 312,50 m,                                                               
kwota umowna :  1.819.840,90 zł (netto), 

termin realizacji: 31.05.2019r.; 

Zadanie dofinansowane w formie pożyczki z 
WFOŚiGW w Gdańsku. 

4. Kanalizacja sanitarna na 

terenie Nowego Centrum 

Usługowego przy ul. Wojska 

Polskiego i ul. Saperów                          

40.000,00 12.781,71 Wykonano: 

- dokumentację projektową na sieć ks                                    
w ul. Saperów Etap I (ES-1a, ES-1b, ES-2); 

W trakcie realizacji : 

- dokumentacja projektowa sieci w ul. 
Wojska Polskiego, Al. Zwycięstwa wraz z 

odejściami do ul. Grunwaldzkiej, ul. 

Sobieskiego  i ul. Warsztatowej,  
kwota umowna: 11.000,00 zł (netto),                              

termin realizacji: 

Etap II (Al. Zwycięstwa/ Wojska Polskiego:  
30.01.2019r. 

Etap III (Wojska Polskiego z odejściami):  

15.02.2019r. 
Realizacja zadania w latach następnych. 

 
Razem 1.219.000,00 1.424.900,85  

III. Oczyszczalnia ścieków 

1. Budowa kompostowni osadów 

ściekowych wraz z zakupem urządzeń 

3.378.000,00 398.825,15 Zadanie dofinansowane ze środków POIiŚ w 

ramach Umowy o dofinansowanie nr 
POIS.02.03.00-00-0214/16-00 z dnia 

20.04.2017r. 

W trakcie realizacji : 
-  zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych, kwota umowna :   

7.401.000,00 zł (netto), 
termin realizacji: 28.08.2019r.; 

-  ponoszone są także koszty Inżyniera 

Kontraktu, koszty Jednostki Realizującej 
Projekt oraz koszty promocji projektu. 
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Lp. Nazwa zadania 

Nakłady 

według Planu 

[w zł] 

Wykonanie 

do 

31.12.2018r.  

[w zł] 

Zaawansowanie 

Wykonano: 

- dokumentację projektowo-wykonawczą 
oraz uzyskano pozwolenie na budowę; 

2. Modernizacja budynku 

Przepompowni ścieków Czatkowy 

wraz z wymianą krat i pomp ścieków 

615.000,00 145.005,50 Zadanie dofinansowane ze środków POIiŚ 

{jak w poz. III.1} 

W trakcie realizacji : 
-  zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych, kwota umowna :   

3.669.000,00 zł (netto), 
termin realizacji: 28.08.2019r.; 

-  ponoszone są także koszty Inżyniera 

Kontraktu, koszty Jednostki Realizującej 
Projekt oraz koszty promocji projektu. 

Wykonano: 
- dokumentację projektowo-wykonawczą 

oraz uzyskano pozwolenie na budowę; 

Trwają roboty budowlano-montażowe. 

3. Modernizacja części mechanicznej 

oczyszczalni,                    w tym:  
856.000,00 593.566,19 

Zadanie dofinansowane ze środków POIiŚ 

{jak w poz. III.1} 

 3.1  Modernizacja kraty gęstej 545.000,00 209.874,84 Zadanie dofinansowane ze środków POIiŚ 

{jak w poz. III.1} 
W trakcie realizacji : 

-  zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych, kwota umowna :   
526.000,00 zł (netto), 

termin realizacji: 28.08.2019r.; 

-  ponoszone są także koszty Inżyniera 
Kontraktu, koszty Jednostki Realizującej 

Projekt oraz koszty promocji projektu. 

Wykonano: 
- dokumentację projektowo-wykonawczą 

oraz uzyskano pozwolenie na budowę; 

Trwają roboty budowlano-montażowe. 

 3.2  Modernizacja separatora piasku 36.000,00 255.676,82 
 

Zadanie dofinansowane ze środków POIiŚ 
{jak w poz. III.1} 

W trakcie realizacji : 

-  zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych, kwota umowna :   

565.000,00 zł (netto), 
termin realizacji: 28.08.2019r.; 

-  ponoszone są także koszty Inżyniera 

Kontraktu, koszty Jednostki Realizującej 
Projekt oraz koszty promocji projektu. 

Wykonano: 

- dokumentację projektowo-wykonawczą 
oraz uzyskano pozwolenie na budowę; 

Trwają roboty budowlano-montażowe. 

 3.3  Wymiana dmuchaw 185.000,00 77.068,82 

 

Zadanie dofinansowane ze środków POIiŚ 

{jak w poz. III.1} 
W trakcie realizacji : 

-  zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych, kwota umowna :   
1.610.000,00 zł (netto), 

termin realizacji: 28.08.2019r.; 

-  ponoszone są także koszty Inżyniera 
Kontraktu, koszty Jednostki Realizującej 

Projekt oraz koszty promocji projektu. 

Wykonano: 

- dokumentację projektowo-wykonawczą 

oraz uzyskano pozwolenie na budowę; 

Trwają roboty budowlano-montażowe. 

 3.4  Wymiana wirówek 90.000,00 50.945,71 

 

Zadanie dofinansowane ze środków POIiŚ 

{jak w poz. III.1} 

W trakcie realizacji : 
-  zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych, kwota umowna :   

1.675.000,00 zł (netto), 
termin realizacji: 28.08.2019r.; 

-  ponoszone są także koszty Inżyniera 

Kontraktu, koszty Jednostki Realizującej 
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Lp. Nazwa zadania 

Nakłady 

według Planu 

[w zł] 

Wykonanie 

do 

31.12.2018r.  

[w zł] 

Zaawansowanie 

Projekt oraz koszty promocji projektu. 

Wykonano: 
- dokumentację projektowo-wykonawczą 

oraz uzyskano pozwolenie na budowę; 

Trwają roboty budowlano-montażowe. 

4. Budowa awaryjnej nitki kanału 
sanitarnego - obejście przepompowni 

Czatkowy 

1.815.000,00 1.781.652,96 
 

Zadanie dofinansowane ze środków POIiŚ 
{jak w poz. III.1} 

Wykonano : 

-  awaryjną nitkę kanału sanitarnego                       
o L= 89,00 mb wraz z przepompownią 

ścieków,          

Roboty zakończono; 

 
Razem 6.664.000,00 2.919.049,80  

IV. Baza ZWiK 

1. Przebudowa budynku 

administracyjnego  

[klimatyzacja, wentylacja, 
przebudowa pomieszczeń] 

500.000,00 202.700,26 W trakcie realizacji : 

-  wykonanie wentylacji mechanicznej oraz 

instalacji klimatyzacji w bud. 
administracyjnym, kwota umowna:  

398.600,52 zł (netto),          

Roboty zakończono – trwa procedura 
odbiorowa; 

Wykonano opinię techniczną dotyczącą 

sterowania klimakonwektorami wraz z 
oszacowaniem kosztu usunięcia wady 

zamontowanych klimakonwektorów;  

Po zakończeniu wykonania klimatyzacji 
zostanie rozpoczęta przebudowa 

pomieszczeń. (2019r.)  

 
Razem 500.000,00 202.700,26  

V. Stacje Uzdatniania Wody 

A. SUW „Motława”    

1. System napowietrzania wody surowej 20.000,00 0,00 W trakcie realizacji: 

- koncepcja modernizacji systemu 

napowietrzania,                                                             
kwota zlecenia: 12.000,00 zł (netto),                        

termin wykonania: 28.02.2019r.  

(Dalsza realizacja w latach następnych) 

2. Modernizacja stacji polowych studni 
nr 2, 3, 7, 8, 10 

100.000,00 26.100,00 Wykonano : 
- dokumentację projektową,                                           

Realizacja zadania w latach następnych. 

W dniu 10.12.2018r. odsprzedano 
dokumentację zakresu ENERGA za kwotę : 

5.600,00 zł (netto) do ENERGA-

OPERATOR S.A. w Gdańsku; 

 

 
Razem 120.000,00 26.100,00  

VI. Zakupy inwestycyjne 

1. Samochód dostawczy 90.000,00 111.402,38 Zakupiono : 
-  samochód dostawczy marki FORD 

TRANSIT 2.0 EcoBlue 130 KM; 

Zadanie zakończone, rozliczone 

2. Sprzęt komputerowy 25.000,00 18.231,97 Zakupiono: 
-  Komputer DELL (8 szt.) 

-  Laptop DELL (2 szt.) 

-  Switch sieciowy (1 szt.) 
Zadanie zakończone, rozliczone 

3. Sprzęt do Laboratorium 10.000,00 43.417,89 Zakupiono : 

- automatyczna stację poboru próbek do 
badań ścieków; 

- zestaw diagnostyczny Colilert-18 ze 

zgrzewarką do tacek plastikowych do 
badania wody; 

Zadanie zakończone, rozliczone 

4. Samochód asenizacyjny 400.000,00 325.000,00 Zakupiono : 
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Nakłady 

według Planu 

[w zł] 

Wykonanie 

do 

31.12.2018r.  

[w zł] 

Zaawansowanie 

- samochód marki DAF z zabudową 

asenizacyjną JANCO 10 m3; 
Zakup w formie leasingu operacyjnego                            

na 60 m-cy ; 

Zadanie zakończone, rozliczone 

5. Zakup dodatkowy : 
Ekspres ciśnieniowy do kawy   

{Administracja} 

0,00 3.575,61 Zakupiono  ekspres ciśnieniowy do kawy                              
DE LONGHI 

Zadanie zakończone, rozliczone 

 
Razem 525.000,00 501.627,85  

 Ogółem 10.364.000,00 5.523.599,72  

 

 

Tabela 5 i 6 zawiera informacje na temat realizowanych zadań remontowych wykonanych 

przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w latach 2017-2018. 

 

Tabela 5 Zadania remontowe wykonane przez ZWiK Sp. z o. o. w 2017 roku.   

 

Lp 
Nazwa zadania 

Wyszczególnienie robót 

Wartość                  

wg planu  

[w zł] 

Wykonanie  

do 

31.12.2017r.  

[w zł] 

Zaawansowanie 

1. Roboty drogowe po 

awariach  

wodno – kanalizacyjnych 

250 000,00 196 105,11 Zadanie zakończone , rozliczone 

2. Regulacja włazów, 

skrzynek, hydrantów i stopni 

włazowych 

70 000,00 43 940,54 Zadanie zakończone , rozliczone 

3. Remont przyłączy 

wodociągowych 

wraz z odcinkami sieci i 

węzłami 

360 000,00 629 572,22 Zadanie realizowane wg rzeczywistych potrzeb 

Wykonano : 

- remont węzłów wodociągowych : 
   a/  ul.  Rybacka/  ul. Garncarska; 

   b/  ul. Kasztanowa; 

   c/   ul. Rybacka/ ul. Lipowa; 
   d/   ul. Niepodległości; 

   e/   ul. Saperska/ Al. Zwycięstwa; 

   f/    ul. Bałdowska/ ul. Kasprowicza 
   g/   ul. Głowackiego; 

   h/   Al. Zwycięstwa; 

   i/    ul. Sadowa 
- remont sieci wodociągowej o L= 442,90 mb 

wraz z przyłączami (16 szt.) w ul. Nałkowskiej; 

{dokończenie zadania z 2016r.} 
-  czyszczenie sieci wodociągowej na terenie 

miasta Tczewa 8 400,00 mb ; 

- remont odc. wodociągu z przyłączami w ul. 
Jedn. Narodu; 

- remont odcinka wodociągu w ul. Gdańskiej; 

- remont przyłącza do studni K-2 oraz odcinka 
rurociągu wody surowej na SUW Park Miejski; 

- remont przyłącza wodociąg. ul. Sadowa; 

- remont przyłącza wodoc. ul. Armii Krajowej; 
- remont odc. sieci wodociągowej                                  

ul.  Skarszewska; 

Zadanie zakończone , rozliczone 

4. Remont przykanalików i 

odcinków sieci kanalizacji 

sanitarnej  

80 000,00 219 573,33 Zadanie realizowane wg rzeczywistych potrzeb 

Wykonano: 

- remont odc. sieci kanalizacji sanitarnej                           
w ul. Armii krajowej 74-80;          

-  remont kanału sanitarnego na Pl. Hallera; 

-  monitoring TV z czyszczeniem kanal. sanit. ul. 
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Armii Krajowej; 
-  remont odc. kanal. sanit. ul. Malczewskiego; 

-  monitoring TV z czyszczeniem kanal. sanit. ul. 

Południowa; 
-  remont kanal. sanit. ul. Woj. Polskiego; 

-  remont kanal. sanit. ul. Gdańska; 

-  remont kanal. sanit. ul. Kard. Wyszyńskiego; 
-  pomiar studni kanal. sanit. ul. Gdańska,                     

ul. Sadowa, ul. Woj. Polskiego; 

Zadanie zakończone , rozliczone   

5. Remont maszyn, urządzeń, 

pomp i środków 

transportowych  

60 000,00 35 223,91 Wykonywane na bieżąco wg potrzeb 

Zadanie zakończone , rozliczone 

6. Remont maszyn, urządzeń 

oczyszczalni ścieków                                 

i przepompowni  

30 000,00 58 312,00 Wykonywane na bieżąco wg potrzeb 

Wykonano : 
- naprawę mieszadła ściekowego RW                               

z komory beztlenowej; 

- remont dmuchawy RBS nr 04-11688; 
- remont dmuchawy RBS nr 05-21682;  

- remont dmuchawy RBS nr 03-03705; 

Zadanie zakończone , rozliczone 

7. Remonty budynków i 

obiektów ZWiK 

280 000,00 221 237,86 Zadanie realizowane wg rzeczywistych potrzeb 

Wykonano: 

-  remont sanitariatów w bud. warsztatowym; 
-  remont dachu wraz z remontem wewnętrznym 

pomieszczeń garaży Bazy ZWiK;  

 {dokończenie zadań z 2016r.} 
- remont schodów wejściowych oraz                      

remont wiat zbiornika wyrównawczego                               

na SUW Motława; 
{dokończenie zadania z 2016r.}; 

-  remont drogi dojazdowej do studni nr 4 na 

Ujęciu Wody „Motława”; 
{dokończenie zadania z 2016r.}; 

-  remont nawierzchni przy studni nr 1 i 4 na 

Ujęciu Wody ‘Motława”; 
-  remont (wymiana) bramy garażowej w 

budynku warsztatowym; 

-  remont (wymiana) bramy garażowej w bud. 
garaży i drzwi wejściowych zew. do bud. 

warsztatu; 

- remont odwodnienia placu magazynowego i 

placu przy myjni samochodowej – Baza; 

- remont zasieków przy magazynie piasku; 

- remont drogi dojazdowej do przepompowni 
ścieków ul. Chełmońskiego; 

- remont systemu alarmowego 

antywłamaniowego na SUW Motława; 
Zadanie zakończone , rozliczone  

8. Malowanie pomostów 

oczyszczalni ścieków  

{Etap III} 

230 000,00 0,00 W związku z dwukrotnym unieważnieniem 

postepowania z powodu braku ofert, zostanie 
ogłoszony przetarg z terminem realizacji od 

kwietnia 2018r. 

9. Dokumentacja techniczna 

remontu rozdzielni NN i 

stacji polowych – SUW 

„Motława” 

10 000,00 8 805,00 Wykonano : 

-  dokumentację projektową na remont linii 
kablowej nn z przepustem po DK nr 91 dla 

zasilania Ujęcia Wody „Motława”; 

Zadanie zakończone , rozliczone 
Realizacja w latach następnych 

10 Remont kabli 

teletechnicznych - Baza oraz 

pomiary instalacji 

elektrycznych i 

odgromowych na obiektach 

ZWiK  

20 000,00 24 100,00 Wykonano : 

- okresowe pomiary instalacji elektrycznej i 
odgromowej na obiektach ZWiK; 

- remont kabli teletechnicznych od serwerowni 

do bud. portierni oraz do bud. warsztatu; 
Zadanie zakończone , rozliczone 

11 Remont elewacji budynku 

SUW „Park Miejski” 

120 000,00 0,00 Zrezygnowano z realizacji zadania, ze względu 

na zbyt małe środki na realizację zadania, 
szacunkowy koszt :  300 tys. zł  

12 Remont kanalizacji 

sanitarnej metodą rękawa (w 

różnych miejscach) 

80 000,00 26 000,00 W trakcie realizacji : 

-  naprawa punktowa kanal. sanit. metodą 

krótkiego rękawa „pakery” w ul. Południowej, ul. 
Iwaszkiewicza, ul. Warsztatowej,                                

ul. Gdańskiej, kwota umowna: 40.190,00 zł, 
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termin realizacji do dn.: 26.01.2018r. ; 
- remont kanal. sanit. DN500 w ul. Armii 

Krajowej i DN200 w ul. Konarskiego metodą 

bezwykopową „metoda rękaw”, kwota umowna:  
80.500,00 zł ,                                   termin 

realizacji do dn.:  12.01.2018r.; 

13 Remont wodociągu  100                           

w ul. Modrzewskiego – Etap 

I 

80 000,00 115 166,85 Wykonano : 
- mapę do celów projektowych ; 

- remont sieci wodociągowej w                                               

ul. Modrzewskiego o L= 175,25 mb wraz z 
przyłączami o L= 60,35 (5 szt.); 

Zadanie zakończone , rozliczone 

14 Remont wodociągu  100                       

w ul. Broniewskiego Etap I 

100 000,00 53 866,06 Wykonano : 
- remont sieci wodociągowej  o L=  115,00 mb 

wraz z przyłączami (7 szt.) o ΣL= 84,00 mb                   

w ul. Kochanowskiego nr 1-3  
{dokończenie zadania z 2016r.}; 

- mapę do celów projektowych                                             

ul. Broniewskiego ; 
W trakcie realizacji wybór Wykonawcy na 

realizację remontu sieci w trybie zapytania 

ofertowego. 

15 Remont wodociągu  

150AC  w ul. Orzeszkowej 

Etap I 

130 000,00 28 348,93 Wykonano : 

- mapę do celów projektowych ; 

W trakcie realizacji (zamiennie) : 

-  remont odcinka sieci wodociągowej w   ul. 
Saperów, kwota umowna: 54.737,86 zł, termin 

realizacji do dn.: 15.02.2018r. ; 

 
Razem 1 900 000,00 1 660 251,81  

 

 

Tabela 6 Zadania remontowe wykonane przez ZWiK Sp. z o. o. w 2018 roku.   

 

Lp. 
Nazwa zadania 

Wyszczególnienie robót 

Wartość                  

wg planu  

[w zł] 

Wykonanie  

do 

31.12.2018r

.  

[w zł] 

Zaawansowanie 

1. Roboty drogowe po awariach 

wodno – kanalizacyjnych 

170.000,00 281.652,71 Zadanie zakończone , rozliczone 

2. Regulacja studni, regulacja 

włazów, skrzynek, hydrantów 

50.000,00 36.330,62 Zadanie zakończone , rozliczone 

3. Remont przyłączy 

wodociągowych wraz z 

odcinkami sieci i węzłami 

110.000,00 751.073,39 Wykonano : 
- remont przyłącza wodociągowego do bud. przy 

ul. 30 Stycznia 28A; 

-  remont odcinka sieci wodociągowej wraz z 
węzłem w pasie drogowym Al. Zwycięstwa; 

-  remont odcinka wodociągu w Al. Zwycięstwa od 

ul. Gdańskiej poza zakres robót drogowych  Etap I; 
-  remont węzła wodociągowego przy 

skrzyżowaniu ul. Bałdowskiej z ul. Wybickiego; 

-  remont odcinka sieci wodociągowej w Al. 
Zwycięstwa – Etap II, odcinek od zakresu robót 

drogowych ul. Gdańska do ul. Saperskiej; 

-  remont (wymiana) sieci wodociągowej w ul. 
Czatkowskiej do Bazy ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie 

na sieć fi 160 mm; 

-  remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
w ul. Niepodległości; 

-  czyszczenie sieci wodociągowej na terenie m. 

Tczewa o dł. 20 000 mb; 
-  remont odcinka sieci wodociągowej w ul. 

Stromej; 

Zadanie zakończone , rozliczone 

4. Remont przykanalików i 

odcinków sieci kanalizacji 

sanitarnej  

80.000,00 186.265,07 Wykonano: 

- remont odc. sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 

Saperów; 
- remont odc. kanalizacji sanitarnej w ul. 

Mickiewicza; 
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- remont przyłącza kanal. sanit. ul. Gdańska 14; 
-  remont studni inspekcyjnej na kanale kanal. 

sanit. w Al. Zwycięstwa; 

-  remont awaryjny kanalizacji tłocznej  na PŚ 
Czatkowy; 

Zadanie zakończone , rozliczone 

5. Remont maszyn, urządzeń, 

pomp i środków 

transportowych  

50.000,00 45.328,04 Zadanie zakończone , rozliczone 

6. Remont maszyn, urządzeń 

oczyszczalni ścieków i 

przepompowni  

30.000,00 48.313,12 Wykonano: 
- wymianę uszkodzonej sprężarki i wentylatora 

skraplania na oczyszczalni 

- remont kraty pomostowej; 
- naprawa sterownika wirówki; 

-  wymiana sond pomiarowych z 

oprzyrządowaniem na Oczyszczalni; 
-  wymiana automatyki kontrolnej (Zestaw GE 

RX3i) na Oczyszczalni; 

Zadanie zakończone, rozliczone 

7. Remonty budynków i obiektów 

ZWiK 

80.000,00 396.359,67 Wykonano: 

-  wymianę drzwi na dyżurkę i do części socjalnej 

na SUW Motława; 

- remont zasieków na magazynowanie materiałów 

przeznaczonych do robót zabrukowych po 

awariach wod-kan; 
- remont utwardzenia terenu wokół przepompowni 

ścieków  przy ul. Ceglarskiej; 

-  remont (awaryjny) drogi dojazdowej do 
Przepompowni Czatkowy; 

- remont pomieszczeń socjalnych w budynku SUW 

Park Miejski; 
-  remont pomieszczeń Laboratorium ścieków 

ZWiK; 

- remont (wymiana) instalacji oświetleniowej w 
pomieszczeniach Laboratorium ścieków i 

Laboratorium wody ZWiK; 

- remont nawierzchni placu manewrowego na 
SUW Motława; 

- regulacja nawierzchni z kostki brukowej przy 

studni nr 4 na ujęciu wody „Park Miejski” i nr 6 na 
ujęciu wody „Motława”; 

- remont dachu na budynku socjalnym ZWiK 

Tczew; 

- regulacja nawierzchni z kostki brukowej przy 

studni nr 3, 7, 8, 9 na ujęciu wody „Motława”; 

- remont nawierzchni przy studni nr 2A na ujęciu 
wody „Park Miejski” i nr 2 i 5 na ujęciu wody 

„Motława”; 

- remont komór transformatorowych na SUW 
„Motława” (2 szt.) i wymiana 2 kpl. 

transformatorów z remontem ich pomieszczeń na 
SUW „Park Miejski”; 

-  remont sieci teletechnicznej i systemu 

monitoringu na SUW Motława; 
-  remont instalacji p.poż. i systemu alarmowego w 

budynku administracyjnym; 

Zadanie zakończone , rozliczone 

8. Malowanie pomostów 

oczyszczalni ścieków  

{Etap III} 

260.000,00 0,00 W dniu 29.06.2018r. ogłoszono przetarg na wybór 
Wykonawcy robót, termin składania ofert do dnia 

12.07.2018r. 

W dniu 26.07.2018r. unieważniono postępowanie , 
ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.   

Postępowanie zostanie ogłoszone ponownie w I 

kwartale 2019r. 

9. Remont zasilania 

energetycznego studni nr 6 i 9 

Ujęcia Wody „Motława” 

110.000,00 101.359,08 Wykonano: 

- remont (wymianę) linii kablowej nN-0,4 kV dla 

zasilania studni głębinowych nr 6 i 9 Ujęcia Wody 
„Motława” o L= 566,00 mb,                                     

Zadanie zakończone , rozliczone 

10. Remont wodociągu ø 150 w ul. 

Saperów  

(teren po byłej Jednostce 

Wojskowej) 

30.000,00 27.368,93 Zadanie rozpoczęte w 2017r. 

Wykonano : 
- remont odcinka wodociągu o L= 150 mb w ul. 

Saperów; 

Zadanie zakończone , rozliczone 

11. Remont kanalizacji sanitarnej 370.000,00 540.463,58 Wykonano : 
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metodą bezwykopową  

„metoda rękaw” (w różnych 

miejscach) 

-  naprawę punktową kanal. sanit. metodą 
krótkiego rękawa „pakery”  w ul. Południowej, ul. 

Iwaszkiewicza, ul. Warsztatowej, ul. Gdańskiej                       

(17 pkt.) {Zadanie rozpoczęte w 2017r.}  ; 
- remont kanal. sanit. DN500 w ul. Armii Krajowej 

i DN200 w  ul. Konarskiego metodą bezwykopową 

„metoda rękaw”   
{Zadanie rozpoczęte w 2017r.}; 

- naprawę punktową kanal. sanit. metodą krótkiego 

rękawa „pakery” w ul. Jurgo, ul. Staszica, ul. Gryfa 
Pomorskiego, ul. H. Hass, ul. Harcerskiej, ul. 

Mickiewicza, ul. Czyżykowskiej (11 pkt.); 

- remont kanal. sanit. metodą bezwykopową w ul. 
Armii Krajowej,  ul. Iwaszkiewicza, ul. 

Południowej, ul. Kolejowej, ul. Warsztatowej   
(594,50 mb); 

Zadanie zakończone , rozliczone 

12. Remont wodociągu  100 w ul. 

Orzeszkowej – Etap I 

50.000,00 60.831,78 Wykonano : 

- remont odcinka wodociągu o L= 64,10 mb w ul. 
Orzeszkowej wraz z przyłączem wodociągowym 

do bud. nr 10 o L= 1,70 mb; 

Zadanie zakończone , rozliczone 
W trakcie realizacji: 

-  remont sieci wodociągowej w ul. Orzeszkowej 

do ul. Ceglarskiej    
– Etap II (od W-3 do W-5), kwota umowna: 

60.198,80 zł (netto), termin realizacji: 

31.01.2019r.; 

13. Remont wodociągu  100 w ul. 

Broniewskiego – Etap I 

210.000,00 222.513,93 Zadanie rozpoczęte w 2017r. 

Wykonano : 

- remont sieci wodociągowej  o L=  360,50 mb 
wraz z przyłączami  (27 szt.) w ul. Broniewskiego 

(odc. od ul. Kruczkowskiego do ul. Boya-

Żeleńskiego); 
Zadanie zakończone , rozliczone 

 

 
Razem 1.600.000,00 2.697.859,92  

 

W zakresie gospodarki ściekowej główne działania w latach 2017-2018, polegały na 

rozbudowie sieci i urządzeń kanalizacyjnych. System kanalizacji sanitarnej odprowadza z 

terenu miasta Tczewa do oczyszczalni komunalnej ścieki bytowe powstałe z gospodarstw 

domowych oraz ścieki przemysłowe pochodzące ze strefy produkcji materialnej (zakłady 

przemysłowe). Transport ścieków odbywa się poprzez system sieci kanalizacji sanitarnej 

tłoczno-grawitacyjnej. Sieć kanalizacyjna obsługująca mieszkańców Tczewa oraz 

okolicznych wsi, wyposażona jest w dziesięć lokalnych przepompowni w pełni 

zautomatyzowanych. Długość sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniami do budynków 

w 2018 roku wynosiła 154,723 km, w tym: 

• kanalizacja sanitarna – 121,135 km, 

• podłączenia do granic działek – 33,588 km. 

 

 

5.2. Działania administracyjne i informacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 

 

System monitoringu zapewnia stałą kontrolę pracy przepompowni, prowadzoną z siedziby 

ZWiK Sp. z o. o. oraz natychmiastową reakcję w przypadku awarii. Wszystkie ścieki z terenu 

miasta (bytowe i przemysłowe) dopływają grawitacyjnie kolektorem zbiorczym do głównej 

przepompowni ścieków "Czatkowy". Jest ona wyposażona w kraty rzadkie, na których 

zachodzi proces wstępnego mechanicznego oczyszczania ścieków. Następnie ścieki 

kierowane są do oczyszczalni ścieków. Na terenie przepompowni zlokalizowany jest również 

punkt zlewny dla samochodów asenizacyjnych. Oczyszczalnia ścieków w Tczewie 

eksploatowana jest od 1998 roku. Miejska oczyszczalnia zlokalizowana jest na terenie ZWiK 
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Sp. z o.o. pod adresem: ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew. Użytkownikiem oczyszczalni jest 

ZWiK Sp. z o. o. w Tczewie. Od 22 stycznia 2010 roku oczyszczalnię ścieków w Tczewie 

obowiązuje nowe pozwolenie wodno prawne, z którego wynika, że użytkownik oczyszczalni 

jest zobowiązany do spełnienia warunków jak dla obiektów przy RLM od 15 000 do 99 999. 

Maksymalne obciążenie oczyszczalni w Tczewie w 2018 roku w zakresie RLM wyniosło            

105 391, natomiast średnie było znacznie poniżej tej wartości – 72 010.  

 

Tabela 7 Jakość ścieków oczyszczonych wprowadzanych do Wisły z oczyszczalni                        

w Tczewie w 2018 roku. 

 

Wskaźnik Jednostka 
Wartość  

rzeczywista 

Wartość 

dopuszczalna  

wg pozwolenia 

wodnoprawnego 

ChZT mgO2/dm
3
 43,8 125,0 

BZT5 mgO2/dm
3
 3,6 15,0 

Azot ogólny mgN/dm
3
 7,31 (*) 15,0 

Fosfor ogólny mgP/dm
3
 0,631 2,0 

Zawiesina ogólna mg/dm
3
 6,8 35,0 

 
Uwaga: (*) - odrzucono wyniki przy temperaturze poniżej 12

O
C w reaktorze biologicznym zgodnie                          

z obowiązującym obecnie pozwoleniem wodnoprawnym. 

 

Oczyszczalnia w Tczewie pracuje z wysoką efektywnością, na co wskazują niskie wartości 

wskaźników w ściekach oczyszczonych, które osiągają wartości znacznie niższe od 

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

fosforu ogólnego i zawiesiny ogólnej w ściekach oczyszczonych stanowiły w 2018 roku 

odpowiednio: 35%, 24%, 48%, 31% i 19% wartości dopuszczalnych tych zanieczyszczeń. 

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

zanieczyszczeń. Uzyskany w tczewskiej oczyszczalni wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń 

w granicach 93,4 – 99,1% dowodzi dużej skuteczności ich usuwania ze ścieków w części 

biologicznej oczyszczalni.  

 

Średnioroczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych w latach 2017-2018 nie 

przekraczały dopuszczalnych pozwoleniem wodnoprawnym wartości, co oznacza spełnienie 

warunków pozwolenia wodnoprawnego przez użytkownika oczyszczalni. Na podstawie 

osiągniętych wyników można stwierdzić, że oczyszczalnia ścieków w Tczewie spełnia nie 

tylko standardy określone dla oczyszczalni od 15 000 do 99 999 RLM ale również bardziej 

zaostrzone wymagania, które obowiązują dla oczyszczalni powyżej 100 000 RLM. Osiągnięta 

niska zawartość badanych wskaźników zanieczyszczeń w odpływie z oczyszczalni w 

ostatnich latach jest konsekwencją wprowadzania systematycznych zmian technologicznych 

na obiekcie i ciągłej optymalizacji procesu oczyszczania ścieków.  

 

Na system ujmowania i dystrybucji wody pitnej na terenie miasta składają się: 

- ujecie wody w Parku Miejskim „Park” 

- ujecie wody „Motława” 

- zbiornik „Górki” 

- wodociągowa sieć rozdzielcza. 
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Tczewskie ujęcia wód podziemnych posiadają 19 czynnych studni głębinowych. Głębokość 

wydobycia wody osiąga 180 m. Dwa wymienione w Tabeli 8 ujęcia wód podziemnych są 

źródłem wody do picia dla miasta Tczewa: 

 

Tabela 8 Charakterystyka ujęć wody na cele wodociągowe w Tczewie. 

 

Ujecie/strefa Piętro wodonośne 
Ilość studni 

/głębokość studni (m) 

ujęcie „Park” 
Kredowe (K) 

Czwartorzęd-Trzeciorzęd (QT) 

3 /150-180/ 

5 /92-101/ 

ujęcie „Motława” 
Trzeciorzęd (T) 

Kreda (K) 

10 /93-101,5/ 

1 /150/ 

 

Ujęcie „Park” - dostarcza średnio około 3 000 m
3
/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 m
3
/dobę wody do spożycia dla 40 000 

mieszkańców Tczewa (w tym 600 mieszkańców wsi Rokitki) zamieszkujących północno-

wschodnią część miasta, której granicami są: od wschodu osiedle Witosa, od strony północno-

wschodniej osiedle Suchostrzygi od północy osiedle Staszica.  

Zbiornik retencyjny „Górki” - znajduje się na osiedlu „Górki” przy ul. Głowackiego. 

Zbiornik posiada pojemność 5 000 cm
3
 i napełniany jest w godzinach nocnych z magistrali 

wodociągowej.  

Sieć wodociągowa -  długość czynnej sieci wodociągowej wraz z podłączeniami do granic 

budynków w 2018 roku wynosiła 171,787 km, w tym: 

 magistrala przesyłowa – 12,356 km, 

 rozdzielcza sieć uliczna – 115,364 km, 

 podłączenia do granic działek – 44,067 km. 

 

ZWiK Sp. z o. o. prowadzi systematycznie działania zmierzające do ograniczenia strat wody 

na ujęciach poprzez:  

- optymalizację systemu płukania filtrów na ujęciach wody,  

- modernizację rurociągu wody surowej,  

- modernizację systemu napowietrzania wody na ujęciu wody Motława, 

- modernizację armatury studni głębinowych na ujęciu Park Miejski, 

- optymalizację systemu odpowietrzania filtrów na obu ujęciach. 

Spodziewane są kolejne oszczędności strat wody w sieci w związku z wdrażanym od 2017 

roku programem opomiarowania strat wody poprzez stworzenie stałego strefowego 

monitoringu przepływów i ciśnienia w miejskim systemie wodociągowym.  

 

W dniu 26 stycznia 2015 roku została uchwalona przez Sejmik Województwa Pomorskiego 

uchwała nr 59/V/15 dotycząca utworzenia aglomeracji Tczew o równoważnej liczbie 

mieszkańców (RLM) wynoszącej 76 065. Natomiast w dniu 17 lutego 2015 roku ww. 

uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
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Rysunek 7 Studnia głębinowa Nr K3 w ujęciu „Park” w Tczewie. 

 

 
 

 

Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych obu tczewskich ujęć (Park Miejski i Motława) są 

położone w warstwie czwarto-trzeciorzedowej oraz w warstwie kredowej. Wody podziemne 

mają bardzo wysoką jakość i dużą stabilność składu fizyczno-chemicznego. Woda 

uzdatniona, wtłaczana do sieci miejskiej, musi odpowiadać rygorystycznym normom 

ogłoszonym przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z naniesionymi w 2010 roku zmianami 

(Dz. U. Nr 72 poz. 466). Utrzymanie tych norm w produkcji wody wymaga prowadzenia 

szczegółowej kontroli jakości wytwarzanej wody przez Laboratorium badania wody w ZWiK 

Sp. z o. o. Kontroli podlegają zarówno parametry biologiczne jak i fizykochemiczne wody na 

poszczególnych etapach jej wytwarzania i dostarczania do odbiorców, zgodnie z 

opracowanym harmonogramem pobierania próbek wody do badań uzgodnionym z 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Tak zorganizowany szczegółowy monitoring jakości 

wody w całym systemie wodociągowym pozwala na obserwacje wpływu czynników 

środowiskowych na jakość wydobywanej wody, ustalenie właściwych parametrów pracy 

stacji oraz umożliwia eliminację wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej oraz 

zapewnia szybką reakcję w przypadku niekorzystnych zmian jakości wody, co zapewnia 

bezpieczeństwo odbiorców korzystających z usług ZWIK Sp. z o. o. Prowadzony system 

kontroli jakości wody pitnej, jest również zgodny z standardami obowiązującymi w Unii 

Europejskiej.  

 

W latach 2017-2018 zaopatrzenie miasta i mieszkańców w wodę ze źródeł podziemnych: 

„Park Miejski” i „Motława” było dobre. W celu zminimalizowania ryzyka wtórnego 

zanieczyszczenia wody w sieci, prowadzono coroczne płukania sieci wodociągowej. Z 
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analizy danych wynika, że parametry jakościowe wody wprowadzanej do sieci wodociągowej 

można określić jako bardzo dobre (Tabele 9 i 10).  

 

Tabela 9 Jakość wody pitnej w Tczewie w 2017 roku. 

 
L.p. Wskaźniki Jednostka Rozporządzenie 

Ministra 

Zdrowia (Dz. 

U. z 2017 r. 

poz. 2294) 

Dyrektywa 

9883/EC 1998 

ZWIK Sp. z o.o. 

Ujęcie Park 

Miejski 

Ujęcie 

Motława 

 

1. Barwa  - akceptowalna akceptowalna akceptowalna akceptowalna 

2. Mętność NTU Akceptowalna 

(zalecany zakres 

wartości do 1,0) 

akceptowalna 0,24 0,39 

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

4. Zapach - akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny 

5. Amonowy jon mgNH4/l 0,5 0,5 0,076 0,243 

6. Azotany mgN03/l 50 50 1,02 1,04 

7. Azotyny mgN02/l 0,5 0,5 0,1 0,02 

8. Chlorki mgCl/l 250 250 52,1 14,9 

9. Fluorki mgF/l 1,5 1,5 0,56 1,12 

10. Mangan µgMn/l 50 50 26 33 

11. Twardość mgCaC03/l 60-500 nie normowana 218 224 

12. Przewodność µS/cm 2 500 2 500 817 707 

13. Żelazo µgFe/l 200 200 29 62 

 

 

Tabela 10 Jakość wody pitnej w Tczewie w 2018 roku. 

 
L.p. Wskaźniki Jednostka Rozporządzeni

e Ministra 

Zdrowia (Dz. 

U. z 2017 r. 

poz. 2294) 

Dyrektywa 

9883/EC 1998 

ZWIK Sp. z o.o. 

Ujęcie Park 

Miejski 

 

Ujęcie 

Motława 

 

1. Barwa  - akceptowalna  akceptowalna akceptowalna akceptowalna 

2. Mętność NTU akceptowalna 

(zalecany zakres 

wartości do 1,0) 

akceptowalna 0,3 0,31 

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

4. Zapach - akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny 

5. Amonowy jon mgNH4/l 0,5 0,5 0,27 0,42 

6. Azotany mgN03/l 50 50 0,18 0,76 

7. Azotyny mgN02/l 0,5 0,5 0,06 0,08 

8. Chlorki mgCl/l 250 250 58,2 11,5 

9. Fluorki mgF/l 1,5 1,5 0,81 1,04 

10. Mangan µgMn/l 50 50 26 36 

11. Twardość mgCaC03/l 60-500 Nie normowana 229 233 

12. Przewodność µS/cm 2 500 2 500 842 666 

13. Żelazo µgFe/l 200 200 23 26 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w  latach 2017-2018 kontynuował 

działania mające na celu wzmocnienie i rozwój monitoringu jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez mieszkańców miasta Tczewa. Systematyczne kontrole jakości wody 

pochodzącej z wodociągu publicznego Tczew - ujęcie „Park” i „Motława” nie stwierdziły 
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przekroczeń wartości badanych parametrów. Badania jakości wody do spożycia 

przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego wykonywane były w akredytowanym 

Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Starogardzie 

Gdańskim oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku. W tym 

okresie również Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w ramach kontroli wewnętrznej 

badał jakość produkowanej wody. Wyniki badań również potwierdzają jej wysoka jakość i 

przydatność do spożycia.  

 

Uwzględniając zarówno strukturę sprzedaży wody, jak i odprowadzania ścieków dominującą 

grupę odbiorców na terenie miasta Tczewa stanowią gospodarstwa domowe (Tabela nr 11). 

 

Tabela 11 Struktura produkcji, sprzedaży wody i odprowadzania ścieków przez                      

ZWiK Sp. z o. o. w latach 2017-2018.   

 

Lp. Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 

Wykonanie 

2017  

Wykonanie 

2018  

1 sprzedaż wody ogółem, w tym: 

- gospodarstwa domowe i sfera niematerialna 

- sfera produkcji materialnej 

m
3 

m
3
 

m
3
 

2 584 780 

2 167 176 

417 604 

2 599 460 

2 159 609 

439 851 

2 

struktura sprzedaży wody 

- gospodarstwa domowe i sfera niematerialna 

- sfera produkcji materialnej 

% 

% 

% 

100,0 

83,8 

16,2 

100,0 

83,1 

16,9 

3. 

produkcja ścieków ogółem, w tym: 

- gospodarstwa domowe i sfera niematerialna 

- sfera produkcji materialnej 

m
3 

m
3
 

m
3 

2 845 126 

2 392 625 

452 501 

2 946 462 

2 462 021 

484 441 

4. 

struktura sprzedaży ścieków 

- gospodarstwa domowe i sfera niematerialna 

- sfera produkcji materialnej 

% 

% 

% 

100,0 

84,1 

15,9 

100,0 

83,6 

16,4 

 

W celu likwidacji lub ograniczenia oddziaływania zanieczyszczenia wód w latach 2017-2018 

patrole Straży Miejskiej przeprowadziły kontrole w zakresie posiadania umów na wywóz 

odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych.  

 

 

 

66  ZZaassoobbyy  ggeeoollooggiicczznnee..  

 
Cel: Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi. 

 

Kierunek interwencji: właściwe zagospodarowanie zasobów geologicznych: 

• działania administracyjne i organizacyjne mające na celu właściwe gospodarowanie 

przestrzenią. 

 

Kierunek interwencji: działania naprawcze: 

• rekultywacja obszarów zdegradowanych. 

 

 

Zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG) na terenie Miasta Tczewa nie 

ma zlokalizowanych złóż surowców mineralnych. PIG na swojej stronie internetowej umieścił 

aktualny bilans zasobów złóż kopalin w Polsce. PIG w ramach realizacji Projektu SOPO 

(System Osłony Przeciwosuwiskowej) przygotował wstępne informacje dotyczące 
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problematyki ruchów masowych. System Osłony Przeciwosuwiskowej jest Projektem o 

znaczeniu ogólnopaństwowym, realizowanym w trzech etapach. Jego podstawowym celem 

jest rozpoznanie, udokumentowanie i zaznaczenie na mapie wszystkich osuwisk oraz terenów 

potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi w Polsce oraz założenie systemu monitoringu 

wgłębnego i powierzchniowego na 100 wybranych osuwiskach. Wyniki Projektu mają pomóc 

w zarządzaniu ryzykiem osuwiskowym, czyli w ograniczeniu w znacznym stopniu szkód i 

zniszczeń wywołanych rozwojem osuwisk poprzez zaniechanie budownictwa drogowego i 

mieszkaniowego w obrębie aktywnych i okresowo aktywnych osuwisk. Teren powiatu 

tczewskiego został przewidziany do opracowania Mapy osuwisk i terenów zagrożonych 

ruchami masowymi (MOTZ). Planowany okres realizacji w ramach Etapu trzeciego Projektu 

przewidziano na lata 2016-2023.  

 

Wysokie zbocza doliny Wisły w jej dolnym biegu sprzyjają rozwojowi procesów 

osuwiskowych. Wg załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej          

w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa - Mapa Ruchów Masowych, obszary 

potencjalnych ruchów masowych zlokalizowane są głównie w południowej części miasta 

(okolice ulic: Rokickiej, Alei Solidarności, Bałdowskiej, H. Kołłątaja, H. Sienkiewicza) oraz 

w rejonie miejscowości Rokitki, Śliwiny oraz Bałdowo. W odniesieniu do zidentyfikowanych 

terenów narażonych na osuwanie 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. 

 

Zgodnie z art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze: "Zatwierdzenie projektu robót 

geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Opinia w sprawie 

projektu robót geologicznych nie jest oceną tego projektu lecz przyjętych w projekcie 

rozwiązań m.in. w zakresie ochrony środowiska (w tym oddziaływanie na obszary chronione, 

gospodarowania odpadami). W latach 2017-2018 Prezydent Miasta Tczewa zaopiniował: 

- wniosek w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków 

geologiczno-inżynierskich podłoża pod projektowane obiekty na dz. 10/17, przy                        

ul. Stankiewicza / ul. Czatkowskiej w Tczewie woj. Pomorskie” 

- wniosek w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków 

geologiczno-inżynierskich na potrzeby budowy hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem 

biurowo-socjalnym, ul. kpt. Mamerta Stankiewicza, dz. nr 10/22, 10/25, 10/26, 10/27 w 

Tczewie”, 

- wniosek w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych do opracowania 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla terenu projektowanej inwestycji na dz. Nr 10/34 

obręb 2 przy ul. Stankiewicza w Tczewie, woj. Pomorskie”, 

- wniosek w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków 

geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadowienia budynku mieszkalnego przy                         

ul. Czyżykowskiej, dz. Nr 574, 575, 576, Obr. Geod. 0008 w Tczewie”, 
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- wniosek w sprawie zatwierdzenia „Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej 

warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby posadowienia obiektu budowlanego: fabryka 

łodzi wraz z infrastrukturą Tczew, ul. Kpt. Stankiewicza, dz. Nr 10/28, 10/38 woj. 

Pomorskie”. 

 

Według ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przez rekultywację gruntów  rozumie 

się nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości 

użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie 

właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, 

umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg. Na terenie miasta 

Tczewa nie ustalono występowania obszarów zdegradowanych wymagających rekultywacji.  

 

 

  

77  GGlleebbyy..  

 
Cel: Ochrona gleb. 

 

Kierunek interwencji: właściwe gospodarowanie glebami: 

• podejmowanie działań przeciwdziałających skażeniu gleb oraz ich właściwa ochrona w 

mpzp. 

 

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 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, 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. Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo ochrony 

środowiska, do prowadzenia okresowych badań jakości   gleby   i   ziemi   zobowiązany   jest   

starosta,   natomiast   zakres   i   sposób prowadzenia tych badań określa w drodze 

rozporządzenia Minister właściwy ds. środowiska. 

Na obszarze miasta gleby wysokich klas tzn. I – IVB będących pod ochroną stanowią aż 91%, 

co najlepiej świadczy o ich możliwościach produkcyjnych. Wprawdzie bardzo ogranicza to 

możliwości rozwojowe miasta jako ośrodka usługowego o charakterze ponadregionalnym 

będącego równocześnie ważnym węzłem kolejowym i ośrodkiem przemysłowym. 
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Na obszarze Żuław występują przede wszystkim mady i gleby mułowo – torfowe (J.Borowik 

1964r.). Mady w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły mają skład mechaniczny mad lekkich i 

bardzo lekkich. Natomiast na zachód od wału ochronnego przechodzą w mady ciężkie i 

bardzo ciężkie. Są to najlepsze kompleksy gleb miasta, bo jest to kompleks 1 i 2 tzn. 

kompleks pszenny bardzo dobry i pszenny dobry. 

W dolinie Motławy i Subkowskiej Strugi występują gleby mułowo – torfowe tworzące 2 i 3 

kompleks użytków zielonych tzn. użytki zielone średnie i słabsze prawie wyłącznie 

użytkowane jako łąki, a tylko pas leżący wzdłuż Wisły do pierwszego wału jest użytkowany 

jako pastwisko. 

 

Na obszarach morenowych występują gleby brunatne właściwe oraz sporadycznie w strefie 

przykrawędziowej bądź w zagłębieniach bezodpływowych czarne ziemie właściwe i 

zdegradowane wykształcone na glinach średnich lub utworach deluwialnych. Gleby brunatne 

właściwe wykształcone na glinach lekkich, średnich i ciężkich są tylko w części południowo 

– zachodniej miasta ( Górki ). Wykształcone są również na piaskach luźnych i średnich oraz 

piaskach gliniastych lekkich i mocnych , ale wtedy tworzą one znacznie słabsze kompleksy 

bo 7 (żytnio – łubinowy). 

 

W przeważającej części gleby brunatne tworzą kompleks 2 i 3 tzn. pszenny dobry i pszenny 

wadliwy, w znaczne mierze zwłaszcza w części południowej użytkowany pod sady. 

 

Na obszarze miasta przeważają gleby klas II i III a. W większości są one użytkowane pod 

grunty orne, ale także pod sady. Struktura użytkowania gruntów wg klas od 1989 roku 

zmieniła się nieznacznie. Zwiększyła się powierzchnia użytkowa gruntów ornych szczególnie 

na klasie IIIb, zmalała natomiast powierzchnia jaką zajmowały sady. Powierzchnia jaką 

zajmowały użytki zielone od 1989r od 1997r jest prawie taka sama. W mieście przeważają 

gleby klas wysokich, klasy glebowe V i VI na terenie miasta stanowią tylko 5,8 % 

powierzchni. 

 

PEE corocznie organizowała akcję „Sprzątanie Świata”, będącą wspólną lekcją poszanowania 

środowiska. Do udziału w akcji zaproszono szkoły podstawowe  i gimnazjalne. Prowadzono 

działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling. W 

akcji w 2017 roku udział wzięło 4081 osób, w 2018 roku 5 137 osób. Zabezpieczono 

wszystkich biorących udział  w akcji w worki do  śmieci oraz rękawiczki. Sprzątaniem objęto 

cały teren miasta. Zebrane odpady komunalne z okolic szkół, osiedli,  miejsc rekreacji, 

terenów komunalnych i itp.. Zebrane odpady zostały wywiezione przez ZUK Tczew do 

RIPOK Tczew. W latach 2017-2018 PEE pomagała przy organizowała również „Dnia ziemi” 

w którym brały udział szkoły podstawowe i gimnazja.  

 

 

 

8 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: 

• zapewnienie właściwego systemu odbioru odpadów komunalnych, w tym  rozwój 

selektywnej zbiórki, 
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• 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. 

 

 

8.1. Zapewnienie właściwego systemu odbioru odpadów komunalnych, w tym  rozwój 

selektywnej zbiórki. 

 

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

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

czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), która w sposób radykalny 

przebudowała system prawny dotyczący gospodarowania odpadami komunalnymi. Nakłada 

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

tym względzie był w latach 2017-2018 regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miejskiej Tczew zatwierdzony przez Radę Miejską w Tczewie uchwałą 

XIX/150/2016 z dnia 19 maja 2016r. Rada Miasta w Tczewie Uchwałą nr XXXVII/332/2017 

z dnia 28 grudnia 2017r. 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.  

 

W latach 2017-2018 odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie miasta Tczewa realizowało konsorcjum firm Clean-Bud/PUM, 

wybrane w wyniku przeprowadzonego przez Gminę przetargu. Przetarg na odbiór odpadów 

komunalnych ogłoszony był w 2015 roku a umowa obowiązuje do 31 maja 2018 r. Gmina nie 

objęła systemem gospodarki odpadami nieruchomości niezamieszkałych zatem odpady były 

tu odbierane 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 

Gminie sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. Firmy działające 

na terenie miasta Tczewa realizują ustawowy obowiązek składania sprawozdań. Informacje 

na temat ilości odebranych odpadów i sposobu ich zagospodarowania zawarte w ww. 

sprawozdaniach stanowią „gminną bazę danych o odpadach”. Na podstawie zgromadzonych 

w bazie danych informacji, realizowany był nałożony na gminy obowiązek sporządzania 

rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

wynikający z art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 

2018r. poz. 1454). Sprawozdania przedkładano w obowiązującym terminie Marszałkowi 

Województwa Pomorskiego i Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska.  
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Tabela 12 Masa odebranych niesegregowanych odpadów komunalnych od mieszkańców 

miasta Tczewa przez konsorcjum  latach 2017-2018. 
 

Kod i rodzaj 

odpadu 

2017 r. 2018 r. 

Liczba 

mieszkańców 
masa [Mg] 

Masa 

odebranych 

odpadów na 

mieszkańca 

[Mg] 

Liczba 

mieszkańców 

masa 

[Mg] 

Masa 

odebranych 

odpadów na 

mieszkańca 

[Mg] 

20 03 01 

Niesegregowane 

odpady 

komunalne 

57 526 12 943 0,22 57 221 12 885 0,23 

 

Powierzchnia miasta Tczewa, na której prowadzona jest zbiórka wszystkich frakcji odpadów 

wynosi 22 km
2
. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy jest szacowana 

na podstawie ilości odpadów odebranych z nieruchomości, zgodnie ze sprawozdaniami 

podmiotów odbierających odpady komunalne. Na koniec okresu objętego sprawozdaniem w 

odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych, można przyjąć, że 100% odpadów 

wytworzonych zostało odebranych. Gospodarka odpadami komunalnymi podzielona została 

na dwa główne obszary: 

- odbieranie odpadów (konsorcjum wybrane w wyniku przeprowadzonego przetargu   

odpowiada za odbieranie odpadów, w tym 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). 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości, 

na której zamieszkują mieszkańcy naliczana jest od ilości osób zamieszkujących daną 

nieruchomość. Stanowi ona iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz 

stawki tej opłaty, która w 2018 roku wynosiła:  

- stawka opłaty za zbieranie odpadów w sposób selektywny 15,50 zł/1 osoba/m-c, 

- stawka opłaty za zbieranie odpadów w sposób nieselektywny 2642.00 zł/1 osoba/m-c. 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system 

gospodarki odpadami komunalnymi oparty jest na zasadzie samofinansowania, a środki z 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak wynika z art. 6r ust. 1 aa ww. ustawy, 

nie mogą być wykorzystywane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania 

systemu. W latach 2017-2018 koszty poniesione na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych odebranych od mieszkańców miasta wyniosły: 

2017 rok: 

- odbiór odpadów: 3 870 138 zł 

- przetwarzanie odpadów: 4 096 520 zł 

- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): 510 180 zł 

2018 rok: 

- odbiór odpadów: 4 064 610 zł 

- przetwarzanie odpadów: 4 209 658 zł 

- prowadzenie PSZOK: 496 447 zł 
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Tabela 13 zawiera informację o ilości i rodzajach odbieranych odpadów od mieszkańców 

miasta w latach 2017-2018 przez konsorcjum. Odebrane odpady trafiły do RIPOK Tczew, 

gdzie poddano je procesowi przetwarzania. Łączna ilość odpadów wytworzona przez 

mieszkańców Tczewa w analizowanym okresie jest porównywalna. Wzrosła ilość 

odbieranych odpadów wielkogabarytowych, tworzyw sztucznych i odpadów zielonych, 

natomiast zmalała ilość zbieranej makulatury, szkła i popiołów.  

 

Tabela 13 Ilość i rodzaje odpadów odebranych od mieszkańców miasta Tczewa w latach 

2017-2018.  

 

Rodzaj odpadu Kod odpadu 

Masa (Mg) 

2017 2018 

Opakowania z tektury i papieru 15 01 01 396 302 

Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 915 997 

Opakowania ze szkła 15 01 07 562 552 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  20 01 36 1 1 

Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 678 703 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 12 943 12 885 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 261 333 

Odpady komunalne nie wymienione w innych 

podgrupach-popioły 

20 03 99 430 390 

SUMA 16 158 16 163 

 

Kluczowym aktem prawnym w gospodarce odpadami komunalnymi jest rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych, w którym określono poziomy, jakie należy osiągnąć dla wydzielonych frakcji 

odpadów komunalnych tj.: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło (odpady surowcowe) 

oraz inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe). Z rozporządzenia wynika, że 

do 2020 roku należy osiągnąć 70% poziom odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

oraz 50% odpadów surowcowych. W tym zakresie Gmina Miejska Tczew również wywiązuje 

się z nałożonego obowiązku ponieważ w analizowanym okresie osiągnęła wszystkie 

wymagane ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poziomy recyklingu: 

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy: 

2017 rok: 30,85 % (wymagany poziom minimum 20 %); 

2018 rok: 65 % (wymagany poziom minimum 30 %).  

Istotna z punktu widzenia osiągniętego poziomu recyklingu papieru metali, tworzyw 

sztucznych i szkła jest masa wysortowana z odpadów: selektywnie zebranych, zmieszanych i 

surowców zebranych w PSZOK, która wynosiła: w 2017 roku 2 483Mg, w 2018 roku                 

2 202Mg. Ponadto za 2018 r. w celu obliczenia osiągniętego poziomu recyklingu należało 

wliczyć masę odpadów surowcowych (papier, plastik, szkło) zebranych przez podmioty 

zbierające, która wyniosła za 2018 r. 1624 Mg.  

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady 

komunalne, odebranych z obszaru gminy: 

2017 rok: 74,82 % (wymagany poziom minimum 45 %); 

2018 rok: 75 % (wymagany poziom minimum 50 %). 
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- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 

do składowania: 

2017 rok: 6,67 % (wymagany poziom maksimum 45 %); 

2018 rok: 8 % (wymagany poziom maksimum 40 %). 

 

Rysunek 10 Zestaw pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, ul. Wąska w Tczewie. 

 

 
 

 

8.2. Zapewnienie funkcjonowania regionalnej instalacji przetwarzania odpadów 

komunalnych oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów. 

 

Podstawowym założeniem funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce jest 

system rozwiązań regionalnych. Zgodnie z ustawą o odpadach region gospodarki odpadami 

komunalnymi stanowi obszar sąsiadujących ze sobą gmin liczących łącznie co najmniej 150 

tys. mieszkańców. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi (RGOK) obsługiwane są 

przez regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) – zakłady 

zagospodarowania odpadów, o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i 

przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego co najmniej przez 120 tys. mieszkańców, 

spełniające wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, w tym wykorzystujące 

nowe dostępne technologie przetwarzania lub zapewniające: 

- mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie 

ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do 

odzysku, lub 

- przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz 

wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających 

uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po 

procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, 

spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4, lub 
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- składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o 

pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w 

ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych. 

 

W Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 (Załącznik do 

Uchwały Nr 321/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 grudnia 2016 roku), 

dokonano podziału województwa na 4 RGOK: 

1. Region Północny, 

2. Region Południowy, 

3. Region Zachodni, 

4. Region Wschodni. 

 

Miasto Tczew znajduje się w regionie Wschodnim liczącym ponad 373 tys. mieszkańców, z 

terenu 32 gmin powiatów gdańskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, 

sztumskiego i tczewskiego. Na terenie regionu Wschodniego funkcjonują dwie duże 

regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK Gilwa Mała oraz 

RIPOK Tczew), które zapewniają mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów 

komunalnych, zagospodarowanie odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz składowanie 

pozostałości po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu oraz sortowaniu odpadów 

komunalnych. Dodatkowo, RIPOK Kommunalservice Vornkahl Polska zapewnia 

zagospodarowanie odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji. W 

regionie Wschodnim nie wyznaczono instalacji zastępczych do obsługi regionu, gdyż moce 

przerobowe funkcjonujących RIPOK są wystarczające do przyjęcia i przetworzenia 

wytwarzanych na terenie tego regionu zmieszanych odpadów komunalnych, selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych i innych bioodpadów. 

 

Na terenie miasta Tczewa ustawowe obowiązki z zakresu gospodarki odpadami realizuje 

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. (ZUOS Sp. z o. o.), będący jednoosobową 

spółką Gminy Miejskiej Tczew. W ostatnich latach Spółka zrealizowała projekt „Regionalny 

System Gospodarki Odpadami  Tczew” (RSGOT) a wybudowany zakład otrzymał w 2014 

roku status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Tczew (RIPOK 

Tczew). Projekt współfinansował Fundusz Spójności w ramach Programu operacyjnego 

„Infrastruktura i Środowisko”. Do RIPOK Tczew należą 23 gminy z 4 powiatów. Gminy 

dostarczają odpady do RIPOK Tczew zgodnie z zawartymi w latach 2010-2013 

porozumieniami międzygminnymi w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew 

wykonywania zadania własnego w zakresie utrzymywania składowisk odpadów. 

Porozumienia międzygminne zawarte na okres 10 lat podpisały następujące gminy: Malbork-

gmina miejska, Malbork-gmina wiejska, Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Stare Pole, 

Tczew-gmina miejska, Tczew-gmina, Gniew, Pelplin, Morzeszczyn, Subkowy, Krynica 

Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo, Cedry Wielkie, Pszczółki, 

Suchy Dąb, Trąbki Wielkie, Stary Targ, Dzierzgoń. 

 

Wyposażenie zakładu w Tczewie: 

1. Sortownia odpadów zmieszanych - 75 000 Mg/rok (przy pracy na 2 zmiany); 

2. Sortownia odpadów surowcowych - 15 000 Mg/rok; 

3. Hala instalacji intensywnej stabilizacji/kompostowania z biofiltrem - 44 280 Mg/rok; 

4. Kwatera na odpady balastowe - 639 750,0 m
3
; 
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5. Plac dojrzewania oraz doczyszczania i okresowego magazynowania stabilizatu - 28 000 

Mg/rok; 

6. Plac przygotowania oraz kompostowania odpadów zielonych z boksami magazynowymi - 

1 245 Mg/rok; 

7. PSZOK - segment przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych z rampą 

rozładowczą, placem na kontenery oraz trzema zadaszonymi stanowiskami do czasowego 

gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i gotowego kompostu; 

8. Punkt przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 500 Mg/rok; 

9. Magazyn odpadów niebezpiecznych i wiata na odpady niebezpieczne; 

10. Segment demontażu odpadów wielkogabarytowych - 4 500 Mg/rok; 

11. Segment magazynowania i rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych – 1 850 m
2
; 

12. Boksy na odpady wydzielone w sortowni; 

13. Stacja paliw; 

14. Sprzęt ciężki do eksploatacji składowiska; 

15. Waga samochodowa; 

16. Brodziki dezynfekcyjne; 

17. Zaplecze administracyjno-socjalne, zaplecze warsztatowe. 

 

Rysunek 9 Hala sortowni odpadów na terenie RIPOK Tczew.  

 

 
 

 

 

Zakład w Tczewie w segmentach technologicznych  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. 

 

ZUOS Sp. z o.o. odnotowuje sukcesywny wzrost przyjmowanych i zagospodarowywanych 

odpadów, co obrazuje Wykres nr 1. Niewielki wzrost ilości odpadów wynika wyłącznie z 

ogólnokrajowej tendencji wzrostu ilości odpadów wytwarzanych statystycznie przez jednego 

mieszkańca – obserwuje się wzrost ilości wytwarzanych odpadów każdej z grup (zmieszane 

komunalne, tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady wielkogabarytowe, budowlane i inne). 

 

Wykres 1 Ilości głównych strumieni odpadów dostarczanych do RIPOK w latach 2014-2018.  

 

 
 

 

W 2017 roku do Instalacji  RIPOK Tczew trafiło łącznie 92 360 Mg odpadów w tym: 58 516 

Mg odpadów komunalnych zmieszanych z 21 na 23 gminy; 8 236 Mg odpadów selektywnie 

zbieranych papieru, plastiku i szkła; 4 625 Mg odpadów zielonych; 3 614 Mg odpadów 

popiołu z gospodarstw domowych; 9 209 Mg odpadów pobudowanych. W 2018 roku do 

Instalacji  RIPOK Tczew trafiło łącznie 93 789 Mg odpadów w tym: 60 412 Mg odpadów 

komunalnych zmieszanych z 20 na 23 gminy; 1 204 Mg w selektywnie zebranego papieru, 

4 678 Mg plastiku, 2 742 Mg szkła; 5 383 Mg odpadów zielonych; 5 666 Mg odpadów 

popiołu z gospodarstw domowych. 

 

RIPOK Tczew utrzymuje jeden z najwyższych w Polsce wskaźników recyklingu odpadów, 

który wynosi ponad 14 %. Osiągane efekty wpisują się w cele polityki ekologicznej Polski i 

Unii Europejskiej, kładącej szczególny nacisk na odzysk materiałowy odpadów. Strukturę 

głównych strumieni odpadów dostarczanych do RIPOK Tczew przedstawiają Wykresy 2 i 3. 
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Wykres 2 Struktura głównych strumieni odpadów dostarczanych do RIPOK Tczew                       

w 2017 roku. 

 

 
 

 

 

Wykres 3 Struktura głównych strumieni odpadów dostarczanych do RIPOK Tczew                 

w 2018 roku. 
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Głównym strumieniem odpadów kierowanym do kompostowni jest frakcja biodegradowalna 

uzyskiwana na etapie rozsortowywania zmieszanych odpadów komunalnych (ok. 60 – 65 % 

masy odpadów zmieszanych komunalnych stanowi frakcja biodegradowalna). Kompostownia 

i procesy w niej prowadzone (intensywna stabilizacja tlenowa) zapewnia redukcję ilości 

odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Rzeczywisty udział frakcji 

bio unieszkodliwianej poprzez składowanie wynosi ok. 3,5 % masowo całego strumienia 

przyjmowanych odpadów. Każdego kolejnego roku Spółka odnotowuje wzrost ilości 

odpadów zielonych selektywnie zebranych dostarczanych do RIPOK Tczew. Kompostowanie 

selektywnie zebranej frakcji odpadów zielonych w ściśle kontrolowanych warunkach 

umożliwia wytwarzanie polepszacza gleby, który po uzyskaniu odpowiednich certyfikatów 

jest pełnowartościowym produktem (produkt Komp GREEN). W 2018 roku zakończono 

procedowanie uzyskania zezwolenia na sprzedaż produktu Komp Green powstającego z 

odpadów zielonych, co stanowi proces recyklingu - uzyskano certyfikat i utratę statusu 

odpadu dla kompostu z odpadów zielonych. Pozwala to na znaczne ograniczenie masy 

odpadów składowanych. Polepszacz glebowy wykorzystywany będzie na terenach miejskich, 

rolniczych i poprzemysłowych. W 2018 roku sprzedano 155,640 Mg gotowego produktu 

Komp Green. 

 

Wzrost ilości dostarczonych odpadów zielonych spowodowany jest między innymi 

wprowadzaniem przez Gminy selektywnej zbiórki odpadów zielonych. Na kompostowanie 

odpadów zielonych przeznaczono jeden z sześciu tuneli kompostowni oraz plac dojrzewania 

odpadów zielonych – przekompostowano w 2018 roku w ten sposób 3 934 Mg odpadów 

zielonych. 

 

Wykres 4 Ilość dostarczonych odpadów zielonych do RIPOK Tczew w latach 2014- 2018. 

 

 
 

 

 

ZUOS Sp. z o. o. realizował zadania inwestycyjne związane z rozwojem zakładu (Tabela 14): 
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Tabela 14 Zrealizowane zadania inwestycyjne przez ZUOS Sp. z o. o. w latach 2017-2018.  

 

L.p. Nazwa zadania 
Plan 

/zł netto/ 
Wykonanie 

2017 rok 

1. 

Opracowanie PFU dla budowy Hali stabilizacji wraz z oczyszczaniem 

powietrza oraz nadawy podawania odpadów zielonych + aktualizacja 

dokumentacji OOŚ 
115 000 84 190 

2. 

Modernizacja instalacji wentylacji wraz z usuwaniem substancji 

toksycznych i odorowych w hali sortowni i kompostowni 

- badania powietrza w hali kompostowni, zakończenie inwestycji 

 

1 580 000 

 

1 513 461 

3. 
Wykonanie czerpni powietrza do sprężarkowni w hali sortowni - 

zrealizowane. 70 000 47 160 

4. 
Wykonanie przegrody (ściany) w hali sortowni + nadzór inwestorski. 

Zrealizowane.  101 730 101 730 

5. 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji zraszania (ppoż.) w hali 

nadawy odpadów. Zrealizowane.  50 000 31 420 

6. 
Wykonanie pasa ochronnego nasadzeń od strony osiedla Polana Leśna. 

Zrealizowane.  30 000 22 230 

7. 
Wykonanie trzech studni rewizyjnych w układzie odprowadzania ścieków 

komunalnych i przemysłowych z Zakładu. Zrealizowane.  25 000 10 437 

8. 

Opracowanie wniosku o pożyczkę inwestycyjną ze środków NFOŚiGW w 

związku z realizacją Projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów w Tczewie o sekcję wytwarzania kompostu i polepszaczy 

glebowych z odpadów ulegających biodegradacji wraz z rozbudową 

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”. Zrealizowane.  

 

0 

 

36 000 

2018 rok 

1. 
Zamienny projekt budowlany dla nowej kwatery składowania odpadów 

zlokalizowanej w miejscowości Ropuchy (gmina Pelplin). Zrealizowano.  

 

39 000 

 

39 000 

2. 

Instalacja zraszania i sygnalizacji pożaru w hali nadawy (sortownia) – 

odstąpiono od inwestycji. Audyt ubezpieczeniowy nie wykazał konieczności 

montażu instalacji zraszania. 

350 000 0 

3. 

Wykonanie dwóch suchych studni przy zbiornikach przepompowujących 

odcieki technologiczne. 

Inwestycja zrealizowana w innym zakresie – zmiana technologiczna 

przepompowni (montaż dwóch pomp naprzemiennie pracujących z 

systemem noży rozdrabniających). 

10 000 9 662 

4. 

System odgazowania kwatery KII: 

- koncepcja, projektowanie i kosztorys 

- odwierty dodatkowe: 15 studni pasywnych 

- dwie stacje zbiorcze ze stacją pomp 

- świeczka do spalania biogazu 

- system podłączenia do agregatu prądotwórczego. 

Zrealizowano.  

745 000 759 500 

5. 
Przyczepa kontenerowa do przewozu kontenerów w zakresie długości 6 – 7 

m do pojazdów hakowych. Zrealizowano.  
70 000 67 700 

6. 
Kontenery hakowe do przyczepy kontenerowej o poj. 32 m

3
 – 2 sztuki. 

Zrealizowano. 
28 000 27 500 
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Mieszkańcy Gminy Miejskiej Tczew mają możliwość oddania selektywnie zebranych 

odpadów do PSZOK-a (Rysunek 10). Punkt jest zlokalizowany na terenie ZUOS Sp. z o. o. w 

Tczewie przy ul. Rokickiej 5a. Jest to punkt bardzo nowoczesny, wyposażony w wagę, rampy 

najazdowe, zestaw kontenerów usytuowanych pod zadaszeniem, ogrodzony, oświetlony, 

dozorowany. PSZOK został utworzony w celu wykonania zadania własnego gminy, zgodnie z 

art. 3 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. PSZOK przyjmował nieodpłatnie selektywne odpady komunalne wytworzone w 

gospodarstwach domowych mieszkańców miasta, takie jak: makulatura, tworzywa sztuczne, 

metal, szkło, odpady wielomateriałowe, opony, leki i chemikalia, odpady zielone, zużyte 

baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i elektroniczny, meble i inne 

odpady wielkogabarytowe, odpady, budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1m
3
 (przy czym 

wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i 

odpadów niebezpiecznych). PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych w wyniku 

prowadzenia działalności gospodarczej.  

 

Rysunek 10 Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Rokickiej 5a              

w Tczewie. 

 

 
 

 

Odpady dostarczone do PSZOK należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub innych 

urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów. 

Wszystkie pojemniki, kontenery i urządzenia do gromadzenia odpadów są opisane i wskazują 

rodzaj odpadów, które należy w nich umieszczać.  

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług i zapewnienia lepszego komfortu 

mieszkańców Spółka wprowadziła wydłużony czas przyjęcia odpadów w PSZOK: od 

poniedziałku do piątku: godz. 8 -18 oraz soboty 6 -14. 40 % wszystkich wjazdów do PSZOK 

odbyło się w soboty. 
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Wykres 5 Ilość wjazdów do PSZOK Tczew w latach 2013- 2018. 
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W 2017 roku w  PSZOK przyjęto 1 691 Mg odpadów dostarczonych przez mieszkańców 

Miasta Tczew. Strukturę przyjętych opadów przedstawia Wykres 6. 

 

Wykres 6 Struktura przyjętych odpadów w PSZOK w 2017 roku. 
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W 2018 roku w  PSZOK przyjęto 2 515 odpadów dostarczonych przez mieszkańców Miasta 

Tczew. Strukturę przyjętych opadów przedstawia Wykres 7. 
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Wykres 7 Struktura przyjętych odpadów w PSZOK w 2018 roku. 

 

 
 

 

8.3. Prawidłowe gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. 

 

Gmina nie objęła systemem gospodarki odpadami nieruchomości niezamieszkałych zatem 

odpady były tu odbierane przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności 

regulowanej na podstawie prywatnych umów. Na dzień 31.12.2017 roku do rejestru 

działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Tczewa wpisanych było 15 

podmiotów, z których faktyczną działalność na terenie Tczewa prowadziło tylko 7 firm: 

- PAM Aniela Pawłuszek 

- STENA RECYCLING Sp. z o.o. 

- ZIELEŃ MIEJSKA Sp. z o.o. 

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych COMPLEX Tomasz Grzmil 

- SUEZ Północ Sp. z o.o. 

- Przedsiębiorstwo Usługowe CLEAN-BUD Sp. J. 

- Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp. z o .o. 

 

W latach 2017-2018 wykonano szereg zadań związanych z gospodarką odpadami, do 

głównych należały: 

w 2017 roku: 
 wynajem kabin WC  jako toalet publicznych, wydatkowano 8 569,80 zł 

- uzupełnianie torebek na psie odchody w dystrybutorach, wydatkowano 46 900,08 zł  

- wykonanie deratyzacji na terenie miasta. Zwalczanie gryzoni polegało na wyeliminowaniu 

zagrożenia sanitarnego z pomieszczeń i piwnic oraz wyłożenie trucizny w studzienkach 

przykanalikowych budynków i kanalizacji miejskiej, wydatkowano 30 000 zł 

w 2018 roku: 

- uzupełnianie torebek na psie odchody w dystrybutorach, wydatkowano 48 347,28 zł 

- wynajem kabin WC jako toalet publicznych, wydatkowano 8 164,00 zł 
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- wykonanie deratyzacji na terenie miasta. Zwalczanie gryzoni polegało na wyeliminowaniu 

zagrożenia sanitarnego z pomieszczeń i piwnic oraz wyłożenie trucizny w studzienkach 

przykanalikowych budynków i kanalizacji miejskiej, wydatkowano 20 000 zł 

 

Na terenie miasta prowadzona była zbiórka przeterminowanych leków. Oprócz możliwości 

nieodpłatnego oddania leków w PSZOK mieszkańcy oddawali przeterminowane leki w 16 

aptekach, które zgłosiły chęć ich odbioru. Apteki zlokalizowane są na terenie całego miasta.  

 

Zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, na 

terenie Miasta Tczewa, oparta była na zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego oraz zbiórce zużytych baterii. Powyższe odpady mieszkańcy mogą 

nieodpłatnie oddać w PSZOK-u. Dodatkowo miasto stworzyło mieszkańcom możliwość 

oddania dużego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w ramach zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych organizowanej przez Konsorcjum odbierające odpady z nieruchomości 

zamieszkałych. Zbiórka zużytych baterii odbywała się także w ramach programu „Recykling 

w mojej szkole” realizowanego przez PEE. 

 

 

8.4. Podejmowanie działań związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających 

azbest. 

 

W dniu 22 grudnia 2016 roku Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę nr XXV/204/2016                     

w sprawie przyjęcia do realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest                          

z terenu Miasta Tczewa na lata 2016-2032. Obowiązek opracowania ww. Programu wynika z 

założeń Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (przyjętego uchwałą Nr 

39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r.), w którym wskazano, iż do zadań 

samorządu gminnego należy przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest. W Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-

2032, zostały postawione następujące cele:  

1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 

2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami 

azbestu, 

3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

 

Zapisy Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Tczewa na lata 

2016-2032 są zgodne z kierunkami wyznaczonymi w Planie Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Pomorskiego 2018 (przyjętego uchwałą Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa 

Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012r.). Program zakłada realizację zadań inwestycyjnych, 

zmierzających do oczyszczenia terenów Miasta Tczew z wyrobów zawierających azbest 

(usuwanie płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych i elewacji obiektów 

budowlanych) oraz pozainwestycyjnych, polegających na: 

a) organizacji kampanii informacyjnych o szkodliwości azbestu oraz bezpiecznym 

użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,  

b) wdrożeniu monitoringu realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z 

terenu Miasta Tczew, 

c) podjęciu działań w kierunku pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych dla 

wsparcia usuwania wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwiania, 

d) okresowej weryfikacji i aktualizacji Programu. 
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W 2017 roku ogłoszono konkurs pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Miejskiej Tczew” w oparciu o konkurs WFOŚiGW w Gdańsku. Firma PRO-

EKO SERWIS Sp. z o. o. usunęła wyroby zawierające azbest z terenu 8 nieruchomości w 

ilości: 15,878 Mg. Wydatkowano 8 368,20 zł. 

W 2018 roku WFOŚiGW w Gdańsku wycofał się z finansowania usuwania wyrobów 

zawierających azbest. Gmina Miejska Tczew ogłosiła konkurs pod nazwą „Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew” finansowany w całości ze 

środków budżetu miasta. Firma „ECO-POL” sp. z o. o. usunęła wyroby zawierające azbest z 

terenu 10 nieruchomości w ilości: 16,84 Mg. Wydatkowano 13 631,50 zł. 

Na stronie internetowej miasta www.wrotatczewa.pol zamieszczona jest ulotka zawierająca  

informacje dotyczące usuwania azbestu, np.: zmiany legislacyjne, źródła finansowania 

projektów związanych z azbestem. 

 

 

8.5. Kontynuacja kontroli w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami. 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz gminy oraz pozbywają się zebranych na terenie nieruchomości 

odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy, są obowiązani do 

udokumentowania tego obowiązku poprzez okazanie umowy i dowodów uiszczenia opłaty za 

usługi odbioru odpadów komunalnych.  

 

W związku z tym, że Gmina Miejska Tczew objęła systemem gospodarowania odpadami 

tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości niezamieszkałe 

pozostały w tzw. systemie wolnorynkowym. Każdy podmiot prowadzący działalność 

powinien podpisać indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą 

wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta 

Tczewa a w zamian otrzymać pojemnik na odpady komunalne.  

 

W latach 2017-2018 Straż Miejska przeprowadzała wyrywkowe kontrole podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą w zakresie podpisanych umów na odbiór odpadów 

komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. Podczas kontroli sprawdzane były umowy 

oraz nazwa podmiotu, z którym zostały zawarte. Sprawdzane było również miejsce 

usytuowania pojemnika, który zgodnie z podpisaną umową powinien posiadać każdy 

podmiot, przy czym nie może to być ten sam pojemnik, do którego wyrzucane są odpady 

przez mieszkańców. Ponadto kontrolowano pojemność pojemnika, która powinna być 

dostosowana do rodzaju prowadzonej działalności a także częstotliwość odbioru odpadów.  

 

Celem przeprowadzonych kontroli było zminimalizowanie zjawiska podrzucania odpadów ze 

sklepów, banków, punktów usługowych itp. do miejsc gromadzenia odpadów wyznaczonych 

wyłącznie dla mieszkańców. Kontrolą objęto głównie teren Starego Miasta ze względu na 

najczęstsze przypadki podrzucania odpadów przez podmioty gospodarcze. W sytuacji, gdy 

nie miały one podpisanych umów lub nie posiadały jej w lokalu, zobowiązywano właściciela 

lub kierownika sklepu do dostarczenia jej kopii i okazania w Komendzie Straży Miejskiej. W 

przypadku nie wywiązania się z obowiązku Straż Miejska nakładała mandaty karne.  

W latach 2017-2018 gmina nie podjęła działań, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 tzn. nie 

wydano decyzji o ustaleniu obowiązkowego uiszczenia opłat dla właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych, którzy nie zawarli umów na odbieranie odpadów komunalnych. 

 

http://www.wrotatczewa.pol/
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8.6. Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizacje powstawania 

odpadów i właściwego postępowania z nimi oraz prowadzenie skutecznej kampanii 

informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie. 

 

W latach 2017-2018 ZUOS Sp. z o. o. zapraszał szkoły i inne i placówki oświatowe do 

poznawania i zwiedzania zakładu. Wystarczyło skontaktować się z kierownictwem zakładu, 

ustalić plan i termin wizyty. Podczas wycieczki edukacyjnej do zakładu, zwiedzający 

uzyskiwali informacje z zakresu: 

- jaką drogę przebywają domowe odpady; 

- dlaczego przed wyrzuceniem butelki należy ją zgnieść; 

- jakie są podstawowe zasady selektywnej zbiórki odpadów; 

- w jaki sposób krok po kroku przebiega proces segregacji odpadów w Sortowni Odpadów. 

Jest to kontynuacja akcji edukacyjnej pod hasłem: „Pozytywnie Selektywni”. Uczestnicy akcji 

dowiadują się, że dzięki selektywnej zbiórce odpadów, większość z nich może zostać 

ponownie wykorzystana.  

 

Pracownia Edukacji Ekologicznej (zwana dalej PEE) podejmuje działania mające na celu 

podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, wg zasad polityki ekologicznej 

państwa, podejmuje i koordynuje działania edukacyjno-promocyjne oraz informacyjne w 

zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. W latach 2017-2018 zaplanowano i 

zrealizowano zadania z zakresu selektywnej gospodarki odpadami (najważniejsza część 

działalności PEE). Wszystkie działania związane z realizacją programów ekologicznych 

dotyczących selektywnej zbiórki surowców w placówkach oświatowych mają wymiar 

edukacyjny nie tylko dla uczniów, ale dla całych rodzin. 

 

Placówki oświatowe Tczewa przyczyniają się do zmniejszenia strumienia odpadów 

trafiających do pojemników miejskich prowadząc selektywną zbiórkę różnych frakcji 

„czystych” surowców. Koordynatorem programów edukacyjnych oraz  zbiórki  była PEE we 

współpracy z Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o.  

 

Większość strumienia odzyskanych odpadów trafia do ZUOS Sp. z o. o. W 2018 roku było to 

87,5 % (czyli podobnie jak w 2017 roku, gdzie było 87 %).  SP 11 pozostała częściowo przy 

innym odbiorcy, chociaż coraz więcej odpadów z tej szkoły trafia do ZUOS Sp. z o. o. 

Pojedyncze przedszkola też oddawały swoje surowce do prywatnych odbiorców. Jednakże 

bardzo sprawna współpraca z ZUOS Sp. z o. o. - proponowany przez zakład cennik, udział w 

finansowaniu nagród dla uczestników indywidualnych oraz pomoc w wyposażeniu dużych 

szkół w sprzęt potrzebny do organizacji przyjmowania surowców to duże zalety takiej 

współpracy.  

 

W latach 2017-2018 realizowane  były  wieloletnie programy związane z promowaniem „u 

źródła” selektywnej zbiórki odpadów: 

- „Moje miasto bez odpadów” – w kolejnych edycjach programu odzyskiwano papier, 

butelki plastikowe po napojach typu PET. Przekazano do recyklingu łącznie:  

2017 rok: 207,859 Mg surowców wtórnych. Najlepsze wyniki w zbiórce makulatury uzyskała 

Szkoła Podstawowa nr 12 tj. 49,2 kg na ucznia, Szkoła Podstawowa nr 10 tj. 36,5 kg na 

ucznia oraz Szkoła Podstawowa nr 8 tj. 29,8 kg na ucznia; 
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2018 rok: 209,153 Mg surowców wtórnych. Najlepsze wyniki w zbiórce makulatury uzyskały 

Szkoła Podstawowa nr 11 tj. 51,56 kg na ucznia, Szkoła Podstawowa nr 12 – 44,08 kg na 

ucznia. 

W zbiórce plastiku (butelek typu PET) najwięcej udało się zebrać Szkole Podstawowej nr 7 

(1,44 kg na ucznia) oraz Szkole Podstawowej nr 8 (1,19 kg na ucznia). Pomimo, że zbieranie 

butelek jest bardzo pracochłonne, a ich waga bez nakrętek jest niewielka, to jednak takie 

działania niewątpliwie przyczyniają się do ograniczenia potencjalnego spalania plastiku w 

piecach – na osiedlach, gdzie dominuje ogrzewanie indywidualne. Butelki typu PET na 

większą skalę zbierają tylko niektóre placówki, bo większość z nich trafia do miejskich 

pojemników na plastik.  

- „Sprzątanie Świata – Polska” - celem akcji jest propagowanie i inicjowanie postaw 

odpowiedzialnych względem środowiska. W 2017 roku udział wzięło 4081 osób. W 2018 

roku udział wzięło 5137 osób. Odpady zebrano z okolic szkół, osiedli, miejsc rekreacji, 

terenów komunalnych, itp. Zebrane odpady zostały wywiezione przez ZUK Tczew do 

RIPOK-a. 

- „Recykling w mojej szkole” - ramach XV i XVI edycji programu, niektóre szkoły zbierały 

odpady niebezpieczne dla środowiska tj. baterie. Zebrano w sumie 4,078 Mg baterii. W 

przeliczeniu na 1 ucznia najlepsze wyniki ponownie uzyskała Szkoła Podstawowa nr 10 

osiągając odpowiednio w 2017 roku: 1,4 kg na ucznia, a w 2018 roku 1,88 kg na ucznia. 

Zebrane odpady przekazano do utylizacji. 

- „Lider segreguje i odzyskuje” – w IV i V edycji programu udział wzięli  uczniowie z 

dziesięciu szkół.  Konkurs rozgrywany był w kategorii: 

- zespołowej pn.  „Najskuteczniejsza klasa”; 

- indywidualnej pn. „Najefektywniejszy uczeń”. 

Nagrodzeni zostali najefektywniejsi uczniowie oraz klasy wyróżniające się w zbiórce 

surowców wtórnych. Koordynatorzy szkolni otrzymali do rozdysponowana wśród 

najlepszych uczniów nagrody rzeczowe, upominki oraz ekologiczne torby bawełniane. 

Pozostali uczniowie zostali nagrodzeni przez szkoły we własnym zakresie - ze środków 

pochodzących z należności za oddane odpady do ZUOS Sp. z o. o. Lista laureatów konkursu 

została zamieszczona w Biuletynie Informacyjnym Samorządu Miasta Tczewa. W 

porównaniu z poprzednią edycją - nie nastąpił wzrost liczby rodzin zaangażowanych w 

selektywną zbiórkę, ale nastąpił wzrost sumy odzyskanych surowców. 

- „Zielone zakupy” – w ramach tego programu propagowano stosowanie płóciennych toreb 

wielokrotnego użytku, zamiast jednorazowych foliowych. Uczestnicy programu chętnie 

korzystali z ekologicznych toreb na zakupy. 

- „Chroń środowisko – pomyśl zanim wydrukujesz”- uświadamiano potrzebę zmniejszenie 

ilości zadrukowanego papieru, promowano  zachowania zmierzające do utrwalenia nawyku 

racjonalnego gospodarowania materiałami eksploatacyjnymi przez uzytkowników zestawów 

komputerowych. 

- „Zakrecone – odkręcone” – w latach 2017-2018 w szkołach i przedszkolach pozyskano 

prawie 9,45 mln szt. nakrętek z opakowań plastikowych. Najlepszy wynik w statystykach 

szkół osiągnęła Szkoła Podstawowa nr 8. Dużo wyższe średnie uzyskały przedszkola nr 8 i 

„Pan Słonik”. W analizowanym okresie odzyskano w sumie 9,45  Mg plastikowych nakrętek. 

 

Wszystkie jednostki oświatowe z terenu miasta Tczewa, w sposób selektywny zebrały w 

latach 2017-2018 448 074 Mg odpadów (Tabela 15). Świadczy to o dużym zaangażowaniu 

mieszkańców miasta z selektywną zbiórkę. W biuletynie informacyjnym „Panoramie Miasta” 

przekazywano mieszkańcom informacje o efektach selektywnej zbiórki odpadów 

prowadzonej przez jednostki oświatowe na terenie miasta Tczewa. 
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Tabela 15 Ilość i rodzaj odpadów zebranych w latach 2017-2018 odpadów w ramach 

programów ekologicznych PEE. 

 

Rodzaj 

odpadu Papier  Plastik  Baterie  

Razem 

Mg 

             Kod        

Rok  15 01 01   15 01 02     20 01 34   

2017 203,297 17,78 1,84 222,913 

2018 206,362 16,56 2,24 225,161 

 

 

8.7. Dążenie do likwidacji problemu nielegalnego spalania odpadów. 

 

Zwiększająca się produkcja dóbr konsumpcyjnych oraz postęp techniczny sprawiają, że 

powstają coraz większe ilości odpadów, co staje się poważnym problemem gospodarczym i 

środowiskowym. Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią, łatwo 

osiągalną i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Najczęściej spalaniu ulegają 

odpady takie jak: papier, kartony, mieszane materiały z opakowań (tworzywa sztuczne - 

plastik, folia), stare umeblowanie, resztki okładzin meblowych, folii, gąbek tapicerskich itp. 

Wśród mieszkańców miasta Tczewa jest coraz większa świadomość, że spalanie odpadów w 

piecach CO stwarza zagrożenie dla ich zdrowia, jednakże Wydział Spraw Komunalnych i 

Inwestycji Urzędu Miejskiego corocznie kontynuuje akcje edukacyjne pod hasłem „Czyste 

powietrze Tczewa” oraz w ramach kampanii informacyjnej z zakresu ochrony środowiska na 

temat szkodliwości spalania odpadów w domowych paleniskach. W latach 2017-2018 podjęto 

następujące działania: 

- emisja spotu informacyjnego na temat szkodliwości spalania śmieci w domowych piecach w 

lokalnej stacji telewizji TeTka; 

- plakaty informacyjne na temat szkodliwości spalania śmieci w domowych paleniskach 

wywieszono w budynkach w których stosowane są węglowe systemy grzewcze, na słupach 

ogłoszeniowych znajdujących się na osiedlach, które nie są objęte centralnym ogrzewaniem a 

także w miejscach często uczęszczanych przez mieszkańców miasta - w autobusach i wiatach 

przystankowych. Ulotki informacyjne rozdano mieszkańcom osiedli nie objętych centralnym 

ogrzewaniem oraz rozdano w trakcie interwencji i rutynowych działań Straży Miejskiej; 

- podejmowano działania edukacyjne w ramach działalności PEE, kierowane do uczniów 

szkół podstawowych, gimnazjalnych i dzieci przedszkolnych; 

- informacje m. inn. na temat szkodliwości spalania odpadów w domowych paleniskach i 

zanieczyszczeń powietrza dostępne są na miejskiej stronie internetowej: www.wrotatczewa.pl 

w zakładce „Czyste powietrze Tczewa”. 

 

Kształtowanie postaw proekologicznych oraz elementy ciągłego podnoszenia świadomości 

ekologicznej mieszkańców miasta coraz łatwiej jest osiągnąć poprzez propagowanie idei w 

nowoczesnych mediach. Urząd Miejski w Tczewie informacje na temat stanu środowiska 

publikuje na stronach internetowych: http://bip.tczew.pl w zakładce „Środowisko naturalne”, 

www.wrotatczewa.pl w zakładce „Czyste powietrze Tczewa”. Dostęp do Internetu sprawia, 

że również strony internetowe o szeroko rozumianej tematyce ekologicznej cieszą się coraz 

większą popularnością.  

Gmina Miejska Tczew w okresie objętym sprawozdaniem kontynuowała działania 

zainicjowane w 2012 roku polegające na przyznawaniu dotacji do wymiany ogrzewania z 

węglowego na ekologiczne. Od 2012 roku w ramach konkursu „Czyste powietrze Tczewa” 

http://www.wrotatczewa.pl/
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zlikwidowano 392 kotły/piece węglowe i wykonano 161 nowych instalacji: kotły gazowe, 

podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej i pompy ciepła (więcej informacji na ten temat w 

Rozdziale 1 niniejszego raportu „Ochrona klimatu i jakości powietrza”). Efekt ekologiczny 

ww. działań osiągnięty w latach 2017-2018 przedstawia Tabela 16. 

 

Tabela 16 Efekt ekologiczny dotacji do wymiany ogrzewania w latach 2017-2018 (ilość 

zredukowanych zanieczyszczeń). 

 

Nazwa 
2017 rok 

(Mg/rok) 

2018 rok 

(Mg/rok) 

pyły ogólne 1,339 1,230 

SO2 0,643 0,590 

NOx 0,024 0,022 

CO 3,003 2,757 

CO2 60,834 16,382 

Emisja równoważna 6,097 5,599 

 

 

Straż Miejska w Tczewie w okresie grzewczym corocznie kontynuowała działania 

profilaktyczno-edukacyjne w zakresie szkodliwości spalania odpadów. W większości 

przypadków kontrolowani chętnie wpuszczali Strażników do domów i mieszkań, z każdej 

tego typu interwencji sporządzany był protokół. W listopadzie 2018 roku Straż Miejska w 

Tczewie przeprowadziła na osiedlu Staszica. Kontrole  przeprowadzono w rejonie ulic: 

Flisaków, Partyzantów, Portowców, Czatkowskiej, Spółdzielczej, Nizinnej, Chłopskiej, 

Robotniczej, Okrętowej, Wiślanej, Stoczniowców, Pionierów, Bosmańskiej oraz Dokerów. 

Strażnicy odwiedzili 403 nieruchomości. Podczas wizyt przeprowadzono z mieszkańcami 

rozmowy profilaktyczno edukacyjne oraz pozostawiono w skrzynkach pocztowych oraz 

placówkach usługowo handlowych ulotki i plakaty informacyjne. Ponadto ustalono, że  207 

nieruchomości ogrzewane jest piecami na opał stały (węgiel/miał), 148 ogrzewane gazem 

ziemnym, w 48 przypadkach brak możliwości dokonania kontroli z powodu nieobecności 

mieszkańców. 

 

W 2017 roku do stanowiska kierowania Straży Miejskiej wpłynęły 222 interwencje. 

Sporządzono 58 protokołów przez strażników (gdzie podpisuje się strażnik i osoba będąca w 

domu po kontroli pieca oraz kotłowni), nie każda interwencja się potwierdziła (143 się nie 

potwierdziło). Wystawiono 10 mandatów karnych oraz 10 pouczeń. 

W 2018 roku Straż Miejska w Tczewie zrealizowała 290 interwencji, z tego po dokonaniu 

kontroli na miejscu nie potwierdzono 119 zgłoszeń. 69 interwencji dotyczyło spalania 

odpadów pochodzenia roślinnego na działkach ogrodniczych oraz śmieci i opalania 

przewodów (wypalanie kabli), 197 interwencji w sprawie uciążliwy dym z kominów w 

budynkach mieszkalnych. Wystawiono 4 mandaty karne, 37 pouczeń oraz 1 wniosek o 

ukaranie  do Sądu. 

  

Niestety pomimo nieustannych apeli i prowadzonych akcji wciąż zdarzają się osoby, które 

skłonne są wrzucać do domowych pieców odpady. Każdy kto nie stosuje się do 

obowiązujących przepisów musi liczyć się z konsekwencjami. Artykuł 191 Ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.  U.  z  2019  r. poz. 701, 730) mówi, że kto termicznie 

przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze 
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aresztu albo grzywny. Strażnik miejski może wypisać mandat od 20 do 500 zł. Mundurowi na 

podstawie upoważnienia Prezydenta Tczewa w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony 

środowiska uprawnieni są do wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości na której 

prowadzona jest działalność gospodarcza, oraz od 6.00 – 22.00 na pozostały teren w celu 

przeprowadzenia kontroli. Straż Miejska przyjmuje również zgłoszenia przypadków spalania 

odpadów w domowych piecach pod bezpłatnym numerem telefonu 986. 

  

Należy podkreślić, że z roku na rok wzrasta świadomość mieszkańców odnośnie szkodliwości 

spalania śmieci a prowadzone przez miasto Tczew działania przynoszą pozytywne efekty. 

 

 

9 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. 

 

 

Sumaryczne zestawienie miejskich terenów zieleni w Tczewie (stan na 31.12.2018 roku): 

 

nazwa obiektu                       ogólna powierzchnia  

- parki spacerowo-wypoczynkowe                                   23,76 ha 

- zieleńce       37,88 ha 

- zieleń uliczna                                                                 45,96 ha 

- tereny zieleni osiedlowej     25,50 ha 

- żywopłoty nieformowane i formowane                780 mb             

- cmentarze         11,0 ha 

- pozostałe tereny zielone       28,3 ha 

        

Ochrona zieleni uregulowana jest ustawą o ochronie przyrody. Zadanie utrzymania miejskich 

terenów zieleni w latach 2017-2018 realizowała „Zieleń Miejska” Sp. z o. o., podmiot 

wybrany w drodze postępowania o zamówienie publiczne. Realizacja usług przebiegała 

zgodnie z zawartą umową. Wartość zadań, w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni, 

w poszczególnych latach wyrażała się następującymi kwotami: 

- w 2017 roku : 2 045 088 zł 

- w 2018 roku : 2 152 160 zł. 

W ramach zawartej umowy spółka realizowała zadania: 

- bieżące utrzymanie czystości na terenach zielonych, 

- całoroczne oczyszczanie chodników, schodów, alejek wraz z utrzymaniem zimowym, 

- opróżnianie koszy wraz z wywozem i utylizacja odpadów, 

- koszenie trawników, 

- odchwaszczanie krzewów, krzewinek oraz ciecia pielęgnacyjne, 

- pielęgnacja drzewostanu, 

- sadzenie i przesadzanie drzew wraz z bieżącą pielęgnacją, 

- utrzymanie kwietników, rabat, mis, murków sezonowych i bylinowych, 

- utrzymanie rabat różanych. 
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Zadania realizowano w parkach, skwerach, w terenach osiedlowych, w miejscach pamięci 

oraz w pasach drogowych ulic miejskich. 

 

Na terenie miasta Tczew inspektor ds. zieleni (ogrodnik miasta) prowadził nadzór nad 

realizacją zadań związanych z urządzaniem, pielęgnacją i odtwarzaniem zieleni na terenach 

miejskich. Poza nadzorowaniem i rozliczaniem bieżącego utrzymania zieleni, prowadzone 

były działania w zakresie tworzenia nowych terenów zieleni, prac porządkowych i 

pielęgnacyjnych, a także w zakresie odtwarzania zdegradowanych terenów. Prace te były 

realizowane przez specjalistyczne podmioty i wynikały z bieżących potrzeb oraz interwencji 

mieszkańców. W latach 2017-2018 zadania wykonywano w ramach środków budżetowych: 

w 2017 roku wydatkowano 147 937 zł na realizację zadań:  

 nasadzenie krzewów w rejonie ul. Armii Krajowej, 

 zabiegi pielęgnacyjne terenów zieleni, nieobjętych zakresem bieżącego utrzymania 

(łącznik ul. Topolowej i część al. Kociewskiej), 

 rekultywacja trawników ul. Grunwaldzka, 

 oczyszczanie terenu w pasie drogowym Oś. Suchostrzygi, 

 nasadzenie roślin na skwerze przy ul. Jurgo, 

 zagospodarowanie terenu osiedlowego przy ul. Armii Krajowej, 

 wykoszenie odcinka wału wzdłuż ul. Czatkowskiej, 

 oczyszczenie i uporządkowanie skarpy wzdłuż ul. Iwaszkiewicza, 

 wykonanie kwietnika - studni z kamieni na terenie os. Suchostrzygi, 

 wykonanie i ustawienie we wskazanych lokalizacjach 20 szt. ramowych stojaków 

rowerowych, 

 uporządkowanie terenu w rejonie ul. Grunwaldzkiej, 

 ustawienie 12 szt. ławek we wskazanych lokalizacjach, 

 wymiana roślin ozdobnych w donicach na terenie Starego Miasta, 

 cięcia pielęgnacyjne i częściowa wycinka krzewów i zarośli w ciągu ścieżki 

przyrodniczej, 

 zakup ozdobnego materiału szkółkarskiego (rośliny do nasadzenia i uzupełnienia na 

terenach zielonych). 

w 2018 roku wydatkowano 84 395,23 zł na realizację zadań:  

 renowacja zieleni w rejonie pasa drogowego ul. Wojska Polskiego, 

 ustawienie i obsadzenie kwietników w rejonie ul. Paderwskiego i ul. Lecha, 

 wykonanie nowych murków kwiatowych na pl. Papieskim, 

 przestawienie donic na terenie Starego Miasta, 

 zagospodarowanie terenu na os. Bajkowym, 

 frezowanie pni drzew na terenach miejskich, 

 wycinka żywopłotu w pasie drogowym ul. Bałdowskiej. 

 

Corocznie dokonywane było ubezpieczenie miejskich terenów zieleni, składka w 2017 i 2018 

roku wynosiła po 1 584 zł/rok.  

 

Wydawano zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów. Systematyczna poprawa stanu terenów 

zieleni miejskiej następuje poprzez: pielęgnację zieleni miejskiej, uzupełnianie ubytków oraz 

wykonywanie nowych nasadzeń drzew i krzewów. 
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Rysunek 11 Park Miejski w Tczewie. 

 

 
 

 

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

za pomniki przyrody i objęte ochroną: 

1. Dąb szypułkowy (Quercus robur), o obwodzie 329 cm, drzewo bardzo okazałe, korona 

bardzo równomierna, wysokość drzewa  23 m, średnica korony  17 m. Drzewo rośnie 

na terenie zielonym Urzędu Miejskiego w Tczewie przy pl. Piłsudskiego 1. 

2. Oliwnik wąskolistny (Elaeagnus angustifolia) o obwodzie pni (bezpośrednio pod 

konarami): 236+111 cm, drzewo rozłożyste, konary nisko osadzone, średnica korony 

12 m, wysokość drzewa 11,5m. Drzewo rośnie na skwerze ul. K. Wyszyńskiego /ul. 

Sambora. 

3. Lipa amerykańska (Tilia americana) o obwodzie 295 cm, drzewo okazałe o rozłożystej 

koronie, wysokość drzewa 27,5 m, średnica korony: 23 m. Drzewo rośnie na terenie 

Parku Miejskiego w Tczewie przy ul. Kołłątaja. 

4. Buk pospolity odm. czerwonolistna (Fagus sylvatica f. purpurea) o obwodzie 273 cm, 

drzewo okazałe o naturalnym pokroju korony wysokość drzewa 22 m, średnica korony 

18 m. Drzewo rośnie na terenie Parku Miejskiego w Tczewie przy ul. Kołłątaja. 

5. Buk pospolity odm. czerwonolistna (Fagus sylvatica f. purpurea) o obwodzie 207 cm, 

drzewo okazałe, wysokość drzewa 21 m, średnica korony 18 m. Drzewo rośnie na 

terenie Parku Miejskiego w Tczewie przy ul. Kołłątaja. 
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Rysunek 12 Pomniki przyrody (Buki pospolite) na terenie Parku Miejskiego przy Kołłątaja w 

Tczewie. 

 

 
 

 

Na terenie miasta Tczewa znajduje się 7 ha lasów, w tym 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 charakterystyczna cechą obszarów 

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

ujmuje się również w kolejnych projektach małej architektury. 

 

 

10. 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. 

 

Poważna awaria - rozumie się przez nią zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub 

eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w 
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którym występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do 

natychmiastowego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego 

zagrożenia z opóźnieniem. Tak definiuje pojęcie poważnej awarii ustawa z dnia 27 kwietnia 

2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.). WIOŚ w 

Gdańsku prowadzi rejestr zakładów, potencjalnych sprawców poważnych awarii w 

województwie pomorskim. Na terenie miasta Tczewa nie znajduje się żaden z zakładów 

dużego i zwiększonego ryzyka. Najbliższy zakład tego rodzaju zlokalizowany jest w 

Starogardzie Gdańskim. Analiza zarejestrowanych zdarzeń wskazuje, iż najmniej awarii 

występuje na terenie zakładów zakwalifikowanych do grup dużego i zwiększonego ryzyka 

wystąpienia poważnej awarii. Zakłady te objęte ustawowym obowiązkiem kontroli Inspekcji 

Ochrony Środowiska z określoną częstotliwością, posiadają również wdrożony system 

bezpieczeństwa oraz procedury przeciwdziałania poważnym awariom.  

 

Niebezpieczeństwo wystąpienia awarii na terenie miasta Tczewa stwarza transport 

samochodowy substancji niebezpiecznych. W większości przypadków, transport ten dotyczy 

paliw płynnych. Szczególne zagrożenia występują na drogach o największym ruchu tego typu 

przewozów. Według WIOŚ w Gdańsku są to między innymi drogi przechodzące przez Tczew 

w kierunkach: 

- Gdańsk - Tczew – Gniew 

- Gdańsk – Tczew – Starogard Gdański - Człuchów 

- Gdańsk – Tczew – Malbork – Kwidzyn. 

 

Do celów szybkiego reagowania w przypadkach kryzysowych oraz sytuacjach 

nadzwyczajnych, w latach 2017-2018 w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy Wydziale Spraw 

Obywatelskich, działała komórka organizacyjna zajmująca się zarządzaniem kryzysowym, 

która posiadała opracowane dokumenty dotyczące sposobu postępowania w przypadkach 

skażeń, uwolnienia niebezpiecznej substancji chemicznej podczas katastrofy drogowej oraz 

oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.  

 

Na terenie miasta Tczewa, główne zadania związane z prowadzeniem spraw związanych z 

przeciwdziałaniem poważnej awarii należą do Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i 

Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Dofinansowano wykonanie następujących zadań: 

w 2017 roku: 

- dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej 

Policji w Tczewie,  wydatkowano 15 000 zł, 

- dofinansowanie zakupu motopompy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Tczewie, wydatkowano 11 200 zł, 

- dofinansowano działania Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w wysokości 58 133 zł (kwotę 

wydatkowano m. inn. na zakup materiałów, wyposażenia, umundurowania, paliwa, sprzętu 

ratowniczego, części zamiennych do samochodu, środków do konserwacji sprzętu, badania 

lekarskie, naprawy samochodów i sprzętu), 

- dofinansowano działania obrony cywilnej w wysokości 23 822 zł (kwotę wydatkowano m. 

inn. na sprzątanie magazynów, zakup radiotelefonów i gaśnic, remont sprzętu i konserwację 

syren alarmowych). 

Wydatkowano kwotę 4 500 zł na zakup stołów wojskowych poligonowych oraz taboretów 

polowych stanowiących wyposażenie zastępczych miejsc szpitalnych. 

w 2018 roku: 

- dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w 

Tczewie,  wydatkowano 40 000 zł, 
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- dofinansowanie zakupu pompy pożarniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Tczewie, wydatkowano 25 000 zł, 

- dofinansowano działania OSP w wysokości 56 391 zł (kwotę wydatkowano m. inn. na 

zakup materiałów, wyposażenia, umundurowania, paliwa, sprzętu ratowniczego, badania 

lekarskie, naprawy i przeglądy techniczne samochodów i sprzętu), 

- dofinansowano działania obrony cywilnej w wysokości 23 777 zł (kwotę wydatkowano m. 

inn. na zakup wyposażenia na zabezpieczenie ewentualnych zdarzeń kryzysowych, sprzątanie 

magazynów, konserwacje sprzętu obrony cywilnej), 

W ramach obrony cywilnej wydatkowano kwotę 29 929 zł na zakup namiotu 

pneumatycznego.  

W ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 7 942 zł na zakup sprzętu na 

zabezpieczenie ewentualnych zdarzeń losowych (kurtyny wodnej, pożarniczych węży 

tłocznych itp.). 

W latach 2017-2018 Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji wraz z firmą TERRA 

prowadził na terenie miasta deratyzację. Koszt deratyzacji wyniósł w 2017 roku: 30 000 zł, w 

2018 roku: 20 000 zł. Zwalczanie gryzoni polegało na wyeliminowaniu zagrożenia 

sanitarnego z pomieszczeń i piwnic oraz wyłożenie trucizny w studzienkach 

przykanalikowych budynków i kanalizacji miejskiej. 

 

 

 

IV. Podsumowanie i wnioski. 
 

W niniejszym raporcie przedstawiono zadania, które  były  realizowane w latach 2017-2018 

w celu realizacji dokumentu „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tczewa 

na lata 2016 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021 - 2024”. W ocenie postępu 

wdrażania Programu ważna jest ocena stopnia realizacji założonych efektów ekologicznych. 

Jest ona realizowana przy pomocy wskaźników  monitorowania (Tabela 17).  

 

Tabela 17 Wskaźniki monitorowania stopnia realizacji Programu ochrony środowiska za lata 

2017-2018. 

Lp. Wskaźniki 
Źródła 
danych 

Stan wyjściowy 
(2014 r.) 

Oczekiwany 
stan  

w 2015 r.  
i latach 

kolejnych 

Stan 
2018 r. 

Obszar interwencji – ochrona klimatu i jakości powietrza 2018 r. 

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 

2018: 
Powyżej poziomu 

docelowego 
klasa strefy C 

2. 
Odsetek ludności korzystającej z 

sieci gazowej 
GUS 73,7 % 100% 2017: 73,6% 

3. 
Infrastruktura techniczna 

wykorzystująca odnawialne 
źródła energii 

Miasto 

2 pompa ciepła, 
1 instalacja 

wykorzystująca 
biogaz, 

1 elektrownia 
wodna, 

kolektory 
słoneczne 

wskaźnik 
opisowy 
możliwie 

największy 

5 pompa ciepła, 
1 instalacja 

wykorzystująca 
biogaz, 

1 elektrownia 
wodna, 

kolektory 
słoneczne (b/d) 
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Lp. Wskaźniki 
Źródła 
danych 

Stan wyjściowy 
(2014 r.) 

Oczekiwany 
stan  

w 2015 r.  
i latach 

kolejnych 

Stan 
2018 r. 

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 

12,08 km
2
 

(53,97%) 
 

3,22 km
2 

(26,65%) 
1,24 km

2 

(10,26%) 

5. 
Udział terenów komunikacyjnych 

w powierzchni miasta (drogi, 
kolej) 

GUS 3,7 km
2
 (16,53%) 

wskaźnik 
orientacyjny 

3,73 km
2
 

(16,66%) 

Obszar interwencji – pola elektromagnetyczne  

6. 
Wynik pomiaru poziomu pól 

elektromagnetycznych 
WIOŚ 0,24 V/m 

jak najbliższy 
0 

2017: 0,13 V/m 
2018: 0,4 V/m 

 

Obszar interwencji – gospodarowanie wodami  

7. 
Jakość wód powierzchniowych w 

punktach monitoringowych 
WIOŚ Brak pomiaru 

zwiększenie 
klasy czystości 

Brak pomiaru 

8. 
Jakość wód podziemnych w 
punktach monitoringowych. 

WIOŚ 

Tczew: ujęcie 
miejskie Motława - 

klasyfikacja III - 
dobry 

zwiększenie 
klasy czystości 

2015:Tczew: 
ujęcie miejskie 

Motława 9 - 
klasyfikacja –  

IV słaby 

Obszar interwencji – gospodarka wodno - ściekowa  

9. Stopień zwodociągowania [%] ZWIK 99,6% 100% 99,6% 

10. Zużycie wody (m
3
/rok) ZWIK 2 632 577 

zmniejszenie 
zużycia 

2 599 460 

11. Stopień skanalizowania [%] ZWIK 99,6% 100% 99,6% 

12. 
Stosunek długości sieci 

kanalizacyjnej do długości sieci 
wodociągowej 

GUS 1,0 
możliwie 
najbliższy 
liczbie 1 

1,1 

13. 
Odsetek mieszkańców 

korzystających z oczyszczalni 
ścieków 

GUS 99,6% 100% 99,6% 

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% 

ChZT – 96,3% 
BZT5 – 99,3 % 
Fosfor ogólny – 

94,9 % 
Azot ogólny - 

93,4 % 
Zawiesiny ogólne 

– 98,6 % 

15. 
Ilość funkcjonujących zbiorników 

bezodpływowych 
GUS 9 

ilość możliwie 
najbliższa 
liczbie 1 

77 

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 
zdewastowany

ch 
i 53,09 ha 
gruntów 

zdegradowany
ch 

b.d. 

17. 
Powierzchnia terenów 

zrekultywowanych 
Gminy 8,5 ha 

możliwie 
największa 

b.d. 

Obszar interwencji – gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów  

18. 
Odebrane niesegregowane 

odpady komunalne 
Miasto 14 745,7 Mg 

ilość możliwie 
najbliższa 0 % 

12 885 Mg 
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Lp. Wskaźniki 
Źródła 
danych 

Stan wyjściowy 
(2014 r.) 

Oczekiwany 
stan  

w 2015 r.  
i latach 

kolejnych 

Stan 
2018 r. 

(20 03 01) 

19. 

Osiągnięty poziom ograniczenia 
masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania 

Miasto 15,85 % 
możliwie 

najbliższy 0 % 
8 % 

20. 

Osiągnięty poziom recyklingu, 
przygotowania do ponownego 
użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, 
metali, tworzyw sztucznych 

i szkła [%] 

Miasto 
 

25,56 % 
możliwie 

największy 
65 % 

21. 

Osiągnięty poziom recyklingu, 
przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych [%] 

Miasto 92,0 % 
możliwie 

największy 
75 % 

Obszar interwencji – zasoby przyrodnicze 2018 r. 

22. Powierzchnia Miasta Miasto 22,38 km
2
 

wskaźnik 
orientacyjny 

22,38 km
2
 

23. 
Tereny zieleni – nasadzenia: 

- drzewa, 
- krzewy. 

GUS 
334 szt. 

5620 szt. 

nie mniejsze 
niż w roku 

2014 

285 szt. 
4740 szt. 

24. Pomniki przyrody 
Miasto 

 
5 

nie mniejsza 
niż 

w roku 2014 
5 

25. Obszary Specjalnej Ochrony 
GDOŚ 
/RDOŚ 

Dolina Dolnej 
Wisły 

powierzchnia 
nie mniejsza 
niż w roku 

2014 

Dolina Dolnej 
Wisły 

26. Procent lesistości Miasta Gminy 0,26% 
nie mniejszy 
niż w roku 
bazowym 

0,26% 

27. 
Udział gruntów ornych w 

powierzchni Miasta Tczewa 
Miasto 21,84% 

ubytek – 
możliwie 

najmniejszy 
20,46% 

28. 
Udział użytków rolnych w 

powierzchni Miasta 
GUS 35,28% 

wskaźnik 
orientacyjny 

37,44% 

29. 
Udział gruntów leśnych oraz 

zadrzewień i zakrzewień 
Miasto 0,35% 

nie mniejsze 
niż w roku 

2014 
2,27% 

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 

2017 rok: 0 
zdarzeń 

rejestrowanych 
jako zdarzenia o 

znamionach 
poważnej awarii 
(woj. pomorskie 
–  7 zdarzeń z 

udziałem 
substancji 

niebezpiecznych) 

31. 
Ilość zakładów posiadających 

pozwolenia zintegrowane 
Starost-

wo 

1 zakład (wg 
stanu na 

13.01.2016 r.) 

możliwie 
największy 

1 

32. 

Liczba przedsiębiorstw 
posiadających certyfikaty: 

- ISO 14001 
- EMAS 

 
10 
0 

możliwie 
największy 

10 
0 
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Po analizie założeń zawartych w POŚ oraz sposobie ich realizacji, stwierdzić należy, że 

działania określone, jako priorytetowe są sukcesywnie realizowane. Szczególny nacisk 

nakłada się na podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, poprawę stanu zieleni 

miejskiej oraz rozbudowę i utrzymanie infrastruktury technicznej ochrony środowiska. 

Działania te mają bezpośredni wpływ na wszystkie komponenty środowiska. 

 

Na terenie Miasta Tczewa obowiązki z zakresu gospodarki odpadami realizuje ZUOS Sp. z 

o.o.. Lata 2017-2018 były trzecim i czwartym rokiem funkcjonowania Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Od 2014 roku, kiedy to Spółka otrzymała status 

RIPOK na mocy uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego, system gospodarowania 

odpadami przynosi oczekiwane efekty. W latach 2017-2018 osiągnięto wszystkie wymagane 

ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poziomy ekologiczne. W 2018 Spółka 

podjęła działania związane z eliminowaniem i ograniczaniem uciążliwości zapachowych 

wynikających z działalności RIPOK: 

- zakończono inwestycję w zakresie hermetyzacji hali sortowni i oczyszczania powietrza po 

procesowego na złożu węgla aktywnego, przeprowadzono próby efektywności działania. 

Osiągnięto efekty zgodne z oczekiwanymi, 

- zakończono modernizację systemu odgazowania czynnej kwatery KII i zainstalowano 

pochodnię zbiorcza do spalania biogazu. 

Spółka planuje realizację projektu pn.: „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w 

Tczewie o sekcję wytwarzania kompostu i polepszaczy glebowych z odpadów ulęgających 

biodegradacji wraz z rozbudową punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych” w 

oparciu o pożyczkę w kwocie 3 000 000 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

Zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Tczewa realizuje ZWIK 

Sp. z o. o. Mieszkańcy Tczewa są zaopatrywani w wodę z dwóch Stacji Uzdatniania Wody: 

„Motława” i „ Park Miejski”. Laboratorium badania wody w ZWiK Sp. z o. o. prowadziło na 

bieżąco badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej zarówno poszczególnych 

studni jak i wody uzdatnionej. Woda wprowadzana do sieci wodociągowej odpowiadała 

standardom krajowym oraz obowiązującym w Unii Europejskiej. W skutek prowadzonej 

modernizacji sieci wodociągowej i urządzeń wodociągowych systematycznie poprawia się 

stan techniczny sytemu uzdatniania i dystrybucji wody. W latach 2017-2018 zaopatrzenie 

miasta i mieszkańców w wodę  było bardzo dobre. 

 

Oczyszczalnia ścieków w Tczewie odznacza się wyjątkowo wysoką efektywnością w 

porównaniu z innymi dużymi obiektami usuwania związków azotu ze ścieków. Osiągnięta 

niska zawartość badanych wskaźników zanieczyszczeń w odpływie z oczyszczalni jest 

konsekwencją wprowadzania systematycznych zmian technicznych i technologicznych oraz 

ciągłej optymalizacji procesu oczyszczania ścieków. 

 


