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1. WPROWADZENIE 
Rozwój cywilizacyjny i wielokierunkowa ekspansja człowieka spowodowały, szczególnie na 
terenach od wielu lat objętych presją przemysłu znaczną degradację środowiska naturalnego – 
zanieczyszczenie jego poszczególnych komponentów, ginięcie gatunków zwierząt i roślin, a także 
pogorszenie stanu zdrowia ludności na terenach przeobrażonych na niespotykaną dotychczas 
skalę. Dlatego przyjmuje się, że jednym  z najważniejszych praw człowieka jest prawo do życia 
w czystym środowisku. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku stanowi, że Rzeczpospolita 
Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.  
Zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces 
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania 
możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli 
zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Istotą zrównoważonego rozwoju jest 
powiązanie szybkiego rozwoju gospodarczego i wzrostu jakości życia ludności, z poprawą stanu 
środowiska przyrodniczego mierzonego obiektywnymi wskaźnikami przy równorzędnym 
traktowaniu racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych.  
Wskazane zostało również, że ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, które 
poprzez swoją politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne. Gminy należą do władz 
publicznych, zatem na nich również spoczywa obowiązek wykonywania zadań z zakresu ochrony 
środowiska oraz odpowiedzialność za jakość życia mieszkańców. Dodatkowym wyzwaniem stało 
się członkostwo w Unii Europejskiej oraz związane z nim wymogi. Trudnym zadaniem, czekającym 
miasto jest wdrożenie tych przepisów i osiągnięcie standardów UE w zakresie m.in. ochrony 
środowiska. 
Program jest dokumentem planowania strategicznego, wyrażającym cele i kierunki polityki 
ekologicznej samorządu Miasta Tczewa i określającym wynikające z niej działania. Tak ujęty 
Program będzie wykorzystywany jako: główny instrument strategicznego zarządzania  miastem 
w zakresie ochrony środowiska, podstawa tworzenia programów operacyjnych i zawierania 
kontraktów z innymi jednostkami administracyjnymi i podmiotami gospodarczymi, przesłanka 
konstruowania budżetu  miasta,  płaszczyzna koordynacji i układ odniesienia dla innych podmiotów 
polityki ekologicznej, podstawa do ubiegania się o fundusze celowe.  
Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska posłużą do tworzenia warunków 
dla takich zachowań ogółu społeczeństwa miasta, które służyć będą poprawie stanu środowiska 
przyrodniczego. Realizacja celów wytyczonych w programie powinna spowodować polepszenie 
warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego. 
Program ochrony środowiska przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię 
niezbędnych działań zmierzających do poprawy tego stanu, umożliwia koordynację decyzji 
administracyjnych oraz wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty 
i instytucje. Sam program nie jest dokumentem stanowiącym, ingerującym w uprawnienia 
poszczególnych jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów użytkujących 
środowisko. Należy jednak oczekiwać, że poszczególne jego wytyczne i postanowienia będą 
respektowane i uwzględniane w planach szczegółowych i działaniach inwestycyjnych w zakresie 
ochrony środowiska. 
Zakłada się, że kształtowanie polityki ekologicznej w mieście Tczew będzie miało charakter 
procesu ciągłego, z jednoczesnym zastosowaniem metody programowania “kroczącego”, 
polegającej na cyklicznym weryfikowaniu perspektywicznych celów w przekrojach etapowych 
i wydłużaniu horyzontu czasowego Programu w jego kolejnych edycjach. 
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tczew na lata 2008-2011 stanowi 
wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy Prawo ochrony środowisko oraz ma na celu 
przyjęcie nowych standardów oraz dostosowanie go do zmienionego stanu prawnego. Niniejsza 
aktualizacja nie zawiera istotnych odstąpień od ustaleń zawartych w dokumencie obecnie 
obowiązującym.  
Celem aktualizacji jest: weryfikacja wskaźników, dostosowanie programu do zmian prawnych, jakie 
nastąpiły w czasie jego obowiązywania, ocena realizacji zadań wynikających z istniejącego 
programu i aktualizacja zadań, dostosowanie treści programu do nowych wymagań oraz 
dopasowanie zadań realizacyjnych do wymogów prawnych.  
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2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU I GŁÓWNE 
UWARUNKOWANIA PROGRAMU 
Sposób opracowania Programu został podporządkowany metodologii właściwej dla planowania 
strategicznego, polegającej na: 

- określeniu diagnozy stanu środowiska przyrodniczego w mieście Tczew, zawierającej 
charakterystyki poszczególnych komponentów środowiska wraz z oceną stanu; 

- określeniu kreatywnej części Programu poprzez konkretyzację (uszczegółowienie) 
celów głównych oraz ich operacjonalizację w postaci sformułowania listy działań; 

- scharakteryzowaniu uwarunkowań realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań 
prawno-instytucjonalnych, źródeł finansowania, ocen oddziaływania na środowisko 
planowania przestrzennego; 

- określeniu zasad monitorowania. 
Źródłami informacji dla Programu były materiały uzyskane z Urzędu Miasta Tczew, Starostwa 
Powiatowego w Tczewie, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego, a także prace instytutów i placówek naukowo – badawczych 
z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, jak również dostępna literatura 
fachowa. 
Program oparty jest na zapisach  następujących dokumentów: 
- Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150 – tekst 
jednolity). Definiuje ono ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony środowiska 
opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin.  
- Polityka ekologiczna państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 
2014”. – Warszawa grudzień 2006 r. Zgodnie z zapisami tego dokumentu Program winien 
definiować: 

- cele krótkookresowe do 2010 roku 
- zadania na lata 2010 – 2014 
- monitoring realizacji Programu 
- nakłady finansowe na wdrożenie Programu 

- Cele i zadania ujęte w kilku blokach tematycznych, a mianowicie: 
- cele i zadania o charakterze systemowym, 
- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody, 
- zrównoważone wykorzystanie surowców, 
- jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne. 

- Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007-10 z uwzględnieniem 
perspektywy 2011-14  

W dokumentach tych określono długoterminową politykę ochrony środowiska odpowiednio dla 
województwa pomorskiego, przedstawiono cele krótkoterminowe i sposób ich realizacji, określono 
sposoby zarządzania środowiskiem i aspekty finansowe realizacji programu. 
- Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, 
które podają sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa w programach ochrony 
środowiska oraz wskazówki, co do zawartości programów. W gminnym programie powinny być 
uwzględnione: 

- zadania własne miasta (pod zadaniami własnymi należy rozumieć te przedsięwzięcia, 
które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków budżetowych 
i pozabudżetowych będących w dyspozycji miasta),  

- zadania koordynowane (pod zadaniami koordynowanymi należy rozumieć 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 centralnego, bądź 
instytucji działających na terenie miasta, ale podległych bezpośrednio organom 
centralnym) 

Niniejszy dokument będzie uszczegóławiany, korygowany i koordynowany z projektowanymi 
obecnie aktami wykonawczymi do ustawy “Prawo ochrony środowiska” i do kilkunastu ustaw 
komplementarnych, których treść powinna być uwzględniana w Programie.  
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3. CHARAKTERYSTYKA MIASTA TCZEW 
Miasto Tczew położone jest nad Wisłą, w regionie Kociewie, drugim obok Kaszub regionie 
Pomorza Gdańskiego. Jest jednym z najstarszych miast na Pomorzu, jego historia sięga 1198 
roku. Jest to ważny węzeł komunikacyjny Polski północnej, leżący przy skrzyżowaniu szlaku Śląsk 
– Bałtyk i Berlin – Królewiec.  
Miasto jest stolicą powiatu tczewskiego, zajmuje powierzchnię 22,26 km2 i liczy 60 476 
mieszkańców.  
Tczew położony jest w południowej części województwa pomorskiego, nad rzeką Wisłą, na 
pograniczu 2 regionów fizyczno – geograficznych: Pojezierza Starogardzkiego i Żuław Wiślanych.  

3.1. Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia 
Pod względem geograficznym, zgodnie z podziałem zaproponowanym przez J. Kondrackiego 
(1998) obszar miasta leży na pograniczu Pojezierza Starogardzkiego i Żuław Wiślanych.  
Pojezierza Starogardzkiego obejmuje formację czwartorzędową, trzeciorzędową i stropową część 
ogniw kredy.  
Obszar Pojezierza (część leżąca w granicach powiatu tczewskiego) położony jest w rejonie 
platformy wschodnioeuropejskiej, w obrębie dwóch jednostek strukturalno - tektonicznych: 
syneklizy perybałtyckiej w rejonie północno - wschodnim i synklinorium brzeżnego w rejonie 
południowo - zachodnim. Powierzchnia platformy leży na głębokości około 4 – 5 km. Podłoże 
krystaliczne zbudowane jest z gnejsów i migmatytów kratonizacji gotyjskiej, a pokrywa je kompleks 
osadów staropaleozoicznych i permsko - mezozoicznych. Starszą pokrywę stanowią osady 
kambru i syluru.  
Pokrywa osadów trzeciorzędowych na obszarze Pojezierza ma charakter nieciągły. W rejonach: na 
południowy zachód od Gniewa, na zachód od Pelplina i pomiędzy Gniewem i Tczewem osady 
trzeciorzędowe zostały usunięte i odsłaniają się osady kredowe. Maksymalne miąższości osadów 
trzeciorzędowych nie przekraczają 50 m. Osady trzeciorzędowe reprezentowane są przez: piaski 
kwarcowe z ziarnami glaukonitu, piaskowce wapnisto - margliste – paleocenu, piaski różnej 
granulacji, mułki piaszczyste i ilaste z wkładkami węgla brunatnego – oligocenu oraz piaski 
mułkowate, mułki, iły – miocenu, na południu Pojezierza, ale już poza granicami powiatu 
tczewskiego.  
Pokrywa czwartorzędowa na Pojezierzu Starogardzkim zbudowana jest z utworów plejstoceńskich: 
zlodowaceń południowopolskich, środkowopolskich i północnopolskich oraz serii 
wodnolodowcowej interglacjału emskiego. Osady holoceńskie mają podrzędne znaczenie, ze 
względu na małą miąższość i rozprzestrzenienie. Miąższość pokrywy czwartorzędowej 
w zachodniej części powiatu tczewskiego wynosi około 140 m i maleje w kierunku wschodnim do 
80 m.  
Obszar wysoczyzn morenowych Pojezierza Starogardzkiego od Żuław oddzielają wyraźne 
krawędzie.  

Żuławy Wiślane są deltą Wisły – nisko położoną równiną o powierzchni około 2460 km
2

. 
Utworzone zostały przez akumulację namułów rzecznych, a ich współczesny krajobraz jest 
wynikiem działalności gospodarczej prowadzonej od XIV wieku przez osadników sprowadzonych z 
Holandii. Wody gruntowe na obszarze Żuław zalegają płytko, przy tym są częściowo zasolone i 
zanieczyszczone. Gleby Żuław to próchnicze mady, ale o różnej frakcji ziarna: ciężkie, lekkie, 
piaszczyste, mułowo – błotne, a także gleby torfowe. Żuławy przecinają 3 szlaki kolejowe: z 
Elbląga do Malborka nad Nogatem, z Malborka do Tczewa (część linii Warszawa – Gdańsk) z 
długim mostem przez Wisłę i z Tczewa do Gdańska przez Pruszcz Gdański.  
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3.2. Analiza zagospodarowania przestrzennego miasta 

3.2.1. Struktura zagospodarowania przestrzennego 

Miasto zajmuje powierzchnię 22,26 km2. Struktura użytkowania gruntów miasta przedstawia się 
następująco: 
 

- użytki rolne – 39,7 % powierzchni  
- tereny mieszkalne – 31 % powierzchni 
- tereny komunikacyjne – 15 % powierzchni 
- wody – 3,8 % powierzchni 
- lasy i zadrzewienia – 0,4 % powierzchni  
- inne – 10,1 % powierzchni  

 
Wykres nr 1 Formy użytkowania terenów 
 

39,7

3,8

31 15

0,4

10,1 użytki rolne

wody

tereny mieszkalne

tereny komunikacyjne

lasy i zadrzewienia

inne

 
Źródło danych: Biuletyn Statystyczny Województwa Pomorskiego, WUS, Gdańsk 2006 
 
Z przedstawionych powyżej danych wynika, że największy udział w powierzchni miasta Tczew 
mają tereny silnie przekształcone przez człowieka, a więc tereny mieszkaniowe i usługowe, tereny 
przemysłowe i komunikacyjne a także tereny zieleni miejskiej i otwartych obiektów sportowych. 
Najmniejszy obszar zajmują natomiast lasy i zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej.  
 

3.3. Demografia miasta i procesy społeczne 
Według danych z Urzędu Miasta (2007), ludność miasta wynosiła na koniec 2007 roku 60 478 
osób, zatem gęstość zaludnienia na obszarze  charakteryzowanej jednostki szacowano na 2 717 
osoby  na 1 km2.  
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Tabela nr 1 Liczba ludności w mieście Tczew 
 

Liczba ludności w roku: 

Szacunkowo Gmina 
2004 2005 2006 2007 

2010 2014 

gmina miasto Tczew 60 128 60 244 60 590 60 478 61 379 61 625 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z miasta 

3.4. Sytuacja gospodarcza  

Na terenie miasta zlokalizowane są zakłady przemysłowe - największe z nich to:  
-  „KORAL” Sp. z o.o. 
- EATON TRUCK COMPONENTS Sp. z o.o.  
- APATOR METRIX S.A. 
- Zakład Energetyki Cieplnej Tczew Sp. z o.o. 
- Fabryka Opakowań Różnych FORCAN S.A. 
- FLEXTRONICS INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o. 
- HUBER+SUHNER Sp. z o.o. 
- GARDNER (Poland) Sp. z o.o. 
- TB Opakowania Sp. z o.o. 
- HABECO Protection Sp. z o.o. 
- EATON AUTOMOTIVE COMPONENTS POLAND 
- GEMALTO Sp. z o.o. 
- KOMMUNALSERVICE VORNKAHL POLSKA Sp. z o.o. 

3.5. Infrastruktura techniczno - inżynieryjna 

3.5.1. Zaopatrzenie w wodę 

Miasto zaopatrywane jest w wodę przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji który posiada dwie 
Stacje Uzdatniania Wody: „Motława” i „ Park Miejski”. Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych 
obu ujęć są położone w warstwie czwarto – trzeciorzędowej oraz w warstwie kredowej. Wody 
podziemne mają bardzo wysoką jakość i dużą stabilność składu fizyczno – chemicznego. 
 
SUW „Mołtawa” - w skład ujęcia wchodzi: 

- 11 studni głębinowych, w tym jedna ujmuje wodę z piętra kredowego 
- stacja zamkniętych filtrów pośpiesznych 
- zbiornik retencyjny wody 
- pompownia drugiego stopnia 

Maksymalna zdolność eksploatacyjna ujęcia wynosi 13 400m3/d. 
 
SUW „Park Miejski” - w skład ujęcia wchodzi: 

• 8 studni głębinowych, w tym trzy ujmują wodę z piętra kredowego 
• dwie otwarte komory 
• pompy drugiego stopnia 
• stacja zamkniętych filtrów pośpiesznych 

Maksymalna zdolność eksploatacyjna ujęcia wynosi 13 400 m3/d. 
 
Sieć Wodociągowa 
Długość sieci wodociągowej: 

• Magistrala przesyłowa - 10,9 km 
• Sieć rozdzielcza - 108,0 km 
• Podłączenia do budynków - 39,9 km 
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Stan zaopatrzenia w wodę jest zadawalający i stwarza możliwości dalszego rozwoju miasta. Sieć 
zaopatruje w 100% mieszkańców Tczewa.  
Występuje wysoka nadwyżka  (ok. 40%) zasobów ujęć wody, w stosunku do jej produkcji. 

3.5.2. Odprowadzenie ścieków 

 
Sieć kanalizacyjna obsługuje mieszkańców Tczewa oraz okolicznych wsi. Wyposażona jest w  
dziewięć lokalnych przepompowni, w pełni zautomatyzowanych. System monitoringu zapewnia 
stałą kontrole pracy przepompowni, prowadzoną z siedziby Zakładu oraz natychmiastowa reakcję   
przypadku awarii.  
Ścieki doprowadzane są do głównej przepompowni ścieków "Czatkowy". Jest ona wyposażona w 
kraty rzadkie, na których zachodzi wstępny proces mechanicznego oczyszczania ścieków. 
Następnie ścieki kierowane są do oczyszczalni ścieków. Na przepompowni zlokalizowany jest 
punkt zlewny dla samochodów asenizacyjnych.  
 
Sieć kanalizacyjna 
Na terenie miasta długość sieci kanalizacyjnej wynosi - 108,5 km a podłączenia do budynków - 
29,6 km. 
 
Oczyszczalnia ścieków 
Oczyszczalnię oddano do eksploatacji w 1998 roku. Oczyszczalnia obsługuje ok. 63 000 osób co 
stanowi obciążenie powyżej 100 RLM. Obecnie występuje ok. 30 % nadwyżka hydraulicznej 
zdolności przepustowej oczyszczalni, w stosunku do ilości dopływających ścieków. 
Skrócony opis procesu technologicznego 
Po wstępnym, mechanicznym oczyszczeniu na kratach i w piaskowniku ścieki trafiają do węzła 
biologicznego oczyszczania. Następuje w nim zintegrowane usuwanie związków węgla, azotu 
i fosforu na drodze biologicznej. Ścieki z osadem czynnym trafiają kolejno do komory anaerobowej 
(beztlenowej), anoksycznej (niedotlenionej) i aerobowej (tlenowej). 
W komorze nitryfikacji (tlenowej) następuje napowietrzanie ścieków i osadu czynnego systemem 
drobnopęcherzykowym. Następuje w niej usuwanie ze ścieków w zasadniczej części  
zanieczyszczeń organicznych i nitryfikacja azotu amonowego oraz intensywne biologiczne 
usuwanie fosforu. 
W celu usunięcia azotanów ze ścieków zastosowana jest recyrkulacja wewnętrzna z komory  
tlenowej do komory anoksycznej. 
Osad z osadników jest recyrkulowany bezpośrednio do komory beztlenowej, a ścieki oczyszczone 
są kierowane do rzeki Wisły. 
Odwodniony na wirówkach osad oraz skratki i zawartość z piaskowników przekazywane są do 
kompostowni, zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków.  

3.5.3. Infrastruktura komunikacyjna 

Drogi 
Na terenie miasta zlokalizowany jest ważny węzeł komunikacyjny Polski północnej, leżący przy 
skrzyżowaniu szlaku Śląsk – Bałtyk i Berlin – Królewiec. Krzyżują się tu droga krajowa nr 1 relacji 
Gdańsk - Cieszyn oraz droga wojewódzka nr 224 relacji Tczew - Wejherowo (oznaczona 
drogowskazem Kościerzyna), a w pobliżu przebiega droga krajowa nr 22 Kostrzyn nad Odrą - 
Grzechotki. W związku z liczną sygnalizacją świetlną w mieście powstają liczne utrudnienia 
i zatory. Stan techniczny dróg wymaga ciągłych nakładów finansowych. 
 
Trasy rowerowe 
 Przez obszar miasta przebiegają trasy rowerowe: 

- trasa międzynarodowa – Bursztynowa Trasa Rowerowa – przebiegająca wzdłuż lewego 
brzegu Wisły przez miejscowości: Opalenie, Gniew, Tczew, Gdańsk, 

- trasa międzyregionalna – Trasa Zamków Polski Północnej (Czarne, Człuchów, Chojnice, 
Konarzyny, Bytów, Sulęczyno, Kościerzyna, Stara Kiszewa, Skarszewy, Tczew, Malbork, 
Sztum, Gniew, Smętowo Graniczne), 
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- trasy regionalne: 
- Puck – Wejherowo – Kartuzy – Nowa Karczma – Stara Kiszewa – Skarszewy – Tczew, 
- Ryjewo – Malbork – Tczew – Świbno, 
- Tczew – Starogard Gdański – Zblewo – Kaliska – Czersk – Chojnice, 
- Tczew – Gniew – Widlice Nowe. 

 
Kolej 
Przez obszar miasta przebiegają 3 linie kolejowe:  

- Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny (dwutorowa, trakcja elektryczna),  
- Chorzów Batory – Tczew, tzw. magistrala Śląsk – porty (dwutorowa, trakcja 

elektryczna),  
- Tczew - Chojnice – Kostrzyn (dwutorowa, trakcja spalinowa). 

 
Drogi wodne 
 Rzeka Wisła na odcinku przylegającym do obszaru miasta – droga wodna śródlądowa żeglowna o 
znaczeniu regionalnym klasy III. 

3.5.4. Zaopatrzenie w energię cieplną 

Miasto zaopatrywane jest w energię cieplną z: 
- ciepłowni „Rokitki” nazwa KT-1602, która posiada 3 kotły wodne WR-ZT o mocy 

Q=58,1 MW spalające paliwo - miał, czynnik grzewczy - woda  
- zmodernizowanej ciepłowni „Czyżykowo” nazwa KT-1702 C moc 8,1 MW paliwo - gaz-

olej, czynnik grzewczy - woda,  
- kotłowni lokalnych, funkcjonujących na potrzeby poszczególnych odbiorców (zakłady 

przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej),  
- indywidualnych systemów gazu grzewczego w obszarach zabudowy mieszkaniowej.  

3.5.5. Charakterystyka zaopatrzenia w gaz ziemny 

Obecnie całe miasto Tczew ma możliwość korzystania z gazu ziemnego wysokometanowego 
z przebiegającego przez obszar gminy wiejskiej Tczew gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 
Włocławek – Gdańsk. Stacja redukcyjno - pomiarowa Io (Q= 16 000 m3/h) dla tego gazociągu 
położona jest we wsi Rokitki. Gazociąg przebiega przez południowy skraj miasta. Gazociągi 
średniego ciśnienia o łącznej długości 19,4 km zasilają 12 stacji redukcyjno – pomiarowych IIo. 
Gazociągi niskiego ciśnienia mają łączną długość 75,5 km.  
Z gazu, do przygotowania posiłków korzysta – ok. 100 % mieszkańców, do celów grzewczych 
ok. 18 %.  
Na bieżąco rozbudowywana jest sieć gazownicza. 
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4. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU 
Jako założenia wyjściowe do programu ochrony środowiska miasta Tczew przyjęto 
uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, wynikające z obowiązujących aktów prawnych, 
programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających problematykę 
ochrony środowiska. 
Uwarunkowania te, w powiązaniu z aktualnym stanem środowiska w mieście były podstawą do 
zdefiniowania priorytetów i celów w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego użytkowania 
zasobów naturalnych.  

4.1. Uwarunkowania zewnętrzne opracowania Programu 
Ochrony Środowiska  

Zasady ochrony środowiska wymuszają zachowanie kompleksowego, a zarazem sektorowego 
podejścia. Gmina nie jest układem zamkniętym, a poszczególne elementy środowiska zachowują 
ciągłość bez względu na granice terytorialne. Z tego względu, konieczne jest przyjęcie 
uwarunkowań wynikających z programów, planów i strategii zewnętrznych wyższego rzędu, 
umożliwiających szersze spojrzenie na poszczególne dziedziny ochrony środowiska.  
 
Główne uwarunkowania zewnętrzne dla miasta Tczew w zakresie ochrony środowiska wynikają 
z następujących dokumentów: 

- strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, województwa pomorskiego i powiatu 
tczewskiego, 

- strategii rozwoju regionalnego kraju, 
- koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju i województwa pomorskiego, 
- polityki ekologicznej państwa wraz z programem wykonawczym, 
- systemu prawa ochrony środowiska w Polsce, w tym projektowanych aktów prawnych, 
- międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie ochrony środowiska, 
- zobowiązań Polski przyjętych w zakresie ochrony środowiska w ramach procesu akcesji do 

Unii Europejskiej, 
- programu ochrony środowiska dla województwa pomorskiego, 
- strategii i polityk sektorowych (zwłaszcza w zakresie energetyki, energetyki odnawialnej, 

rolnictwa i obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego, edukacji ekologicznej, transportu, 
leśnictwa). 

4.1.1. Zasady realizacji programu 

Zasady realizacji polityki ekologicznej, cele i zadania ujęte w "Polityce Ekologicznej Państwa na 
lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 - 2014", „Programie Ochrony 
Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy 2011-
14” oraz w dostosowanej do wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska, zostały przyjęte jako 
podstawa niniejszego Programu. 
 
Nadrzędną zasadą przedstawioną w Polityce ekologicznej państwa jest zasada zrównoważonego 
rozwoju. Rozwój zrównoważony jest definiowany jako taki, który nie narusza w sposób istotny 
i trwały środowiska życia człowieka i godzi prawa przyrody, ekonomii oraz rozwoju społeczeństw 
wraz ze zrównoważeniem szans dostępu do zasobów między pokoleniem obecnym, a pokoleniami 
następnymi. W skrócie więc, jest to rozwój człowieka wynikający z działalności człowieka 
odbywającego się w harmonii z przyrodą. Najważniejszymi czynnikami, które należy uwzględniać 
przy programowaniu zrównoważonego rozwoju są: czynniki społeczne, ekologiczne, przestrzenne 
i ekonomiczne. 
 
Rozwój zrównoważony oznacza więc taką filozofię rozwoju globalnego, regionalnego  
i lokalnego, która przeciwstawia się ekspansji opartej wyłącznie o wzrost gospodarczy.  
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4.1.1.1. Polityka Ekologiczna Państwa 

Nadrzędnym, strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa 
ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) 
i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego. 
Realizacja tego celu osiągana będzie poprzez niezbędne działania organizacyjne, inwestycyjne (w 
tym wdrażanie postanowień Traktatu Akcesyjnego), tworzenie regulacji dotyczących zakresu 
korzystania ze środowiska i reglamentowania poziomu tego wykorzystania w najważniejszych 
obszarach ochrony środowiska. Stąd celami realizacyjnymi Polityki ekologicznej są: 
- wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska, 
- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, 
- zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii, 
- dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia 
mieszkańców Polski, 
- ochrona klimatu. 
Wymienione cele (oprócz pierwszego) zgodne są z celami VI Programu Działań na Rzecz 
Środowiska UE14 oraz Odnowioną Strategią UE dotyczącą Trwałego Rozwoju15. W ten sposób 
realizacja krajowej polityki ekologicznej wpisywać się będzie w osiąganie celów tej polityki na 
poziomie całej Wspólnoty. 
 
Osiąganiu powyższych celów służyć będzie realizacja następujących priorytetów i zadań: 
1. Wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska polegające na: 

- przeglądzie prawa z punktu widzenia jego zgodności z przepisami UE, jego zmianie 
i uproszczeniu oraz koordynacji działań w tym zakresie, 

- zapewnieniu integracji celów ochrony środowiska i priorytetów polityki ekologicznej ze 
strategiami rozwoju różnych sektorów gospodarki, 

- prowadzeniu edukacji ekologicznej dla zapewnienia akceptacji społecznej dla 
podejmowanych programów ochrony środowiska, 

- zapewnieniu pełniejszego wykorzystania sił rynkowych dla ochrony środowiska, likwidacji 
błędnych sygnałów ekonomicznych - przykładowo antyekologicznych subsydiów oraz 
wzmocnienia proekologicznych zachowań, 

- wspieraniu zmian w systemie podatkowym stymulującym działania pożądane z punktu 
widzenia ochrony środowiska, 

- promocji przyjaznych środowisku postaw konsumenckich, 
- wspieraniu aktywności podmiotów gospodarczych wdrażających systemy zarządzania 

środowiskowego, 
- wzmocnieniu roli planowania przestrzennego jako instrumentu ochrony środowiska, 
- wspieraniu badań naukowych dotyczących ochrony środowiska i racjonalnego 

wykorzystywania jego zasobów, 
- wprowadzeniu pełnej odpowiedzialności sprawcy za szkody w środowisku jako elementu 

realizacji zasady zanieczyszczający płaci, 
- rozwój systemu oceny oddziaływań w cyklu życiowym produktu oraz szacowania 

przepływów materiałowych jako elementów Zintegrowanej Polityki Produktowej, 
- zagwarantowaniu wystarczających środków finansowych na działania zapewniające 

realizację celów polityki ekologicznej i rozwoju instrumentów wspierających te działania, 
- zainicjowaniu prac dla szerszego uwzględniania w kosztach produkcji kosztów 

zewnętrznych. 
2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody 
polegająca na: 

- wzmacnianiu krajowego systemu obszarów chronionych, 
- weryfikacji i uporządkowaniu systemu obszarów chronionych w ramach sieci Natura 2000, 
- stworzeniu skutecznych mechanizmów ochrony zasobów i walorów przyrodniczych oraz 

krajobrazowych poza obszarami chronionymi, 
- ochronie obszarów wodno - błotnych, 
- odtworzeniu zniszczonych ekosystemów i siedlisk, odbudowie zagrożonych gatunków 

roślin, zwierząt i grzybów, 
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- wzmocnieniu ochrony różnorodności biologicznej zarówno in situ jak i ex situ, 
- kontynuacji prac zmierzających do wzrostu lesistości kraju (docelowo do 30% pow. kraju), 
- wspieraniu rozwoju wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, 
- kontynuacji prac przy rekultywacji gruntów zdegradowanych, 
- wspieraniu programów rolniczych zapewniających zrównoważone korzystanie z gleb 

(rolnictwo ekologiczne i zrównoważone, programy rolnośrodowiskowe), 
- poszukiwaniu substytutów zasobów nieodnawialnych i wspieraniu ich stosowania 

w gospodarce, 
- wzroście racjonalności wykorzystania zasobów kopalin, 
- wzmacnianiu bezpieczeństwa biologicznego w odniesieniu do genetycznie 

modyfikowanych organizmów (GMO). 
3. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii polegające na: 

- wdrażaniu zasady decouplingu - rozdzielenia zależności presji środowiskowej od rozwoju 
gospodarczego (zapewnienie, że szybki rozwój gospodarczy nie będzie powodował 
wzrostu wielkości ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego do środowiska), 

- zaoszczędzenie 9% energii finalnej w ciągu 9 lat, do roku 2017, 
- wprowadzaniu wskaźników zużycia surowców, wody i energii na jednostkę produktu 

w poszczególnych sektorach gospodarki, 
- stworzenie mechanizmów ułatwiających wykorzystanie prostych rezerw energetycznych 

przez ograniczanie strat i wprowadzanie materiałów i technologii energooszczędnych; 
- wspieraniu programów efektywnego wykorzystania wody w przemyśle, w tym zamkniętych 

jej obiegów, 
- osiągnięciu 7,5% udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych zarówno w bilansie 

zużycia energii pierwotnej w 2010r., jak i takiego samego udziału tych źródeł w produkcji 
energii elektrycznej, 

- uzyskaniu 5,75% udziału biokomponentów w zużyciu paliw płynnych transporcie w 2010r., 
- opracowaniu i wdrażaniu planów gospodarowania wodami na obszarach wydzielonych 

dorzeczy oraz programów działań dla osiągnięcia dobrego stanu wód w 2015r., 
- opracowaniu i wdrażaniu planów ochrony przeciwpowodziowej oraz zapobieganiu skutkom 

suszy. 
4. Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia 
mieszkańców Polski polegająca na: 

- zmniejszaniu ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego do wód przez modernizację 
istniejących i budowę nowych oczyszczalni ścieków, 

- zakończeniu programu budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków z podwyższonym 
usuwaniem biogenów w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM, 

- zakończeniu programu budowy oczyszczalni ścieków w zakładach sektora rolno - 
spożywczego, 

- optymalizacji potrzeb transportowych i ograniczaniu emisji ze środków transportu jako 
elementu poprawy jakości powietrza na terenach zurbanizowanych, 

- realizacji programów ograniczenia wielkości emisji do powietrza ze źródeł przemysłowych 
i komunalnych, 

- ograniczeniu emisji z dużych źródeł spalania energetycznego, 
- wspieraniu działań mających na celu unikanie wytwarzania odpadów i zapewniających 

bezpieczne dla środowiska ich unieszkodliwianie, 
- podniesieniu poziomu odzysku odpadów komunalnych do 10% w 2010r., 
- ograniczaniu zagrożenia dla zdrowia ludzi i jakości środowiska spowodowanego 

stosowaniem środków chemicznych, 
- wycofywaniu z obrotu i stosowania substancji niszczących warstwę ozonową, 
- zapobieganiu ryzyku powstania poważnych awarii przemysłowych przez wzmacnianie 

kontroli nad instalacjami stwarzającymi takie ryzyko, 
- wspieraniu działań mających na celu ograniczanie uciążliwości hałasu, 
- ochronie ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, 
- prowadzeniu skutecznego nadzoru nad wykorzystywaniem źródeł promieniowania 

jonizującego. 
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5. Ochrona klimatu polegająca na: 
- spełnieniu wymagań Protokołu z Kioto, 
- wykorzystaniu lasów jako pochłaniaczy gazów cieplarnianych, 
- dalsza redukcja emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich sektorów gospodarki, 

wspieranie programów w tym zakresie; 
- wspieranie programów zwiększających ilość wiązanego węgla, 
- podjęciu działań instytucjonalnych pozwalających na korzystanie z mechanizmów 

elastyczności Protokołu z Kioto, 
- rozpoczęciu analiz dotyczących potrzeb i możliwości wdrażania działań adaptacyjnych 

w sektorach szczególnie wrażliwych na skutki zmiany klimatu, 
- stworzeniu warunków instytucjonalnych pozwalających na aktywne współtworzenie 

wspólnotowej polityki klimatycznej, w tym przyjęcia zobowiązań na okres po roku 2012. 1 

4.1.1.2. Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na 
lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy 2011-14 

 
Program nie formułuje celu generalnego, że Misja Województwa Pomorskiego, zawarta 
w Strategii Rozwoju Województwa dostatecznie mocno podkreśla pierwszorzędną potrzebę 
zachowania dobrego stanu środowiska, jako podstawowego warunku zrównoważonego 
i harmonijnego rozwoju. 
Cele perspektywiczne, nawiązują do Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-10 z perspektywą 
na lata 2011-14 oraz do Programu Ochrony Środowiska na lata 2007-2010 z perspektywą 2011-
14. Z uwagi na niewielki wpływ skali regionalnej na zmiany klimatu, nie formułuje się w tym 
zakresie celu perspektywicznego. Jednak zagadnienia związane tak z przeciwdziałaniem, jak 
ograniczaniem negatywnych skutków zjawiska, zostały omówione w diagnozie szczegółowej, 
a liczne kierunki działań przypisane kilku celom średniookresowym. 
Sformułowano 4 cele perspektywiczne, o charakterze stałych dążeń i perspektywie osiągnięcia 
przed rokiem 2015, które spełniając rolę osi priorytetowych – wyznaczają jednocześnie grupy 
celów realizacyjnych. 
 
Cele perspektywiczne:  
 

I. Środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 
ekologicznego. 

II. Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa. 

III. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody 

IV. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii 2. 

                                                
1
 Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014 – 
Ministerstwo Środowiska – Warszawa, grudzień 2006 rok. 
 
2 Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem 
perspektywy 2011-14 
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5. REALIZACJA POLITYKI EKOLOGICZNEJ MIASTA TCZEW 

„Program ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2004-2011” został sporządzony w 2004 
roku i obejmował cele z „Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2007-2010”. Przedstawione w programie działania zostały skierowane na 
realizacje polityki ekologicznej w takich obszarach jak: 

Ochrona jakości wód powierzchniowych i wód podziemnych oraz ich wykorzystanie: 
Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej znacząco wpłynęła na poprawę jakości wód 
powierzchniowych. W latach 2004-2007 wybudowano kanalizację deszczową na Górkach 
(452 940 zł.) oraz w ul. Ks. Sychty i ul. W. Pola (293 619 zł.). Na terenach w których budowa 
kanalizacji sanitarnej była nieekonomiczna wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków. Na 
terenach nieskanalizowanych zlikwidowano nieszczelne zbiorniki gromadzenia ścieków bytowo-
gospodarczych i przemysłowych.   
Wykonano odwodnienie terenu w ciągu ul. Portowców (129 700 zł.) i oś. Kolejarza (114 331 zł.). 
Na terenie miasta wybudowano 5 500 mb sieci wodociągowej.  
Prowadzono monitoring wód podziemnych na składowisku odpadów innych niż niebezpiecznie 
i obojętne w Tczewie przy ul. Rokickiej. 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych odpowiedzialny jest za stan wałów przeciwpowodziowych 
na rzece Wiśle o długości 5,95 ha. W 2007 roku na prace związane z utrzymaniem i konserwacją 
wałów wydatkowano 34 196,00 zł.  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku obecnie prowadzi budowę nabrzeża Wisły. 
W celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych na ww. działania poniesiono koszty 
w wysokości ok. 2 186 896 zł. 
Gospodarka odpadami 
Na koniec 2006 r. 100% mieszkańców objętych zostało zorganizowanym systemem odbioru 
odpadów komunalnych. 
Odzysk surowców wtórnych prowadzony jest w oparciu o trzy równolegle działające rozwiązania: 

- kontenerowa selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych, 
- zbiórka surowców wtórnych w ramach programów edukacyjnych, 
- segregacja ręczna odpadów na terenie składowiska odpadów przy ul. Rokickiej. 

Sukcesem osiągniętym w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta są działania Pracowni 
Edukacji Ekologicznej.  
W ramach organizowanych przez Pracownię programów zebrano więcej surowców wtórnych niż 
w ramach kontenerowej selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie miasta. 
Na terenie miasta istnieje zbiórka odpadów wielkogabarytowych i remontowo-budowlanych 
realizowana przez Sita Tczew Sp. z o.o.  
Wprowadzono również zbiórkę niewykorzystanych i przeterminowanych leków (w 6 aptekach na 
terenie Tczewa) oraz baterii w ramach programów selektywnej zbiórki organizowanych przez 
Pracownię Edukacji Ekologicznej. 
W ostatnich latach działania miasta Tczewa skupione były głównie na przygotowywaniu projektu 
„Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”, na które poniesiono koszt 70 000 zł., w 
ramach którego zaplanowano budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów na terenie obecnie 
eksploatowanego składowiska.  
Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w latach 2008-2011. Przedsięwzięcie zostało 
zakwalifikowane do listy projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w celu uzyskania środków unijnych na realizację zadania. 
W Tczewie funkcjonuje oficjalnie jedna stacja demontażu pojazdów: Przedsiębiorstwo Złomowania 
i Usług Technicznych „PIROSTAL” S.C. przy ul. Malinowskiej 18. 
Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, oszacowano że na terenie miasta Tczewa 
występuje ok. 11 054 m2 wyrobów azbestowych, czyli 157,9 Mg - przewidywany koszt usunięcia 
azbestu z obiektów na terenie miasta Tczewa wyniesie ok. 386 890 zł. 
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Ochrona powietrza atmosferycznego 
Przeprowadzono likwidację szeregu lokalnych kotłowni zlokalizowanych na terenie miasta 
i podłączono je do sieci ciepłowniczej m.in. wykonano zamianę systemu ogrzewania na Starym 
Mieście na bardziej ekologiczne z jednoczesnym ograniczeniem „niskiej emisji” (36 104 zł.). Na 
bieżąco rozbudowywana jest sieć gazociągowa miasta. 
Wykonano termomodernizację budynków będących własnością miasta m.in.: Szkoły Podstawowej 
Nr 7 i 8. 
Zakład Energetyki Cieplnej Tczew Sp. z o.o. w Tczewie zlikwidował dwie kotłownie: 

1. Kotłownię KT – 1601 zlokalizowaną w Tczewie, przy ul. Gdańskiej 33 – była to 
kotłownia pracująca w okresie letnim, ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej 
wody. Obecnie funkcję tą przejęła Kotłownia KT – 1602 zlokalizowana w Rokitkach 
Tczewskich przy ul. Tczewskiej 10; 

2. Kotłownię KT – 1709 zlokalizowaną w Tczewie, przy Al. Solidarności 14 a – była o 
kotłownia lokalna zasilająca budynek przy Al. Solidarności 14a. Obecnie budynek 
jest przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączono budynki: 
- przy ul. Jagiellońskiej – 7 budynków o charakterze usługowo-przemysłowym 
- przy ul. Jodłowej – 1 pawilon usługowy 
- przy ul. Andersena – 3 budynki mieszkalne wielorodzinne 
- przy ul. Gdańskiej – 4 budynki usługowo-przemysłowe 
- przy ul. Armii Krajowej – 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
- przy ul. Czyżowskiej – 2 obiekty usługowo-handlowe 
- przy ul. Kubusia Puchatka – 2 budynki mieszkalne wielorodzinne 
- przy ul. Czerwonego Kapturka – 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
- przy ul. Piaskowej – 7 budynków handlowo-przemysłowych 
- przy ul. Rokickiej – 2 budynki handlowo-przemysłowe 
- przy Al. Zwycięstwa – 1 budynek usługowy 
- przy ul. Braci Grimm – 1 budynek usługowo-handlowy 
- przy ul. Sobieskiego – 12 budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
- przy ul. Topolowej – 1 budynek mieszkalny wielorodzinny 
- przy ul. Wojska Polskiego – 1 budynek mieszkalny jednorodzinny   
Przebudowano Rondo Piłsudskiego (400 000 zł.), układ drogowy stanowiący dojazd do węzła 
autostradowego Stanisławie - od mostu Tczewskiego do drogi krajowej nr 1 (150 000 zł.), ulic: 
Reymonta (1 075 651 zł.), Kazimierza Wielkiego (811 078 zł.), Ks. Ściegiennego (205 000 zł.) i 
przeprowadzono modernizację ulic: Rokickiej   (1 350 000 zł.), Wiślanej (399 757 zł.), Portowców 
(414 632 zł.) oraz przelotowego układu komunikacyjnego miasta Tczewa (29 280 zł.). 
Wybudowano system ścieżek rowerowych „Szlak Bursztynowy” (42 569 zł.). 
Ochrona przed hałasem 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych ustawiła ekran akustyczny wzdłuż drogi krajowej nr 1 od 
skrzyżowania ulicy Gdańskiej do Ronda Jana Pawła. 
W latach 2004-2007 przeprowadzono szereg modernizacji i remontów ulic na terenie miasta na 
które poniesiono następujące koszty: 
- ul. Ceglarska - 93,943 zł, 
- ul. Biskupa Dominika - 26,460 zł, 
- ul. Andersa - 25,000 zł, 
- ul. Prusa - 23,277 zł,  
- ul. Stoczniowców-Wiślana - 25,699 zł, 
- ul. Przemysława II - 46,478 zł, 
- ul. Wierzbowa - 14,111 zł, 
- ul. Orzeszkowej wraz z parkingiem - 53,883 zł, 
- ul. Wiślana - 239,117 zł, 
- ul. Portowców - 414,632 zł, 
- ul. Reymonta - 1 935,131 zł, 
- ul. Kazimierza Wielkiego - 1 044,612 zł, 
- ul. Ks. Ściegiennego 205,000 zł, 
- ul. Kruczkowskiego 6 566,886 zł, 
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- ul. Rokicka i Jagiellońska - 1 350,000 zł, 
- Modernizacja układu komunikacyjnego trasy obwodowej „podmiejskiej” - udzielona pomoc dla 
Powiatu Tczewskiego - 300,000 zł. 
Poważne awarie 
W celu ograniczenia poważnych awarii na terenie miasta przeprowadzono następujące zadania: 
- zaktualizowano lisy instalacji stanowiących potencjalne zagrożenie środowiska i życia ludzi na 
terenie miasta, 

- prowadzono działania edukacyjne dla ogółu ludności w zakresie postępowania w przypadku 
wystąpienia poważnej awarii lub zagrożenia naturalnego i zapobiegania im, 

- informowano społeczeństwo o wystąpieniu poważnych awarii przemysłowych lub zagrożeń 
naturalnych. 

Ochrona przyrody i krajobrazu: 
W 2006 roku opracowano koncepcję renowacji Parku Miejskiego wraz z terenami łączącymi 
ul. Nad Wisłą na którą poniesiono koszt 46 850,00 zł. 
Utworzono 170 mb ścieżek rowerowych na terenie miasta (w Al. Kociewskiej), wykonano ścieżkę 
pieszo-rowerową na terenie rekreacyjnym w rejonie ul. Piotrowo-Jagiellońska – poniesione koszty 
42 500,00 zł. 
Przeprowadzano na bieżąco remonty skwerów przy ul. Orzeszkowej, ul. Łąkowej, wykonywano 
prace porządkowe i remontowe w Amfiteatrze oraz naprawę infrastruktury technicznej miasta. 
Przeprowadzono rozwój szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesująco  
przyrodniczo miasta tj. powstał Bulwar nad Wisłą koszt realizacji zadania 8 625 000,00 zł. 
Ochrona powierzchni ziemi 
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych  Sp. z o.o. (Tczew) wykonał szereg zadań inwestycyjnych              
w ramach uporządkowania sposobu bieżącej eksploatacji składowiska. 
Edukacja ekologiczna 
Na terenie miasta edukację ekologiczną prowadzi Pracownia Edukacji Ekologicznej, która działa w 
strukturach organizacyjnych Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Tczewie. 
Pracownia swoją  działalność rozpoczęła 1 stycznia 2000 r. i przeprowadziła m.in. zagadnienia 
w poszczególnych grupach: 

- rozwój zrównoważony: 
- warsztaty: „Człowiek – Środowisko – Gospodarka” – poniesione nakłady: 2 000 zł./rok, 

- Dzień Ziemi: 
- Miejski Konkurs Ekologiczny – poniesione nakłady: 2 000 zł./rok, 
- Miejski Konkurs literacko – przyrodniczy pt. „Z ekologią za pan brat” – poniesione 

nakłady: 3 000 zł./rok, 
- Tczewskie Spotkania Ekologiczne pt. „Ziemia wspólnym domem” połączona 

z międzyszkolnym konkursem – poniesione nakłady: 2 000 zł./rok, 
- Konkurs plastyczno-przyrodniczy pt. „Ziemia wspólnym dobrem” – poniesione nakłady: 

2 000 zł./rok, 
- zdrowy styl życia – promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywne postawy i dbanie 

o swoje zdrowie. Organizacja: wycieczek, projekcji filmowych, warsztatów terenowych – 
poniesione nakłady: 3 000 zł./rok, 

- przygoda z przyrodą: 
- zimowisko 2007 – poniesione nakłady: 4 500 zł./rok, 
- letnie półkolonie – poniesione nakłady: 6 500 zł./rok, 

- ochrona środowiska: 
- Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Ekologicznej – poniesione nakłady: 

2 000 zł./rok, 
- przegląd umiejętności dzieci przedszkolnych o tematyce ekologicznej – poniesione 

nakłady: 1 500 zł./rok, 
- ochrona wód i racjonalne ich wykorzystanie – zajęcia o właściwościach i roli wody w życiu 

oraz o sposobach jej oczyszczania i racjonalnego wykorzystania – poniesione nakłady: 
1 000 zł./rok, 

- ochrona powietrza – publikacje danych z raportów monitoringu powietrza – poniesione 
nakłady: 500 zł./rok 

- ochrona ziemi i kształtowanie terenu: 
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- warsztaty - zajęcia terenowe – poniesione nakłady: 3 000 zł./rok, 
- selektywna gospodarka odpadami: 

- Moje miasto bez odpadów – konkurs obejmuje zbiórkę makulatury, plastiku oraz puszki 
aluminiowe – poniesione nakłady: 3 000 zł./rok, 

- Recykling w mojej szkole – zbiórka zużytych baterii, kartridży i tonerów do drukarek – 
poniesione nakłady: 2 000 zł./rok, 

- Selektywna zbiórka odpadów w mieście: papier, szkło, plastik – poniesione nakłady: 
2 500 zł./rok, 

- Zielone zakupy – przeciwdziałanie nadmiernemu używaniu toreb foliowych – 
poniesione nakłady: 2 000 zł./rok. 

Kształtowanie stosunków wodnych 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oczyszczał 
koryta rzek na terenie miasta. 
Udrożniono Kanał Młyński oraz cieki wodne (dopływy Motławy i Strugi Subkowskiej) w obrębie 
miasta Tczewa oraz oczyszczono lewy brzeg Wisły (wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej), 
 
Wykorzystanie środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w latach 2004-2007 

- 2007 rok poniesiono wydatki w wysokości 499 981 zł. w tym m.in. na: 
- edukację ekologiczną – 373 363 zł., 
- urządzenie terenów zieleni – 122 902 zł., 
- wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska - dotacja dla fundacji 
"ARMAG" – 54 259 zł. 

- 2006 rok poniesiono wydatki w wysokości 451 365 zł. w tym m.in. na: 
- edukację ekologiczną – 69 117 zł., 
- urządzenie terenów zieleni – 139 181 zł., 
- wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska - dotacja dla fundacji 
"ARMAG" – 53 510 zł. 

- 2005 rok poniesiono wydatki w wysokości 459 613 zł. w tym m.in. na: 
- edukację ekologiczną – 75 757 zł., 
- urządzenie terenów zieleni – 154 924 zł., 
- wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska - dotacja dla fundacji 
"ARMAG" – 53 000 zł. 

- 2004 rok poniesiono wydatki w wysokości 623 105 zł. w tym m.in. na: 
- edukację ekologiczną – 94 664 zł., 
- urządzenie terenów zieleni – 158 517 zł., 
- wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska - dotacja dla fundacji 
"ARMAG" – 39 000 zł. 

 
 
Działania ujęte w Programie ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2004-2011 prawie 
w pełni udało się zrealizować w latach 2004-2007. Nie zrealizowano: 

- modernizacji oczyszczalni ścieków w Tczewie  - oczyszczalnia spełnia wymagania 
w zakresie ochrony środowiska i w związku z tym nie ma potrzeby wykonania modernizacji, 

- inwentaryzacji źródeł uciążliwości akustycznej oraz map akustycznych dla obszarów 
położonych wzdłuż dróg, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie 
na środowisko – zadanie nie zostało zrealizowane przez miasto ponieważ zadanie 
realizowane powinno być przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Zarząd Dróg 
w Tczewie. W 2006 r. Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku 
wykonywał pomiary hałasu drogowego w ramach obowiązków ustawowych, 

- zwiększenia ilości izolacyjnych pasów zieleni wzdłuż dróg, 
- działań edukacyjnych promujących transport zbiorowy i alternatywny (rowery) – działania 

nie zostały ujęte przez Pracownię Edukacji Ekologicznej w Tczewie w latach 2004-2007. W 
2008 roku planowany jest udział w ogólnoeuropejskiej kampanii Europejski Tydzień 
Zrównoważonego Transportu oraz Europejski Dzień bez Samochodu.  
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6. ZAŁOŻENIA OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2008-2011 
Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2012-2015 

Naczelną zasadą przyjętą w programie ochrony środowiska jest zasada zrównoważonego rozwoju 
w celu umożliwienia lepszego zagospodarowania istniejącego potencjału miasta (zasobów 
środowiska, surowców naturalnych, obiektów, sprzętu, jak i ludzi oraz wiedzy); 
Na podstawie kompleksowego raportu o stanie środowiska i źródłach jego przekształcenia  
i zagrożenia przedstawiono poniżej propozycję działań programowych umożliwiających spełnienie 
zasady zrównoważonego rozwoju poprzez koordynację działań w sferze gospodarczej, społecznej 
i środowiskowej. Daje to możliwość  planowania przyszłości miasta w perspektywie kilkunastu lat 
i umożliwia aktywizację społeczeństwa miasta, zwiększenie inicjatywy i wpływu społeczności na 
realizację działań rozwojowych. 
Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska powinny posłużyć do tworzenia 
warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą w pierwszej kolejności 
na niepogarszaniu stanu środowiska przyrodniczego na danym terenie, a następnie na jego 
poprawie. Realizacja wytyczonych celów w programie powinna spowodować zrównoważony 
rozwój gospodarczy, polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów 
środowiska naturalnego na terenie miasta. 

6.1. Nadrzędne cele programu ochrony środowiska  
Nadrzędne cele programu ochrony środowiska dla miasta Tczew sformułowano następująco: 
 
I. Redukcja emisji z obiektów energetycznego spalania i spełnienie standardów emisyjnych 

z instalacji, wymaganych przepisami prawa3 
 

II. Budowa systemu gospodarki odpadami, który w pełni realizuje zasadę zapobiegania i 
minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów, zapewnienia wysoki stopień ich odzysku oraz 

bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie4 

6.2. Priorytety ekologiczne  
Kompleksowość zagadnień ochrony środowiska, a także zakres przeobrażeń na terenie miasta 
wymusiła wyznaczenie celów długo i krótkoterminowych, a także przyjęcie zadań z zakresu wielu 
sektorów ochrony środowiska. Spośród nich dokonano wyboru najistotniejszych zagadnień, 
których rozwiązanie przyczyni się w najbliższej przyszłości do poprawy stanu środowiska na 
terenie miasta.  
Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu poszczególnych 
komponentów środowiska na terenie miasta, uwarunkowania zewnętrzne (obowiązujące akty 
prawne) i wewnętrzne, a także inne wymagania w zakresie jakości środowiska. 
Wybór priorytetowych przedsięwzięć ekologicznych na terenie miasta Tczew na lata 2008-2011 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015 przeprowadzono przy zastosowaniu 
następujących kryteriów organizacyjnych i środowiskowych. 

6.2.1. Kryteria o charakterze organizacyjnym 

- wymiar przedsięwzięcia (ponadlokalny i publiczny), 
- zaawansowanie przedsięwzięcia w realizacji, 
- konieczność realizacji przedsięwzięcia ze względów prawnych,  
- zabezpieczenia środków na realizację lub możliwość uzyskania dodatkowych zewnętrznych 

środków finansowych (z Unii Europejskiej z innych źródeł zagranicznych lub krajowych) 

                                                
3 Cel realizuje zapisy zawarte w pkt. V cel I-3a Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomoskiego na lata 2007-
2010 … 
4 Cel realizuje zapisy zawarte w pkt. 6.4. Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 … 
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- efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia, 
- znaczenie przedsięwzięcia w skali regionalnej, 
- spełnianie wymogów zrównoważonego rozwoju - zgodność przedsięwzięcia dla rozwoju 

gospodarczego miasta. 

6.2.2. Kryteria o charakterze środowiskowym 

- możliwość likwidacji lub ograniczenia najpoważniejszych zagrożeń środowiska i zdrowia 
ludzi, 

- zgodność z celami ekologicznymi i zasadniczymi kierunkami zadań wynikających ze 
Strategii rozwoju,  

- zgodność z celami i priorytetami ekologicznymi określonymi w “Polityce ekologicznej 
państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011-2014” i „Programie 
Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007-2010 z perspektywą 2011-
14”, 

- zgodność z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski w zakresie ochrony środowiska, 
- skala dysproporcji pomiędzy aktualnym i prognozowanym stanem środowiska a stanem 

wymaganym przez prawo, 
- skala efektywności ekologicznej przedsięwzięcia (efekt planowany, tempo jego osiągnięcia) 
- wieloaspektowość efektów ekonomicznych przedsięwzięcia (możliwość jednoczesnego 

osiągnięcia poprawy stanu środowiska w zakresie kilku elementów środowiska), 
- w odniesieniu do gospodarki odpadami istotnym kryterium była zgodność proponowanych 

zadań z wymogami kształtowania nowoczesnej gospodarki odpadami poprzez priorytetowe 
traktowanie tworzenia systemów, działań w zakresie zbiórki i transportu, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów. 

6.2.3. Priorytety ekologiczne dla miasta Tczew 

Kierując się podanymi powyżej kryteriami, wyznaczono następujące zadania priorytetowe 
z zakresu ochrony środowiska na lata 2008-2011 z perspektywą 2012-2015: 

- środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 
ekologicznego, 

- wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa, 

- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, 
- zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii. 

Są to elementy, co do których w pierwszym rzędzie winny być podjęte działania zmierzające do 
poprawy aktualnego stanu. 
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7. ŚRODOWISKO DLA ZDROWIA – DALSZA POPRAWA 
JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA 
EKOLOGICZNEGO  

7.1. Identyfikacja środowiskowych zagrożeń zdrowia, 
zahamowanie ich narastania oraz minimalizacja 
powodowanych przez nie skutków 
Jakość środowiska w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia. Wg raportu WHO około 25 % 
zgonów i chorób w skali globalnej jest wynikiem negatywnego oddziaływania środowiskowego. 
Zanieczyszczenie środowiska ma swój udział w rozwoju aż 80 % chorób, pośrednio wpływa też na 
ogólny stan zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez ograniczenie człowiekowi dostępu do 
zasobów środowiskowych a co za tym idzie ograniczenie możliwości wypoczynku i wrażeń 
estetycznych. 
Dlatego też program ochrony środowiska powinien ujmować zjawiska globalne i długofalowe, 
wpływające zarówno na zdrowie fizyczne jak i na komfort psychiczny człowieka. Do największych 
problemów mających wpływ na stan zdrowia ludzi należą: 

- jakość wody przeznaczonej do spożycia, 
- zanieczyszczenie wód gruntowych, 
- zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, 
- emisja hałasu. 

Główne kierunki działań na rzecz środowiska i zdrowia zostały określone w przyjętym przez Radę 
Ministrów Wieloletnim Programie „Środowisko a zdrowie”. 

7.1.1. Cel strategiczny: 

 

Zahamowanie powstawania środowiskowych zagrożeń zdrowia5 

7.1.2. Kierunki działań  

W najbliższych latach należy opracować analizy ryzyka zdrowotnego w procedurach związanych z 
dopuszczeniem przedsięwzięć do realizacji. Ocena ryzyka powinna być podstawą do ustalenia 
kierunków i zakresu rewitalizacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych jako źródła 
zagrożenia zdrowia poprzez ich negatywne oddziaływanie na zasoby wód podziemnych, gleby i 
pośrednio na jakość powietrza.  
 
Zadania koordynowane: 

- wzmożenie monitoringu jakości wody do spożycia przez ludzi szczególnie w odniesieniu do 
zawartości w wodzie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), 
trihalometanów (THM) oraz metali ciężkich, 

- wzmocnienie nadzoru nad warunkami pracy pracowników ze szczególnym uwzględnieniem 
narażania na czynniki biologiczne oraz substancje chemiczne niebezpieczne, 

- promocja zdrowego stylu życia i unikanie zagrożeń oraz profilaktyka chorób cywilizacyjnych 
i ograniczenie zewnętrznych przyczyn ich powstawania. 

                                                
5 Cel realizuje zapisy zawarte w pkt. 6.1.2. Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 … 
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7.2. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód 
podziemnych i powierzchniowych  

7.2.1. Stan aktualny 

7.2.1.1. Wody powierzchniowe 

Przez teren miasta przepływa rzeka Wisła i rzeka Motława. Długość Wisły wynosi 5,5 km, 
natomiast powierzchnia jej zlewni – około 20 km2. Motława przepływa przez miasto na odcinku 
3 km, jej zlewnia zaś zajmuje obszar około 2 km2.  
Ponadto przez teren Tczewa przepływają Kanał Młyński, Struga Subkowska (Drybok) oraz Kanał 
Motławy. Brak jest danych o długości tych cieków.  
Na terenie miasta nie występują jeziora.  
 
Stan wód powierzchniowych 
Jakość wód powierzchniowych jest bardzo zróżnicowana. Istotą zanieczyszczeń są 
zanieczyszczenia obszarowe – rolnictwo, hodowla zwierzęca, ścieki z obszarów 
nieskanalizowanych, oraz ścieki komunalne i przemysłowe. 
 
Zagrożenia, które mogą ograniczać możliwość wykorzystania zasobów wodnych wód 
powierzchniowych: 

�   niezadowalający stan sanitarny (zanieczyszczenia bakteriologiczne), 
�   stężenia zanieczyszczeń biogennych i organicznych, 
�   procesy eutrofizacji. 

Decydujący wpływ na jakość wód powierzchniowych mają zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł 
punktowych, do których należą:  

� źródła komunalne, 
� źródła przemysłowe (zakłady przemysłowe odprowadzające ścieki do wód za pomocą 

własnych systemów kanalizacyjnych).   

Duży udział w zanieczyszczaniu wód mają także spływy powierzchniowe zawierające 

związki biogenne, środki ochrony roślin oraz wypłukiwane frakcje gleby. Istotne źródło 

zanieczyszczeń wód stanowią nieoczyszczone wody opadowe odprowadzane z terenów 

zakładów, ciągów komunikacyjnych, terenu miasta.  

W „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Tczew” z dnia 23 
lutego 2006 roku określono postępowanie ze ściekami. m.in. w:  

- § 22 pkt. 8 zabrania się wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu 
punktami zlewnymi  

- § 23 Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami i 
warsztatami naprawczymi, jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych 

- § 24 Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie 
służących do użytku publicznego, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do 
kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i 
odstojnik. 

Do rzeki Wisły odprowadzane są ścieki z oczyszczalni ścieków w Tczewie. Ścieki po oczyszczeniu 
posiadają parametry zgodne z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym oraz z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 137 poz. 984)w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego . 
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Tabela nr 2 Jakość ścieków surowych w oczyszczalni w Tczewie w 2007 roku (na podstawie prób 
średnich dobowych) 

 

Wskaźnik zanieczyszczeń 

pH ChZT BZT5 Azot 
Kjeldahla 

Azot 
amonowy 

Azotany Fosfor 
ogólny 

Fosforany Zawiesina 
ogólna 

Data 
poboru 

- gO2/m
3 gO2/m

3 gN/m3 gN/m3 gN/m3 gP/m3 gP/m3 g/m3 
17.01.07 8,3 2 703 860 105 63,0 n.b. 20,7 n.b. 998 
23.01.07 8,2 1 108 580 87 58,5 n.b. 16,3 n.b. 582 
21.02.07 8,1 954 390 113 n.b. n.b. 22,6 n.b. 414 
27.02.07 8,3 886 390 78 55,8 0,7 15,0 7,2 400 
7.03.07 8,1 940 420 81 n.b. n.b. 24,8 n.b. 414 
12.03.07 8,0 968 390 75 n.b. n.b. 21,5 n.b. 442 
17.04.07 8,1 1 270 570 95 57,6 0,9 17,3 8,4 470 
23.04.07 7,9 1 114 470 90 n.b. n.b. 17,4 n.b. 450 
16.05.07 8,3 1 007 450 88 n.b. n.b. 14,0 n.b. 590 
23.05.07 8,2 770 320 80 n.b. n.b. 11,4 n.b. 288 
13.06.07 8,2 1 063 520 104 51,4 n.b. 16,8 n.b. 470 
20.06.07 8,1 999 360 77 n.b. n.b. 16,6 n.b. 370 
2.07.07 8,1 1 130 450 98 53,8 0,08 17,5 10,0 600 
12.07.07 8,0 1 350 560 86 n.b. n.b. 15,2 n.b. 800 
16.08.07 8,1 1 024 430 84 n.b. n.b. 14,6 n.b. 478 
28.08.07 8,0 974 380 90 n.b. n.b. 15,0 n.b. 714 
11.09.07 8,0 1 070 420 86 n.b. n.b. 15,6 n.b. 590 
17.09.07 8,0 1 314 520 94 n.b. n.b. 15,8 n.b. 1 200 
9.10.07 8,1 1 060 470 94 n.b. n.b. 14,6 n.b. 490 
17.10.07 8,1 1 150 370 86 41 0,8 15,0 8,8 540 
13.11.07 8,2 1 310 570 96 n.b. n.b. 17,0 n.b. 660 
28.11.07 8,2 1 960 580 117 n.b. n.b. 19,1 n.b. 770 
4.12.07 7,9 1 274 480 152 n.b. n.b. 18,0 n.b. 706 
10.12.07 8,3 1 250 580 97 n.b. n.b. 17,4 n.b. 520 
Średnia 
roczna 8,1 1 194 480 94 54,4 0,6 17,1 8,6 582 

gdzie: n.b. – nie badano 
 
Tabela nr 3 Jakość oczyszczania ścieków (stan na wrzesień 2005 roku) 
 

Wskaźnik Jednostka 
Ścieki 

oczyszczone 
Redukcja 
  [%] 

Wartość 
dopuszczalna wg 

pozwolenia wodno - 
prawnego 

Wartość 
dopuszczalna wg 
rozporządzenia* 

BZT5 gO2/m3 6,9 99 15 40 
ChZT gO2/m3 95 94 150 150 

Zawiesina 
ogólna 

g/m3 17 97 50 50 

Azot ogólny gN/m3 11,7 89 30 30 
Fosfor ogólny gP/m3 1,0 94 1,5 5  

 * - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 137 poz. 984)w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
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Tabela nr 4 Jakość ścieków oczyszczonych w oczyszczalni w Tczewie w 2007 roku (na 
podstawie prób średnich dobowych) 

 

Wskaźnik zanieczyszczeń 

pH ChZT BZT5 
Azot 

Kjeldahla 
Azot 

amonowy 
Azotany 

Fosfor 
ogólny 

Fosforany 
Zawiesina 
ogolna 

Data 
poboru 

- gO2/m
3 gO2/m

3 gN/m3 gN/m3 gN/m3 gP/m3 gP/m3 g/m3 
18.01.07 7,9 67 4,3 4,7 0,21 4,2 1,50 0,90 23,0 
24.01.07 8,0 50 5,9 3,0 0,23 4,0 1,80 0,98 24,2 
22.02.07 7,7 33 4,0 2,8 0,15 4,6 0,36 0,10 16,0 
28.02.07 7,8 41 3,0 3,0 0,30 4,0 0,40 0,16 10,2 
08.03.07 7,5 42 2,5 1,3 0,20 3,2 0,47 0,16 5,8 
13.03.07 7,8 55 3,3 2,8 0,14 3,4 0,57 0,15 16,8 
18.04.07 7,8 36 2,9 4,3 0,25 4,6 0,58 0,33 9,0 
24.04.07 7,9 26 3,2 2,3 0,21 3,4 0,58 0,20 11,0 
17.05.07 7,9 46 3,3 3,8 0,14 4,6 1,02 0,49 14,0 
23.05.07 7,9 34 2,8 2,8 0,31 3,6 0,42 0,20 4,6 
13.06.07 7,9 35 2,7 4,1 0,59 2,4 1,40 0,96 10,0 
20.06.07 8,1 34 1,8 1,5 0,23 3,0 1,20 0,94 5,2 
2.07.07 8,0 35 1,9 2,6 0,19 4,0 1,10 0,49 11,0 
12.07.07 7,9 31 1,8 2,8 0,19 3,8 1,04 0,72 6,4 
16.08.07 7,7 36 2,4 3,4 0,30 3,2 1,70 1,25 8,2 
28.08.07 7,9 31 2,8 1,5 0,21 5,0 1,34 0,99 10,0 
11.09.07 7,9 10 2,4 0,9 0,17 2,8 0,31 0,21 5,8 
17.09.07 7,9 11 3,3 1,9 0,10 3,2 0,51 0,33 7,3 
9.10.07 8,0 19 1,7 1,1 0,20 2,8 0,40 0,28 3,7 
17.10.07 8,0 34 3,3 1,7 0,19 2,6 0,59 0,29 8,8 
13.11.07 8,0 31 3,8 3,4 0,16 3,4 0,48 0,36 8,8 
28.11.07 7,8 34 3,7 2,3 0,24 3,2 0,40 0,25 8,6 
4.12.07 7,9 39 4,5 3,4 0,19 2,8 0,60 0,30 9,6 
10.12.07 7,8 22 3,9 3,2 0,20 3,6 0,69 0,50 8,6 

 

 

Wskaźnik zanieczyszczeń 

pH ChZT BZT5 
Azot 

Kjeldahla 
Azot 

amonowy 
Azotany 

Fosfor 
ogólny 

Fosforany 
Zawiesina 
ogolna 

Data 
poboru 

- gO2/m
3 gO2/m

3 gN/m3 gN/m3 gN/m3 gP/m3 gP/m3 g/m3 
Średnia 
roczna 7,9 35 3,1 2,7 0,22 3,6 0,81 0,48 10,3 

 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska m.in. w 2005 i 2006 roku przeprowadził badania rzek 
płynących w granicach miasta. Monitoring prowadzony był w wyznaczonych punktach: 
 
- na rzece Wiśle -  Most Knybawski, na drodze Starogard-Malbork 
Wody Wisły były zadowalającej jakości - III klasa czystości. Cechował je na ogół niski lub 
umiarkowanie wysoki poziom zawiesiny ogólnej, substancji biogennych i metali, w tym również 
metali ciężkich, oraz wysokie natlenienie. Nie wykryto w nich metali, takich jak: arsen, chrom czy 
rtęć; pestycydów chloroorganicznych (jak lindan, aldryna, dieldryna) ani wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych (WWA). Koncentracja fenoli lotnych wskazywała na dobrą jakość 
wód. O jakości wód rzeki decydował przede wszystkim poziom materii organicznej, substancji 
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rozpuszczonych i azotu ogólnego Kjeldahla, znacznie rzadziej azotynów, zawiesiny ogólnej, metali: 
manganu i selenu, a ponadto wskaźniki biologiczne: skład organizmów fitoplanktonu i peryfitonu, 
stężenia chlorofilu „a” oraz liczba bakterii grupy Coli. 
 
- oraz w 2006 roku na rzece Motławie – Rokitki 52,1 km Motławy 
W górnym biegu rzeki (Rokitki i Suchy Dąb) jakość wód odpowiadała IV klasie, w pozostałych 
punktach była ona już zadowalająca - III klasa. Wody odznaczały się na ogół dobrym natlenieniem 
oraz niskim poziomem zawiesiny, rozpuszczonych substancji nieorganicznych i większości metali. 
Niskie lub umiarkowanie wysokie było również stężenie amoniaku, azotanów, azotu ogólnego i 
fosforu ogólnego. W całej rzece nie wykryto chromu, rtęci, wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych (WWA) ani pestycydów chloroorganicznych (lindan, aldryna, dieldryna). Fenole 
osiągały przeważnie poziom II klasy, stężenie zadowalające wystąpiło jedynie w Rokitkach. 
Zawartość fluorków utrzymywała się na ogół w I lub II klasie. 
 
Rysunek nr 1 Punkty kontrolne wód rzeki Wisły 
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Rysunek nr 2 Punkty kontrolne wód zlewni rzeki Motławy 
 
 

  
 
Poniżej zamieszczono klasy czystości wód w punktach pomiarowych określone w 2005 i 2006 
roku. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w ciągu ostatnich lat wody rzek charakteryzują się na 
ogół niewielką zmiennością średniego poziomu stężeń większości badanych wskaźników. Zmiany 
poziomu stężeń dotyczyły najczęściej związków azotu, w mniejszym stopniu fosforu, zawiesiny 
i materii organicznej. W rzekach płynących przez teren miasta poprawił się stan jakości wód. 
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Tabela nr 5 Ocena jakości rzek w latach 2005 i 2006 

Klasa czystości* 
sanitarna ogólna 

Rzeka Punkt kontrolny 

2005 2006 2005 2006 

Wisła 
Most Knybawski, na 
drodze Starogard-Malbork 

III III III III 

Rokitki - IV - IV 
Motława Gdańsk przy ul. 

Olszyńskiej 
III III III III 

 
* ocena według systemu obowiązującego w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji wód oraz 
Ramowej Dyrektywie Wodnej. 

6.2.1.2. Wody podziemne 

 
Wody podziemne stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę pitną. Obserwuje się 
poprawę jakości wód wgłębnych lecz jednocześnie pogarszanie jakości wód gruntowych co jest 
powodem zanieczyszczania związkami azotu – azotany i azotyny. 
Na terenie miasta nie występują rejestrowane obszary głównych zbiorników wód podziemnych 
(GZWP). 
 
Monitoring jakości wód podziemnych w sieci krajowej prowadzony jest przez Państwowy Instytut 
Geologiczny. Wyznaczane są również sieci regionalne. W województwie pomorskim monitoring 
regionalny prowadzi Państwowy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.  
Celem badań w sieci krajowej jest obserwowanie jakości wód podziemnych poza rejonami 
zagrożeń. 
Sieć regionalna obejmuje obszary Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, obszary zagrożeń 
typu antropogenicznego lub geogenicznego. 
 
Na kształtowanie się warunków hydrogeologicznych na obszarze miasta, podobnie jak i na 
obszarze całego powiatu tczewskiego, wpływ mają utwory kredowe, trzeciorzędowe oraz 
czwartorzędowe. Z uwagi na warunki hydrologiczne, obszar miasta wg B. Paczyńskiego można 
zaliczyć do regionu gdańskiego (IV), do subregionu żuławskiego (IV1).  
 
Piętro kredowe w rejonie Tczewa występuje w ośrodku szczelinowym i porowym na głębokości 
100–180 m. Poziom prowadzi wody pod ciśnieniem subartezyjskim i artezyjskim, o powierzchni 
piezometrycznej nachylonej w kierunku doliny Wisły i Żuław. Poziom tworzą wapienie i margle 
o różnym stopniu szczelinowatości. Strop strefy szczelin na ogół nie pokrywa się ze stropem 
osadów węglanowych. Utrudnia to kontakt hydrauliczny wód tego poziomu z wodami płytszych 
poziomów wodonośnych. Miąższość strefy szczelin na zachód od Tczewa wynosi 87 m. Parametry 
poziomu kredowego w rejonie Tczewa są następujące: przewodność - 170 m2/24h, wydajność 
potencjalna - 10–70 m3/h. W rejonie na zachód od Tczewa przewodność nie przekracza 100 
m2/24h, a wydajność potencjalna oscyluje w granicach 5–30 m3/h,. Poziom zasilany jest przede 
wszystkim przesączaniem wód z płytszych  poziomów wodonośnych. Poziom prowadzi wody 
regionalnego krążenia, których bazą drenażu są Żuławy i dolina Wisły.  
 
Piętro trzeciorzędowe Parametry hydrologiczne są dobrze rozpoznane w dolinie Wisły, na 
obszarze Żuław i Pojezierza Starogardzkiego. Poziom jest głównym użytkowym poziomem 
wodonośnym na tych obszarach. Poziom trzeciorzędowy eksploatowany jest wtedy gdy brak jest 
nadległych warstw wodonośnych czwartorzędowych.  
Trzeciorzędowy poziom wodonośny zasilany jest dopływem lateralnym wód z obszaru wysoczyzn 
morenowych, a częściowo przez ascenzję wód kredowych. Zwierciadło wody o charakterze 
subartezyjskim i artezyjskim stabilizuje na rzędnych: 20–28 m n.p.m. na obszarze wysoczyzn i 8–
12 m n.p.m. w dolinie Wisły.  
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Piętro wodonośne czwartorzędowe występuje powszechnie. Utwory wodonośne zbudowane są 
z osadów piaszczystych lodowcowych i wodnolodowcowych zlodowaceń północnopolskich, 
osadów piaszczystych interglacjału oraz rzecznych osadów holoceńskich w dolinie Wisły i innych 
rzek. W rejonie na zachód od Tczewa występują piaski i żwiry zlodowaceń starszych.  
W dolinie Wisły osady holoceńskie leżą bezpośrednio na osadach interglacjału eemskiego. Osady 
eemskie (formacja Dolnego Powiśla) zbudowane są z morskich osadów Morza Tychnowskiego. 
Brak poziomu wodonośnego czwartorzędowego stwierdzono w rejonie na zachód od Tczewa. 
Poziom czwartorzędowy zasilany jest głównie przez infiltrację i niewielki dopływ wód z obszaru 
wysoczyzny morenowej Pojezierza Starogardzkiego. Główną bazą drenażu czwartorzędowego 
piętra jest Wisła. W czwartorzędowym piętrze wodonośnym odrębne poziomy i warstwy 
wodonośne bywają połączone w wyniku zafiltrowania. Najczęściej wyróżnianym poziomem jest 
poziom tzw. międzymorenowy.  
W rejonie na zachód od Tczewa poziom międzymorenowy tworzą piaski i żwiru zlodowaceń 
środkowopolskich i północnopolskich, o miąższości od kilku do 40 m. Strop poziomu zalega na 
głębokości 15–50 m. Generalnie wody spływają z zachodu na wschód. Regionalną bazą jest dolina 
Wisły. Parametry hydrologiczne tego poziomu są następujące: przewodność jest mniejsza od 100, 
a nawet 50 m2/24h, wydajność potencjalna nie przekracza 30 m3/h. Jakość odpowiada klasie Ib i II. 
Stanowi on podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę licznych ujęć wiejskich i zakładowych.  
 
Głównym użytkowym poziomem wodonośnym, na zachód od Tczewa i w mieście jest poziom 
czwartorzędowo - trzeciorzędowy. W rejonie miasta poziom czwartorzędowo - trzeciorzędowy 
charakteryzuje się współczynnikiem filtracji osiągającym wartość do 85 m/24h i przewodnością 

wynoszącą 200 m
2

/24h. W rejonie Tczewa stwierdzono występowanie leja depresyjnego, 
związanego ze znaczną eksploatacją wód tego poziomu. Przy zmniejszeniu poboru wód, lej 
depresji wypełnia się. Na obszarze Żuław poziom ten zasilany jest przez ascenzję wód z poziomu 
kredowego.  
Poziomy czwartorzędowo - trzeciorzędowy i kredowy stanowią podstawę zaopatrzenia miasta 
Tczew i zakładów przemysłowych, rolnych w wodę. Wody tego poziomu są w II i Ib klasie.  
Ponadto wyróżnia się poziomy plejstoceńsko – holoceński oraz holoceński, ale nie są one 
ujmowane w mieście Tczewie, a dodatkowo poziom holoceński nie ma znaczenia użytkowego z 
uwagi na złą jakość wody.  
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Rysunek nr 3 Główne zbiorniki wód podziemnych 
 

 
Wody podziemne na terenie miasta kontrolowane są w oparciu o: 
- jeden punkt pomiarowy w Tczewie - krajowej sieci monitoringu wód podziemnych  
- jeden punkt regionalnej sieci monitoringu wód podziemnych w Tczewie. 

Ocenę jakości wód podziemnych przeprowadza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Gdańsku. Ocenę przeprowadza się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji do prezentowania stanu wód powierzchniowych i pod-
ziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu 
tych wód. Rozporządzenie to zmieniało dotychczasowy sposób oceny jakości wód podziemnych 
określony w klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska na 
podstawie oceny wskaźników fizycznych i chemicznych (PIOS 1995), który zakładał podział wód na 
cztery klasy jakościowe. W rozporządzeniu wprowadzono także nowy sposób prowadzenia 
monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych. Zmiany w klasyfikacji wód spowodowały, że 
w poniższej ocenie nie ma odniesienia do wyników badań uzyskanych w latach poprzednich. 

Rozporządzenie zakładało podział na 5 klas jakości wód: 
klasa I   - wody o bardzo dobrej jakości; 
klasa II - wody dobrej jakości; 
klasa III - wody zadowalającej jakości; 
klasa IV - wody niezadowalającej jakości;  
klasa V - wody złej jakości. 

Monitoring jakości wód podziemnych w sieci krajowej prowadzony jest przez Państwowy Instytut 
Geologiczny. Wyznaczane są również sieci regionalne. W powiecie tczewskim monitoring 
regionalny prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.  
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Monitorowane wody podziemne nie wykazują symptomów skażenia. Podwyższone stężenia 
niektórych elementów, decydujące o dość niskiej klasie jakości wody (tj.: amoniak, fluorki, żelazo, 
mangan) są powodowane czynnikami neogenicznymi. Anomalne stężenia fluorków i azotu 
amonowego są znane od początku prowadzenia regularnych obserwacji jakości wód i utrzymują 
się na niezmienionym poziomie. Podwyższone stężenia związków żelaza i manganinie wykraczają 
poza poziom tła hydrogeogenicznego w regionie. 

 
Tabela nr 6 Zestawienie wyników z krajowego monitoringu wód podziemnych w latach            

2005-2006  

L.p. Nazwa punktu Stratygrafia Klasa w 2005 Klasa w 2006 

Wskaźniki 
decydujące o 
jakość wód 

podziemnych  

Krajowa sieć monitoringu wód podziemnych 

1 Tczew K IV V Fe, Mn 

Regionalna sieć monitoringu wód podziemnych 

1 
Tczew – ujęcie 
Motława 

Q b.d. IV HCO3 

 
Oznaczenia: Q - czwartorzęd,  K - kreda 
 
Tabela nr 7 Wyniki pomiarów jakości wód podziemnych z terenu miasta badanych przez WIOŚ 

w Gdańsku w 2007 roku 
 

Oznaczenie 
Tczew – ujęcie Motława 

Q IV 

Wartości graniczne 
wskaźników jakości wody w 

klasach jakości wód 
podziemnych wg* 

Data poboru 07.11.22  
Przewodność w 200C [µS/cm] 625 II 
Odczyn [pH] 7,6 I 
Tlen rozpuszczony [mg O2/l] 1,6 I 
Ogólny węgiel organiczny [mg/l] 3,4 III 
Amoniak [mg NH4/l] 1,32 IV 
Azotany [mg NO3/l] 0,22 I 
Azotyny [mg NO2/l] 0,008 I 
Fosforany [mg PO4/l] 0,06 II 
Fluorki [mg/l] 2,06 V 
Chlorki [mg/l] 10,9 I 
Cyjanki [mg/l] -  
Wodorowęglany [mg/l] 490 IV 
Siarczany [mg SO4/l] 3,28 I 
Krzemionka [mg/l] -  
Sód [mg Na/l] 114 II 
Potas [mg K/l] 5,49 I 
Wapń [mg Ca/l] 29,6 I 
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Oznaczenie 
Tczew – ujęcie Motława 

Q IV 

Wartości graniczne 
wskaźników jakości wody w 

klasach jakości wód 
podziemnych wg* 

Magnez [mg Mg/l] 927 V 
Żelazo [mg Fe/l] 0,74 IV 
Arsen [mg/l] -  
Bor [mg/l] 0,467 I 
Chrom [mg Cr/l] 0,001 I 
Cynk [mg Zn/l] 0,005 I 
Glin [mg Al./l] 0,0423 I 
Kadm [mg Cd/l] 0,0005 I 
Mangan [mg Mn/l] 0,0755 II 
Miedź [mg Cu/l] 0,001 I 
Nikiel [mg Ni/l] 0,002 I 
Rtęć [mg Hg/l] 0,0005 I 
Ołów [mg Pb/l] 0,004 I 
Fenole (indeks fenolowy) [mg/l] -  
Dieldryna [µg/l] -  
Detergenty anionowe [mg/l] -  
WWA [µg/l] -  
Gamma-HCH [µg/l] -  
Klasa V V 
* - Załącznik nr 3 do nieobowiązującego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. 
(Dz.U. Nr 32 poz. 284) w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i 
podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych 
wód 
 
Źródło: WIOŚ Gdańsk  
 
Wody podziemne na terenie miasta Tczew są średniej jakości: w ich składzie chemicznym 
występują przede wszystkim ponadnormatywne zawartości związków żelaza i manganu. Jest to 
powszechne zjawisko na tym terenie. Wody uzdatniane są za pomocą odżelaziaczy 
i odmanganiaczy.  

7.2.2. Program jakość wód i stosunków wodnych 

7.2.2.1. Cel strategiczny: 

 

Ochrona wód powierzchniowych. 

7.2.2.2. Cel długookresowy do 2015 r.  

 

Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych 
 
Długofalowym celem polityki ekologicznej Polski w zakresie gospodarki wodnej jest osiągnięcie 
dobrego stanu ekologicznego wód tak pod względem jakościowym jak i ilościowym. Oznacza to, że 
wody powierzchniowe powinny pozostawać w stanie ukształtowanym przez przyrodę 
i jednocześnie, na wyznaczonych odcinkach lub akwenach, być przydatne do: 
- wykorzystania w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę do picia, 
- celów kąpielowych, 
- bytowania ryb, spełniając także odpowiednie wymagania na obszarach chronionych. 
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Do końca 2015 r. Polska powinna zapewnić 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu 
w ściekach komunalnych pochodzących z obszaru kraju w celu ochrony wód powierzchniowych 
przed eutrofizacją oraz zakończyć program budowy, rozbudowy i modernizacji systemów 
kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w aglomeracjach. 

7.2.2.3. Kierunki działań na lata 2008-2011 

Jedną z głównych zasad ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, przyjętych przez 
aktualnie obowiązujące Prawo Wodne, jest zakaz bezpośredniego wprowadzania ścieków do wód 
i ograniczenia wprowadzania ścieków do ziemi. Jednocześnie, Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. określa warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub ziemi z 2006 roku (DzU nr 137, poz. 984). Powyższe akty prawne obligują do 
wzmożonej kontroli ilości oraz jakości odprowadzanych ścieków. 
 
Zadania własne: 

- budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacji zbiorczej,  
- budowa sieci wodociągowych, 
- rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na jakość wód, wspieranie 

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

- opracowanie „Modelu hydraulicznego systemu zaopatrzenia miasta w wodę”, który określi 
zdolność przepustową i zidentyfikuje odcinki sieci wymagające modernizacji,  

- budowa kolektora sanitarnego „A” okalającego miasto od południa i wschodu, 
- opracowanie wraz z porozumieniem z gminą Subkowy rezerwacji terenu pod budowę 

ujęcia wody „Narkowy” i magistrali dosyłowej, 
- modernizacja wylotów kolektorów deszczowych odprowadzających ścieki opadowe do 

Wisły. Przewiduje się budowę 7 oczyszczalni ścieków opadowych, 
- modernizacja wylotów kolektorów deszczowych odprowadzających ścieki opadowe do 

Kanału Młyńskiego. Przewiduje się budowę 2 oczyszczalni ścieków opadowych. 
 

Zadania koordynowane: 
- intensyfikacja działań kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie odprowadzaniu 

nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód oraz przeciwdziałanie 
nieprawidłowościom w odprowadzaniu ścieków przemysłowych, w tym weryfikacja 
pozwoleń wodnoprawnych, 

- rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych i jej dostosowanie 
do wymagań wspólnotowych. 

7.3. Powietrze atmosferyczne 
 
Powietrze jest tym komponentem środowiska, do którego emitowana jest większość 
zanieczyszczeń powstających na powierzchni Ziemi, zarówno w rezultacie procesów naturalnych, 
jak i działalności człowieka. 
Pomimo wyraźnego spadku emisji z zakładów przemysłowych nadal niepokojący pozostaje wysoki 
poziom emisji „niskiej”. Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że powodowana jest przez 
liczne źródła wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń. Duża ilość emitorów 
wprowadzających zanieczyszczenia z kominów domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni 
węglowych o niewielkiej wysokości oraz emisja spalin ze środków transportu powoduje, że 
zjawisko to jest bardzo uciążliwe, gdyż zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca 
powstawania, a są to najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej.  
Problem emisji pochodzącej z sektora bytowo-gospodarczego wynika m.in. ze stosowania 
w mieszkalnictwie komunalnym i indywidualnych niskosprawnych urządzeniach grzewczych, 
spalania złej jakości paliw energetycznych (zasiarczonych, zapopielonych i niskokalorycznych 
węgli, miałów węglowych, a także wszelkich odpadów z gospodarstw domowych), złego stanu 
technicznego urządzeń i instalacji kotłowych oraz nieprawidłowej ich eksploatacji. 
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Zawarte substancje w emitowanych do powietrza spalinach np. takie jak tlenki węgla, siarki i azotu, 
związki chloru, fluoru i metali ciężkich oraz pyły wraz z smołowymi aerozolami są odpowiedzialne 
za dziesiątki tysięcy przypadków schorzeń. Wpływ źródeł niskiej emisji na organizm ludzki może 
powodować choroby układu krążenia wywołane niedotlenieniem, zmniejszenie odporności układu 
oddechowego i zwiększoną jego zachorowalność, alergie, bóle głowy, bezsenność, ryzyko 
nowotworów. Na otoczenie wpływa natomiast poprzez wtórne zanieczyszczenie gleby, niszczenie 
roślinności, zwiększenie ilości trujących substancji w warzywach i owocach, niszczenie warstw 
zewnętrznych budynków. Niska emisja jest szczególnie uciążliwa w tzw. sezonie grzewczym. 
Wtedy to z tysięcy palenisk domowych do atmosfery dostają się tony zanieczyszczeń.  
Wielkim zagrożeniem dla środowiska a w szczególności dla zdrowia i życia człowieka jest spalanie 
odpadów w niespecjalistycznych urządzeniach m.in. w domowych paleniskach. W związku 
z nieprawidłowym spalaniem następuje emisja bardzo szkodliwych i rakotwórczych substancji 
takich jak np. dioksyny i furany. Prawodawca mając świadomość o zagrożeniu powodowanym tym 
czynem w ustawach dotyczących ochrony środowiska zakazał termiczne przekształcanie odpadów 
poprzez spalanie i współspalanie poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów 
określając odpowiedzialność karną za nieprzestrzeganie tej czynności m.in. karę grzywny, aresztu 
albo ograniczenia wolności. Społeczeństwo winno być wyczulone na ten problem i w sytuacji 
prowadzenia takiej czynności bez wymaganych zezwoleń należy zawiadomić policję. 

7.3.1. Stan aktualny 

Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na dwie grupy:  
- zanieczyszczenia gazowe – związki chemiczne w stanie lotnym np.: tlenki azotu, tlenki 

siarki, tlenek i dwutlenek węgla, węglowodory. Zanieczyszczenia gazowe, które wpływają 
na stan atmosfery w skali globalnej to: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek węgla (CO2),  
ozon (O2), freony (CFCl), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), halony i para wodna. 
Nazywamy je gazami cieplarnianymi, ponieważ są odpowiedzialne za globalne ocieplenie, 
spowodowane zarówno działalnością człowieka, jak też procesami naturalnymi; 

- zanieczyszczenia pyłowe. Pył tworzą cząstki (ziarna): 
- od 0,001 do 100 um, przy czym pył o wielkości ziaren 35-100 um opada na ziemię 

stosunkowo szybko,  
- od 0,1 do 3,5 um dłużej utrzymuje się w powietrzu,  
- poniżej 0,1 um elektryzuje się ujemnie, wskutek czego nie opada na ziemię. 
Biologiczne oddziaływanie pyłów na organizm człowieka uzależnione jest przede wszystkim 
od wielkości ziaren (najbardziej niebezpieczne dla człowieka są pyły o średnicy poniżej 
5 um), od stężenia, składu chemicznego, charakteru działania, czyli wywołanych skutków, 
i sposobu przenikania do organizmu. 

 
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie miasta są związane z niską emisją, 
pochodzącą z ciągów komunikacyjnych oraz z emisją przemysłową. Niska emisja może zostać 
ograniczona poprzez: 

- dążeniem do jednolitego „uciepłownienia” osiedli 
- termomodernizację budynków  
- wprowadzeniu bezwzględnego zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych oraz 

w zakładach przemysłowych (poza spalarniami) 
- korzystanie z ekologicznych i odnawialnych źródeł energii.  

 
Zakład Energetyki Cieplnej Tczew Sp. z o.o. w Tczewie zlikwidował dwie kotłownie: 

- Kotłownię KT – 1601 zlokalizowaną w Tczewie, przy ul. Gdańskiej 33 – była to kotłownia 
pracująca w okresie letnim, ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody. Obecnie 
funkcję tą przejęła Kotłownia KT – 1602 zlokalizowana w Rokitkach Tczewskich przy ul. 
Tczewskiej 10; 

- Kotłownię KT – 1709 zlokalizowaną w Tczewie, przy Al. Solidarności 14 a – była o 
kotłownia lokalna zasilająca budynek przy Al. Solidarności 14a. Obecnie budynek jest 
przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączono budynki: 
- przy ul. Jagiellońskiej – 7 budynków o charakterze usługowo-przemysłowym 
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- przy ul. Jodłowej – 1 pawilon usługowy 
- przy ul. Andersena – 3 budynki mieszkalne wielorodzinne 
- przy ul. Gdańskiej – 4 budynki usługowo-przemysłowe 
- przy ul. Armii Krajowej – 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
- przy ul. Czyżowskiej – 2 obiekty usługowo-handlowe 
- przy ul. Kubusia Puchatka – 2 budynki mieszkalne wielorodzinne 
- przy ul. Czerwonego Kapturka – 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
- przy ul. Piaskowej – 7 budynków handlowo-przemysłowych 
- przy ul. Rokickiej – 2 budynki handlowo-przemysłowe 
- przy Al. Zwycięstwa – 1 budynek usługowy 
- przy ul. Braci Grimm – 1 budynek usługowo-handlowy 
- przy ul. Sobieskiego – 12 budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
- przy ul. Topolowej – 1 budynek mieszkalny wielorodzinny 
- przy ul. Wojska Polskiego – 1 budynek mieszkalny jednorodzinny   
 
Zanieczyszczenia pochodzące z ciągów komunikacyjnych są trudne do wyeliminowania, 
zwłaszcza wobec ciągłej rozbudowy szlaków komunikacyjnych i rozwoju transportu 
samochodowego. Rozwiązaniem jest organizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej w sposób 
umożliwiający ominięcie newralgicznych punktów. Przykładem działań może być budowa 
obwodnic a także wyprowadzenie ruchu z obszarów o gęstej zabudowie. Rozwiązaniem jest : 

- rozbudowa ścieżek rowerowych, 
- promocja i korzystanie z ekologicznych środków transportu np. roweru. 

 
Rejestrowane ilości gazów i pyłów znajdujących się w powietrzu na terenie miasta Tczew 
Szczegółowy wykaz podmiotów posiadających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza umieszczone są na stronie http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz. 
 
Na terenie miasta, zlokalizowane są m.in. zakłady odprowadzające zanieczyszczenia do 
powietrza: 
 

1. Eaton Truck Components sp. z o.o.– Produkcja skrzyń biegów i podzespołów  
2. Fabryka Opakowań Różnych „FORCAN” S.A. - w fabryce odbywa się produkcja puszek 

i pudełek ozdobnych, pomiary, 
3. FLEXTRONICS International Poland Sp. z o.o. - Firma produkuje metalowe obudowy do 

urządzeń telekomunikacyjnych oraz podzespoły elektroniczne do urządzeń nadawczych, 
telewizyjnych i radiowych, 

4. Zakład Przetwórstwa Rolno – Spożywczego „KORAL” Sp. z o.o. – zakład zajmuje się 
produkcją przetworów rybnych, emisję do powietrza powodują kotłownie i komory 
wędzarnicze, 

5. RATIONEL POLSKA Sp. z o.o. – zakład  zajmuje się  produkcją  stolarki  otworowej – okien  
i drzwi z drewna iglastego, 

6. STOCZNIA TCZEW Sp. z o.o. – zakład zajmuje się produkcją stalowych kadłubów małych 
jednostek pływających, 

7. APATOR METRIX S.A. – zakład zajmuje się produkcją gazomierzy przemysłowych 
 i mieszkaniowych, 

8.  „GEMALTO” Sp. z o.o. - w zakładzie odbywa się produkcja kart mikroprocesorowych do 
użytku telefonii komórkowej, 

9.  „AMBER BOATS” Sp. z o.o. Tczew - w zakładzie odbywa się lakierowanie drewnianego 
wykończenia wnętrz kabin łodzi kadłubowych, 

10. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. – 3 kotły na gaz i olej. 
Na terenie miasta Tczew monitoring powietrza prowadzony jest przez trzy instytucje:  
1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
2. Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  
3. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 
System oceny jakości powietrza w mieście Tczew opiera się na wynikach pomiarów prowadzonych 
w stacji automatycznej, manualnej i pasywnej.  
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W latach 2002-2006 Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zgodnie z art. 88 ustawy Prawo 
ochrony środowiska, dokonywał oceny jakości powietrza w strefach w celu ustalenia 
odpowiedniego sposobu monitoringu jakości powietrza na potrzeby ocen rocznych. Monitoring 
wykonany został dla następujących zanieczyszczeń: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu 
zawieszonego PM 10, ołowiu, benzenu, tlenku węgla i ozonu przy uwzględnieniu kryteriów 
związanych z ochroną zdrowia oraz dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu przy uwzględnieniu 
kryteriów związanych z ochroną roślin.  
W 2007 roku ocenę roczną jakości powietrza wykonano w oparciu o nowe przepisy wykonawcze 
do Prawa ochrony środowiska (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150 – tekst jednolity) oraz  
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości 
powietrza z dnia 6 marca 2008 roku (DzU nr 52 z 2008 r., poz. 310).   
Miasto Tczew zostało zaliczone do strefy kwidzyńsko-tczewskiej. 
 
Na potrzeby oceny bieżącej (rocznej) wykonano klasyfikację stref w oparciu o następujące 
założenia: 

- klasa A - poziom stężeń nie przekracza poziomu dopuszczalnego lub nie przekracza 
poziomu docelowego lub nie przekracza poziomu celu długoterminowego; nie jest 
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza, 

- klasa B - poziom stężeń mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem 
dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji; niezbędne jest opracowanie 
programu ochrony powietrza, 

- klasa C - poziom stężeń przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines 
tolerancji lub przekracza poziom docelowy lub przekracza poziom celu długoterminowego; 
niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza oraz wymaga określenia celów 
długoterminowych w wojewódzkim programie ochrony środowiska. 

 
Tabela nr 8 Klasyfikacja ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony 

zdrowia określone na terenie miasta Tczew w 2005 roku oraz dla strefy kwidzyńsko-
tczewskiej w 2007 roku 

 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej 
strefy 

Klasa 
ogólna 
strefy Rok 

SO
2
 NO

2
 PM10  Pb  C

6
H

6
 CO  As Cd Ni B(a)P O

3
  

2005 A A A A A A     A A 
2007 A B C A A A A A A C  C 
  
Tabela nr 9 Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych pod kątem ochrony 

roślin  

 
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych 

zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy Rok 
SO

2
 NO

x
 O

3
 

Klasa ogólna strefy 

2004 A A A A 
2007 A A  A 

 
Dla kryterium ochrony roślin miast Tczew zaliczony jest do strefy A. W stosunku do roku 2005 
jakość powietrza nie uległa pogorszeniu.  
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Tabela nr 10 Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla pyłu 
zawieszonego PM10 pod kątem ochrony zdrowia 

 
 
Rysunek nr 4 Strefy z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla pyłu 

zawieszonego PM10 pod kątem ochrony zdrowia 
 

 
Źródło: Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2007, Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Gdańsku, 2008 rok, Gdańsk   
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Tabela nr 11 Zestawienie wyników pomiarowych wykonanych na terenie miasta Tczew 
 

2005 2007 
Miejscowość Pomiar 

Nazwa 
substancji Średnia Klasyfikacja Średnia Klasyfikacja 

manualna NO2 29,7 A 40,2 B Tczew – ul. 
Obrońców 
Westerplate 

 SO2 12,3 A 9,6 A 

PM10 23,3 A 27,5 A Tczew – ul. 
17 stycznia 

manualna 
B(a)P   3,7 C 
NO2 25,0 A 19,5 A 
SO2 9,0 A 6,7 A Tczew pasywna 
C6H6 4,2 A   
NO2 28,5 A 24,3 A 
SO2 6,8 A 4,8 A Tczew pasywna 
C6H6 3,2 A   
NO2 16,5 A 12,9 A 
SO2 6,2 A 5,0 A 
PM10 36,9 C 21,8 A 

Tczew automatyczna 

CO 516,9 A 388,3 A 
 
Dla kryterium ochrony zdrowia miasto Tczew zaliczone jest do strefy C. W stosunku do roku 2004 
jakość powietrza uległa znacznej poprawie.  
Szczegółowe dane odnośnie rocznej oceny jakości powietrza m.in. na terenie miasta Tczew 
znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku 
(http://www.gdansk.wios.gov.pl/). 
 
Strefy zaklasyfikowane jako C wymagają opracowania programów ochrony powietrza. Miasto 
Tczew ze względu na niedotrzymanie poziomów docelowych (2013 r.) benzo(a)pirenu wymaga 
opracowania programu naprawczego. 
O stanie zanieczyszczenia powietrza w powiecie decyduje głównie niska emisja w mieście tj. 
ogrzewanie w domach.  
Celem takiego programu jest opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowo - czasowego, 
którego wdrożenie pozwoli na realizację ustalonych zadań prowadzących do zmniejszenia 
poziomów zanieczyszczeń do poziomu dopuszczalnego. 
 
W mieście planuje się modernizację spalarni odpadów medycznych. Należy sądzić że spalarnia 
będzie spełniała wszystkie wymagania nakładane prawem i nie będzie negatywnie oddziaływać na 
środowisko. 
 
7.3.2. Program jakości powietrze atmosferyczne 
 

7.3.2.1. Cel strategiczny 

 
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta do wymaganych standardów 
 

7.3.2.2. Cel długookresowy do 2015 r. 

 

Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza 
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7.3.2.3. Kierunki działań na lata 2008-2012 

 
Zadania własne: 

- realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych, 
- dofinansowanie użytkownikom źródeł indywidualnych do zamiany węgla na gaz lub prąd 

elektryczny, 
- wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie wielkości emisji 

z transportu, 
- promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii zwiększających 

efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających materiałochłonność gospodarki, 
- wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych m.in. 

wymian kotłów węglowych na paliwo gazowe, olej opałowy, biopaliwa, 
- zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony 

powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii oraz 
szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych, 

- zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych (przykładowo biopaliwa), 
- wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych oraz badań stanu środowiska 

naturalnego, nawiązywanie współpracy z innymi jednostkami w tworzeniu baz danych 
dotyczących jakości powietrza. 

 
Zadania koordynowane: 

- prowadzenie kontroli przez organy ochrony środowiska w zakresie gospodarowania 
odpadami – dążenie do likwidacji problemu spalania odpadów, 

- modernizacja elektrociepłowni lub łączenie systemów ciepłowniczych w celu optymalizacji 
wykorzystania energii pierwotnej paliw (m.in. modernizacja kotłowni „Rokitki” z z 
możliwością wykorzystania biomasy (drewno, malwa pensylwańska, róża energetyczna 
itp.), 

- realizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji „Włocławek – elektrownia gazowa 
Żarnowiec”, 

- wprowadzanie scentralizowanych systemów grzewczych dla ograniczania liczby źródeł 
niskiej emisji, 

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

- szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań dotyczących ochrony 
środowiska, 

- spełnienie wymagań prawnych przez zakłady w zakresie jakości powietrza, spełnienie 
standardów emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa. 

7.4. Gospodarka odpadami 
W 2007 r. w mieście Tczewie wytworzono około 27 131 Mg odpadów komunalnych. Największą 
frakcję stanowiły odpady ulegające biodegradacji - 49% ogólnej ilości odpadów komunalnych 
wytworzonych w 2007 r. Ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji w 2004 r. 
wyznaczona została na poziomie 11 905 Mg, co oznacza, że na statystycznego mieszkańca 
miasta przypadło wówczas ok. 195 kg/rok. W 2007 r. ilość wytworzonych odpadów ulegających 
biodegradacji wyznaczono na poziomie 13 276 Mg – na jednego mieszkańca miasta przypadło ok. 
220 kg/rok. 
W 2004 r. ilość odpadów komunalnych poddanych procesom odzysku na terenie miasta Tczewa 
wyniosła 1 254,300 Mg, natomiast w 2007 r. było to 4 852,755 Mg. W powyższych danych 
największy udział miały: gleba i ziemia oraz odpady z czyszczenia ulic i placów.  
Na terenie miasta Tczewa funkcjonuje obecnie tylko jedna instalacja do odzysku odpadów 
komunalnych: kompostownia pryzmowa należąca do Kommunalservice Vorkahl Polska Sp. z o. o. 
z siedzibą przy ul. Czatkowskiej 8. W 2007 r. procesowi kompostowania poddano łącznie 
21 349,910 Mg odpadów, z czego w 96% były to: ustabilizowane komunalne osady ściekowe, 
skratki, zawartość piaskowników, trociny, wióry i ścinki. Spośród wszystkich odpadów poddanych 
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kompostowaniu, odpady komunalne stanowiły tylko 0,45% (tj. 96,06 Mg – odpadów kuchennych 
ulegających biodegradacji). 
Składowanie odpadów komunalnych w mieście Tczewie, w okresie od 2004 do 2007 r., odbywało 
się na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Rokickiej. 
 
Składowisko w Tczewie posiada również pozwolenie na odzysk odpadów budowlanych. Odpady 
budowlane trafiające na składowisko wykorzystywane są na potrzeby własne składowiska: jako 
przysypki składowanych odpadów, do budowy dróg technologicznych i budowy wałów. 
Programy edukacji ekologicznej realizowane przez Pracownię Edukacji Ekologicznej: 

- „Moje miasto bez odpadów” – celem programu jest zbiórka makulatury, plastiku, puszek 
aluminiowych w placówkach edukacyjnych; w 2007 roku odzyskano: 
- 55,1 Mg makulatury, 
- 3,2 Mg  plastiku, 
- 0,03 Mg puszek aluminiowych. 

- „Recykling w mojej szkole” – celem programu jest zbiórka zużytych baterii, kartridży 
i tonerów do drukarek w placówkach edukacyjnych; w 2007 r. zebrano: 
- 0,48 Mg baterii, 
- 304 szt. kartridży. 

- Konkurs „Zakręcone – Odkręcone” – konkurs ma na celu wyrobienie nawyku odkręcania 
nakrętek z butelek plastikowych przed ich segregacją lub wyrzuceniem; w ramach konkursu 
odzyskano 4,14 Mg plastikowych nakrętek. 

- „Sprzątanie Świata  - Polska 2007” – coroczna kampania przeprowadzona w dniach  
14 – 16  września 2007 r. pod hasłem „ Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć 
przykładem”, w której wzięły udział placówki edukacyjne; zebrano ok. 2 Mg odpadów, które 
Zakład Usług Komunalnych wywiózł na składowisko miejskie przy ul. Rokickiej. 

Zbiórka surowców wtórnych w Tczewie prowadzona jest w oparciu o trzy równolegle działające 
rozwiązania: 

- kontenerowa selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych, 
- zbiórka surowców wtórnych w ramach programów edukacyjnych, 
- segregacja ręczna odpadów na terenie składowiska odpadów w Tczewie przy ul. Rokickiej. 

Najwyższe efekty zbiórki surowców wtórnych osiągnięto w ramach segregacji ręcznej prowadzonej 
na składowisku. 
W latach 2004 - 2007 kontenerowa selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych prowadzona na 
terenie miasta przynosiła stałe rezultaty, wynosząc około 30 ton rocznie. Natomiast w rezultacie 
prowadzonych przez Pracownie Edukacji Ekologicznej działań w latach 2004 - 2006 zbierano 
rocznie około 40 ton odpadów opakowaniowych. W 2007 r. w ramach programów Pracowni 
zebrano ponad 62 tony odpadów opakowaniowych. 
W ostatnich latach działania miasta Tczewa skupione były głównie na przygotowywaniu projektu 
„Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”, w ramach którego zaplanowano budowę 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów na terenie obecnie eksploatowanego składowiska. 
Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w latach 2008-2011. 
Na terenie miasta Tczewa nie wdrożono systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych 
wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Selektywnie zbierane są obecnie tylko: 
niewykorzystane i przeterminowane lekarstwa (w 6 aptekach na terenie Tczewa) oraz baterie. 
Zbiórka baterii odbywa się w ramach programów selektywnej zbiórki organizowanych przez 
Pracownię Edukacji Ekologicznej. 
Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, oszacowano że na terenie miasta Tczewa 
występuje ok. 11 054 m2 wyrobów azbestowych, czyli 157,9 Mg (1 Mg płyt azbestowych ≈ 70 m2). 
Przewidywany koszt usunięcia azbestu z obiektów na terenie miasta Tczewa wyniesie ok. 386 890 
zł, co przy założeniu okresu 24 lat (lata 2008 - 2032), daje ok. 16 120 zł/rok.  
 

Utrzymanie obecnych standardów życia jest niemożliwe bez wytwarzania odpadów. Odpady 
pochodzą zarówno z gospodarstw domowych jak i wszelkich gałęzi przemysłu. Często są 
odpadami niebezpiecznymi stwarzającymi zagrożenie dla zdrowia. Odpady muszą być zatem 
odpowiednio zagospodarowane lub przetworzone. Uporządkowana gospodarka odpadami wpływa 
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nie tylko na poprawę stanu czystości wód, gleby i powietrza, ale również daje obraz atrakcyjności 
danego terenu. 

Na terenie miasta Tczew znajduje się Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. Na terenie 
zakładu istnieje składowisko odpadów o pow. 36,3 ha. Składowisko składa się z:  

- eksploatowanej kwatery odpadów o pow.  6,76 ha 
- „starego składowiska” o szacunkowej objętości odpadów - 100 tys. m3, które w 2000 roku 

zostało zrekultywowane. Do rekultywacji wykorzystano osady z oczyszczalni ścieków 
komunalnych jako warstwy przesypowe. Na zrekultywowanym składowisku istnieje 13 
studni odgazowujących z zainstalowanymi biofiltrami - obecnie emitowany gaz nie jest 
zagospodarowywany.  

 
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych przymierza się do budowy Regionalnego Systemu Gospodarki 
Odpadami Tczew 
W ramach tego projektu przewiduje się następujące zadania: 
1. budowa nowego Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Tczew na terenie ZZO 

w Rokitkach; będzie to kompleksowy obiekt spełniający wymagania techniczne: 
- przepustowość odpadów w I etapie ok. 70,0 tys. Mg/rok, a docelowo w 2019 r. 

ok. 82,0 tys. Mg/rok,  
- nowa kwatera na odpady podprocesowe o pojemności geometrycznej wynoszącej 

V = 639 752 m3 
2. budowa Stacji Przeładunkowej i Sortowni Odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, 

zlokalizowanej w gminie Stegna. 
3. zakład przetwarzania odpadów budowlanych w Pelplinie 
Nowy zakład będzie obsługiwał docelowo około 284 tys. mieszkańców. 
Aktualnie trwają starania o pozyskanie funduszy, uzyskano tzw. Pomoc techniczną z Funduszu 
Spójności. Przygotowanie dokumentacji technicznej i realizacje inwestycji planuje się w latach 
2008- 2011. 

7.4.1. Program gospodarka odpadami 

7.4.1.1. Cel strategiczny 

Budowa systemu gospodarki odpadami, który w pełni realizuje zasadę zapobiegania i 
minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów, zapewnienia wysoki stopień ich odzysku oraz 

bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie6 

7.4.1.2. Pierwszy cel średniookresowy do 2015 r. 

 

Skuteczne rozwiązanie problemu odpadów niebezpiecznych 

7.4.1.3. Kierunki działań 

Zadania własne: 
- objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanymi systemami zbierania odpadów oraz 

zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonymi planami gospodarki 
odpadami, 

- zorganizowanie systemu zbierania odpadów niebezpiecznych powstających w 
gospodarstwach domowych. Zaleca się stosowanie następujących systemów 
organizacyjnych: 

- punkty zbierania odpadów niebezpiecznych (PZON), przyjmujące odpady od 
indywidualnych dostawców nieodpłatnie, 

- mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych (MPZON), objeżdżające w 
wyznaczonym czasie określony obszar, 

                                                
6 Cel realizuje zapisy zawarte w pkt. 6.4. Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 … 
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- zbieranie przez sieć handlową różnych odpadów niebezpiecznych, 
- intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów 

i właściwego postępowania z nimi oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-
edukacyjnej w tym zakresie, 

- realizacja zakładu utylizacji odpadów „Rokitki”, 
- rekultywacja składowiska odpadów z uwzględnieniem zagospodarowania gazu 

wysypiskowego. 
 
Zadania koordynowane: 

- wdrażanie efektywnych ekonomicznie i bezpiecznie ekologicznie technologii odzyskiwania 
i unieszkodliwiania odpadów. 

7.4.1.4. Drugi cel średniookresowy do 2015 r. 

Zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, 
w tym w szczególności doprowadzenie do sytuacji, że w 2013r. nie będzie 

składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji więcej niż 50% 
masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. 

7.4.1.5. Kierunki działań 

Zadania koordynowane: 
- sukcesywne zwiększanie stawek opłat za składowanie odpadów, w szczególności 

zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów, 
które można poddać procesom odzysku, w tym recyklingu, a także wyeliminowanie praktyk 
rekultywacji składowisk tego typu odpadami, 

- wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników nagromadzenia i morfologii 
odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami. 

7.4.1.6. Trzeci cel średniookresowy do 2015 r. 

 
Realizacja programów usuwania azbestu 

 

7.4.1.7. Kierunki działań 

 
Zadania własne 

- spowodowanie oczyszczenia obszaru miasta z azbestu oraz usunięcie stosowanych od 
wielu lat wyrobów zawierających azbest, 

- wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców miasta 
spowodowanych azbestem lub ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań, 

- spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko 
i doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony 
środowiska, 

- stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm 
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, 

- pomoc mieszkańcom miasta w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo-azbestowych 
zgodnie z przepisami prawa, 

- stałe uzupełnianie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie 
miasta. 
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7.4.1. Pierwszy cel średniookresowy do 2015 

 
Gospodarowanie odpadami z uwzględnieniem zapobiegania powstawania odpadów, 

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

Kierunki działań:  

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

- wzmocnienie kontroli podmiotów eksploatujących instalacje do odzyskiwania 
i unieszkodliwiania odpadów, 

- dążenie do likwidacji problemu nielegalnego spalania odpadów,  
- wdrażanie efektywnych ekonomicznie i bezpiecznych ekologicznie technologii 

odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów, 
- budowa Zakładu Zbiórki Odpadów Rokitki (ZZO Rokitki) 

 
Pierwszy cel priorytetowy (2008-2011) 
 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta 

Kierunki działań: 

- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie 
miasta, 

- sporządzanie programu usuwania azbestu, 
- sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta wg opracowanych 

harmonogramów, 
- pomoc mieszkańcom miasta w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo-azbestowych 

zgodnie z przepisami prawa. 

7.5. Oddziaływanie hałasu 

7.5.1. Stan aktualny 

Wg ustawy Prawo ochrony środowiska (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150 – tekst jednolity) przez 
hałas rozumie się dźwięki o częstotliwości od 16 Hz do 16 000 Hz. Emisja hałasu do środowiska, 
wzrasta w ostatnich latach w związku z rozwojem komunikacji, uprzemysłowieniem i postępującą 
urbanizacją miasta.  
 

“Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, 
w szczególności poprzez: 
1) utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie; 
2) zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.” 
 
Wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu, według źródła powstawania: 
- hałas przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach przemysłowych 

i usługowych, 
- hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, 
- hałas komunalny występujący w budynkach mieszkalnych, szczególnie wielorodzinnych  

i w obiektach użyteczności publicznej. 
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Hałas przemysłowy 
 

Pomiarów kontrolnych hałasu przemysłowego na terenie miasta dokonuje Pomorski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska, kontrolując poziom hałasu przenikającego do środowiska. 
W przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, 
pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów 
podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, 
przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie (tereny pod 
zabudowę budynkami mieszkalnymi, budynkami zamieszkania zbiorowego, budynkami 
użyteczności publicznej przeznaczonych do wykonywania funkcji społecznej, służby zdrowia 
i związanych ze stałym wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, tereny uzdrowiskowe oraz 
tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza miastem), organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym 
poziomie hałasu.  
Administracyjna kara pieniężna jest ponoszona za przekroczenie lub naruszenie warunków 
korzystania ze środowiska. Wysokość kary zależy odpowiednio od: pory doby i wielkości 
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu. 
 
Hałas komunikacyjny drogowy  
 
Największy wpływ na klimat akustyczny na terenie miasta kształtuje w znacznej mierze ruch 
komunikacyjny. Ogólnie można stwierdzić że w powiecie występuje typowa sytuacja - największy 
problem z hałasem komunikacyjnym ma miejsce w otoczeniu głównych tras komunikacyjnych. 
Dodatkowo w aglomeracjach miejskich występuje duży współczynnik uciążliwości społecznej ze 
względu na wysoką gęstość zaludnienia. 

 
Miasto Tczew posiada dogodne położenie komunikacyjne. Harmonijny rozwój transportu 
i komunikacji jest warunkiem decydującym o rozwoju gospodarczym danego obszaru. Z drugiej 
strony, rozwój motoryzacji, oddziałuje negatywnie na środowisko, zwłaszcza gdy nie jest związany 
z modernizacją i rozwojem stanu technicznego dróg. Corocznie przybywa około 10% 
samochodów.  
 
Na poziom hałasu drogowego w pobliżu zabudowy mieszkalnej mają wpływ przede wszystkim: 

- natężenie ruchu komunikacyjnego, 
- udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, 
- odległość zabudowy mieszkalnej od drogi, 
- prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie), 
- typ i stan techniczny pojazdów, 
- nachylenie drogi, 
- stan nawierzchni oraz płynność ruchu. 
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Rysunek nr 5 Sieć transportowa województwa pomorskiego 
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Tabela nr 12 Wyniki pomiarów hałasu wzdłuż drogi krajowej nr 1 na terenie miasta Tczewa w 2005 
roku 

 
Poziomy statystyczne Charakterystyka natężenia ruchu 

Miejsce pomiaru Leq 
dB(A) 

Lmin 
dB(A) 

Lmax 
dB(A) 

L 
pojazdów 
poj./h 

L 
pojazdów 
ciężkich 
poj./h 

Udział poj. 
ciężkich 

% 

Droga krajowa nr 1 
Tczew 76,4 52,1 90,8 1288 326 25,3 
 
Hałas komunikacyjny kolejowy 
Zagrożenie hałasem kolejowym występuje głównie na trasie Nr C-E-65 Gdańsk - Tczew – 
Pszczyna należącej do podstawowej sieci kolejowej państwa. Linia przeznaczona jest przede 
wszystkim do przewozów towarowych, ale wykorzystywana jest także do przewozów pasażerskich, 
zwłaszcza na odcinku Tczew – Bydgoszcz – Inowrocław. Obecnie projektowane jest dostosowanie 
infrastruktury odcinka Tczew – Inowrocław do kursowania pociągów pasażerskich rozwijających 
prędkość 200 km/h.  
Decydujący wpływ na wartość emitowanego poziomu hałasu z terenów kolejowych ma ruch 
pociągów towarowych. Wynika to głównie z małych prędkości toczących się na tym terenie 
pociągów towarowych. Niemniej równie dokuczliwe są momenty hamowania długich składów 
towarowych, sygnały dźwiękowe lokomotyw czy uderzenia wagonów podczas operacji 
rozrządzania. 
 
Rysunek nr 6 Sieć kolejowa województwa pomorskiego 
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7.5.2. Program hałas  

7.5.2.1. Cel strategiczny 

 
Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza 

emitowanym przez środki transportu7. 
 

7.5.2.2. Cel długookresowy do 2015 r. 

 

Podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia uciążliwości związanych z 
hałasem komunikacyjnym 

 

7.5.2.3. Kierunki działań na lata 2008-2011 

 
Zadania własne: 

- wspieranie budowy obwodnic,  
- promowanie i wspieranie zbiorowego transportu np. poprzez dopłaty do biletów 

miesięcznych na środki komunikacji miejskiej,  
- wspieranie budowy ścieżek rowerowych, 
- tworzenie bazy danych na podstawie wyników uzyskanych: z monitoringu WIOŚ, od 

zarządców dróg publicznych z pomiarów emisji oraz zgłoszeń w związku z występującą 
uciążliwością emisji hałasu, 

- opracowanie programów ograniczenia hałasu na obszarach, na których poziom hałasu 
przekracza dopuszczalną wartość, 

- przeprowadzenia działań edukacyjnych promujących transport zbiorowy i alternatywny 
(rowerowy), 

- przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym. 
 
Zadania koordynowane: 

- wprowadzanie stref wolnych od ruchu samochodowego,  
- zmniejszanie szybkości ruchu, 
- modernizacja szlaków komunikacyjnych,  
- budowa ekranów akustycznych, 
- zwiększenie ilości izolacyjnych pasów zieleni wzdłuż dróg, 
- rewitalizacja odcinków linii kolejowych i wymiana taboru na mniej hałaśliwy, 
- wspieranie ograniczania emisji hałasu pochodzącego z sektora gospodarczego, 

przykładowo, poprzez kontrole przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów 
prawnych, 

7.6. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

7.6.1. Stan aktualny 

Na terenie miasta Tczew występują następujące źródła emitujące pola  elektromagnetycznego: 
- linie energetyczne wysokiego napięcia, 
- stacje transformatorowe, 
- stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej. 

 
 
                                                
7
 Cel realizuje zapisy zawarte w pkt. 6.8.2. Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 … 
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1. Linie elektryczne wysokiego napięcia oraz stacje transformatorowe 
Stacje GPZ oraz linie przesyłowe napięć 110kV i niższych są zarządzane przez Gdańską 
Kompanię Energetyczną ENERGA S.A. Linie 110kV są źródłami pola elektromagnetycznego 
mogącego powodować przekroczenie wartości dopuszczalnych na terenach zamieszkałych. 
Największa wartość natężenia pola elektrycznego jaka może wystąpić pod linią lub w jej pobliżu 
nie przekracza tutaj 3 kV/m. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 
stycznia 1985r, granica strefy, w obrębie której nie dopuszcza się do stałego przebywania ludzi 
wynosi 14m. od osi linii (mierząc na poziomie 1.8m. npt. lub 1,6m od krawędzi balkonu, tarasu, 
dachu albo ściany budynku mieszkalnego).  
Największa wartość natężenia pola elektrycznego, jaka może wystąpić pod linią 220 kV lub w jej 
pobliżu nie przekracza 6 kV/m. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 
28 stycznia 1985r, granica strefy, w obrębie której nie dopuszcza się do stałego przebywania ludzi 
wynosi 26m od osi linii. 
Gdańska Kampania Energetyczna ENERGA S.A. powinna dysponować pomiarami pola 
elektromagnetycznego w otoczeniu stacji GPZ oraz posiadać aktualne rozpoznania zagrożeń 
polem elektromagnetycznym od linii przesyłowych.  
Gdańska Kampania Energetyczna ENERGA S.A. zobowiązana była do sporządzenia wniosku i 
uzyskania pozwolenia na emisje promieniowania elektromagnetycznego do środowiska w terminie 
do dnia 31 grudnia 2005 roku. We wniosku powinny być zawarte m. in. wyniki pomiarów 
parametrów pola w środowisku. Należało wskazać ewentualne miejsca występowania zagrożeń 
polem elektromagnetycznym (przebieg linii zbyt blisko zabudowy, skargi). W miejscach 
konfliktowych należało wykonać pomiary pola, a w razie potrzeby wskazać i podjąć działania 
eliminujące zagrożenie. Zadanie to jest wskazane przez ustawę Prawo ochrony środowiska do 
realizacji przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. 
 
2. Stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej 
Dla stacji bazowych telefonii komórkowej zlokalizowanych w miastach typową wartością mocy 
doprowadzonej do każdej anteny jest 25 W dla stacji jednosystemowych oraz 50 W dla stacji 
dwusystemowych (działających na częstotliwościach 900/1800 MHz).  
 
Bazy telefonii komórkowej zlokalizowane są na: 
1. ul. Jagiellońskiej 54, 
2. ul. Nałkowskiej 9 – wieża kościoła, 
3. ul. Westerplatte, 
4. ul. Rokickiej 53 a, 
5. ul. Gdańska 33 – komin Zakładu Energetyki Cieplnej, 
6. ul. Bałdowska – wieża ciśnień. 
 
Ustawa Prawo ochrony środowiska określa zasady ochrony przed polami elektromagnetycznymi. 
Ochrona ta polega na utrzymaniu poziomów pól poniżej poziomów dopuszczalnych oraz 
zmniejszaniu pól elektromagnetycznych do co najmniej dopuszczalnych wartości.  

Do oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zobowiązany jest Pomorski 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, który ma prowadzić badania w ramach 
państwowego monitoringu środowiska jest również zobowiązany do prowadzenia rejestru terenów, 
na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych na 
terenach mieszkalnych lub przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. 

Jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej 
albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań 
technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być zachowane standardy jakości 
środowiska to między innymi dla instalacji urządzeń radiokomunikacyjnych oraz linii 
elektroenergetycznych tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.  
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7.6.2. Program pole elektromagnetyczne 

7.6.2.1. Cel strategiczny 

Ochrona mieszkańców miasta przed nadmiernym oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych8 

7.6.2.2. Cel długookresowy do 2015 r. 

 
Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń dla środowiska i mieszkańców ze 

strony pola elektromagnetycznego 

7.6.2.3. Kierunki działań na lata 2008-2011 

 
Zadania własne: 

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

 
Zadania koordynowane: 

- prowadzenie polityki przestrzennej pozwalającej na ochronę ludzi przed szkodliwymi polami 
elektromagnetycznymi, prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów  
bezpieczeństwa, higieny pracy, prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego 
i przepisów sanitarnych w celu ochrony przed polem elektromagnetycznym, 

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

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

- planowanie realizacji nowych linii energetycznych przy zastosowaniu linii kablowych oraz 
modernizacji sieci przebiegających w obszarach zurbanizowanych. 
 

                                                
8
 Cel realizuje zapisy zawarte w pkt. 6.9.2. Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 … 
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Rysunek nr 7 Spektrum pola elektromagnetycznego wraz z podzakresami 

 
 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA TCZEWA NA LATA 2008-2011  
Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2012-2015 

52 
 

7.7. Poważne awarie  

7.7.1. Stan aktualny 

Na terenie miasta Tczew nie istnieją zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej ani o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 
 
Istotnym źródłem zagrożenia są wypadki i awarie w transporcie kolejowym i drogowym materiałów 
niebezpiecznych. W tym przypadku najbardziej zagrożone są drogi o największym ruchu tego typu 
przewozów. Na terenie powiatu starogardzkiego należy do nich droga krajowa nr 22. 
 
Rysunek nr 8 Główne kierunki transportu materiałów niebezpiecznych 

 

7.7.2. Program poważne awarie przemysłowe 

7.7.2.1. Cel strategiczny 

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

7.7.2.2. Kierunki działań na lata 2008-2011 

 
Zadania własne: 

- prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej dla ogółu społeczeństwa dotyczącej zasad 
postępowania w razie wystąpienia poważnej awarii, w celu ukształtowania właściwych 
postaw i zachowań, 

- promowanie systemu ubezpieczeń ekologicznych dla obiektów i działań, które w sytuacji 
awaryjnej będą wymagać sfinansowania działań ratowniczych i naprawczych. 

 
Zadania koordynowane: 

- wprowadzenie ograniczeń dotyczących godzin, tras i sposobu przewozu materiałów 
niebezpiecznych autocysternami, 

- opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom, 
- opracowanie planu operacyjno – ratowniczego na wypadek zaistnienia poważnej awarii, 
- utrzymywania w gotowości służb reakcyjnych na wypadek zaistnienia poważnej awarii. 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA TCZEWA NA LATA 2008-2011  
Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2012-2015 

53 
 

8. WZMOCNIENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM 
ORAZ PODNIESIENIE ŚWIDOMOŚCI EKOLOGICZNEJ 
SPOŁECZEŃSTWA 

8.1. Zarządzanie środowiskowe 
Systemy zarządzania środowiskowego (SZŚ) zapewniają włączenie środowiska i jego ochrony do 
celów strategicznych firmy i przypisanie zagadnień do kompetencji jej zarządu. Systemy te są 
dobrowolnym zobowiązaniem się organizacji w postaci przedsiębiorstwa, placówki sektora 
finansów, szkolnictwa, zdrowia, jednostki administracji publicznej i innej do podejmowania działań 
mających na celu zmniejszanie oddziaływań na środowisko, związanych z prowadzoną 
działalnością. Posiadanie przez daną firmę prawidłowo funkcjonującego SZŚ gwarantuje, iż firma 
ta działa zgodnie ze wszystkimi przepisami ochrony środowiska. 
W ostatnim pięcioleciu nastąpił dynamiczny rozwój systemów zarządzania środowiskowego. Blisko 
1 100 organizacji w Polsce posiada certyfikowane systemy zgodnie z normą PN - EN ISO 14001. 
Od 2002 r. prowadzone były intensywne przygotowania do stworzenia możliwości rejestracji 
polskich organizacji w systemie EMAS. Pierwszą krajową organizacją w tym systemie 
zarejestrowano we wrześniu 2005 r. 
Na terenie miasta Tczewa m.in.: 

- „KORAL” Sp. z o.o. 
- EATON TRUCK COMPONENTS Sp. z o.o.  
- APATOR METRIX S.A. 
- FLEXTRONICS INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o. 
- HUBER+SUHNER Sp. z o.o. 
- GARDNER (Poland) Sp. z o.o. 
- TB Opakowania Sp. z o.o. 
- HABECO Protection Sp. z o.o. 
- EATON AUTOMOTIVE COMPONENTS POLAND 
- GEMALTO Sp. z o.o. 

uzyskały certyfikaty na zgodność Systemu Zarządzania Jakością oraz Systemu Zarządzania 
Środowiskowego z normami ISO 9001:2001 i ISO 14001:2004.  

8.1.1. Cel długookresowy do 2015 r. 

Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów zrządzania środowiskowego 

8.1.1.1. Kierunki działań na lata 2008-2011 

 
Zadania własne: 

- wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o stanie środowiska, udziału 
społeczeństwa o postępowaniu w sprawie ochrony środowiska, 

- współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi, 
- prowadzenie w formie elektronicznej  publicznie dostępnych wykazów danych 

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

- zachęcanie organizacji do wzięcia udziału w programach szkoleniowo-informacyjnych 
dotyczących EMAS. 
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8.2. Odpowiedzialność za szkody w środowisku 
W marcu 2007 roku Sejm uchwalił w ustawę o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku, która 
określa zasady odpowiedzialności za zanieczyszczenia. Ustawa dostosowuje polskie prawo do 
dyrektywy unijnej z 2004 roku.  

Zasada zakładająca, że zanieczyszczający środowisko płaci, jest stosowana w Polsce już od lat. 
System opłat i kar za zanieczyszczenia i szkody w środowisku był wprowadzony w latach 80. 
Działał skutecznie, ale nie był rozwiązaniem kompatybilnym z jednolitą polityką w tym zakresie 
w Unii.  
Ustawa określa zasady odpowiedzialności za naprawę szkód w środowisku. Z powodu 
niewywiązywania się sprawców z tego obowiązku, instytucje publiczne ponoszą straty w wysokości 
od 25 do 125 mln zł rocznie. Nowe prawo przewiduje, że osoby poszkodowane lub inne 
zainteresowane strony (np. organizacje ekologiczne) będą mogły zgłaszać zaistniałe szkody do 
organów ochrony środowiska. W przypadku, gdy nie będzie można rozpoznać sprawcy lub nie 
będzie można wobec niego rozpocząć egzekucji, naprawą szkody zajmie się wojewoda. Na nim 
ciąży również obowiązek podjęcia działań w przypadkach wystąpienia zagrożenia życia lub 
zdrowia ludzi albo pojawienia się nieodwracalnych szkód w środowisku. Jeśli zagrożenie zostanie 
wywołane przez organizmy genetycznie zmodyfikowane, organem odpowiedzialnym będzie 
minister środowiska. 
Ustawa Prawo ochrony środowiska rozróżnia dwa rodzaje odpowiedzialności związanej 
z występowaniem szkody w środowisku: 

- odpowiedzialność administracyjna związana z egzekwowaniem administracyjnych, 
- obowiązków ciążących na podmiotach korzystających ze środowiska, 
- odpowiedzialność cywilnoprawna pozostająca w gestii sądów powszechnych. 

Chociaż polskie podejście do kwestii odpowiedzialności sprawcy za szkody w środowisku jest 
szersze od wspólnotowego, to w najbliższych latach polityką w tym zakresie kształtować będą 
przepisy UE zawarte w Dyrektywie 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za zapobieganie 
i naprawę szkód w środowisku. 

Do zadań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska należeć będzie prowadzenie rejestru 
zagrożeń i szkód w środowisku. 

8.2.1. Cel długookresowy do 2015 r. 

Odpowiedzialność finansowa za szkody wyrządzone w środowisku 

8.2.1.1. Kierunki działań na lata 2008-2011 

Zadania własne: 
- egzekwowanie od sprawców szkody w środowisku poniesienia kosztów działań 

naprawczych,  
- stworzenie bazy danych o szkodach w środowisku, 
- prowadzenie szkoleń na temat odpowiedzialności sprawcy szkód w środowisku dla 

pracowników, instytucji publicznej oraz podmiotów gospodarczych. 

8.3. Edukacja ekologiczna społeczeństwa 
Rola edukacji ekologicznej w procesie realizacji polityki środowiskowej, a więc i obowiązków 
ekologicznych, jest szczególnie istotna. Problem niedostatków w zakresie ochrony środowiska jest 
widoczny nie tylko z punktu widzenia stosowanych przez przedsiębiorców technologii (a raczej ich 
niestosowania, braku polityki segregacji odpadów, braku odpowiedniej ilości odpowiednich 
jakościowo składowisk odpadów itp.), jak i wyrobienia w społeczeństwie, szacunku do otaczającej 
przyrody. Nie chodzi również tylko o edukację w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli proces 
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nauczania, świadczony w ramach systemu oświaty, ale o kształtowanie świadomości ekologicznej 
w każdej dziedzinie życia, mającej jakikolwiek związek z ochroną środowiska.  
Na terenie miasta edukację ekologiczną prowadzi Pracownia Edukacji Ekologicznej, która działa w 
strukturach organizacyjnych Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Tczewie. 
Pracownia swoją  działalność rozpoczęła 1 stycznia 2000 r. i przeprowadziła m.in. zagadnienia 
w poszczególnych grupach: 

- rozwój zrównoważony: 
- warsztaty: „Człowiek – Środowisko – Gospodarka”, 

- Dzień Ziemi: 
- Miejski Konkurs Ekologiczny, 
- Miejski Konkurs literacko – przyrodniczy pt. „Z ekologią za pan brat”, 
- Tczewskie Spotkania Ekologiczne pt. „Ziemia wspólnym domem” połączona 

z międzyszkolnym konkursem, 
- Konkurs plastyczno-przyrodniczy pt. „Ziemia wspólnym dobrem”, 

- zdrowy styl życia – promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywne postawy i dbanie 
o swoje zdrowie. Organizacja: wycieczek, projekcji filmowych, warsztatów terenowych, 

- przygoda z przyrodą: 
- zimowisko 2007, 
- letnie półkolonie, 

- ochrona środowiska: 
- Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Ekologicznej, 
- przegląd umiejętności dzieci przedszkolnych o tematyce ekologicznej, 

- ochrona wód i racjonalne ich wykorzystanie – zajęcia o właściwościach i roli wody w życiu 
oraz o sposobach jej oczyszczania i racjonalnego wykorzystania, 

- ochrona powietrza – publikacje danych z raportów monitoringu powietrza, 
- ochrona ziemi i kształtowanie terenu: 

- warsztaty - zajęcia terenowe, 
- selektywna gospodarka odpadami: 

- Moje miasto bez odpadów – konkurs obejmuje zbiórkę makulatury, plastiku oraz puszki 
aluminiowe, 

- Recykling w mojej szkole – zbiórka zużytych baterii, kartridży i tonerów do drukarek, 
- Selektywna zbiórka odpadów w mieście: papier, szkło, plastik, 
- Zielone zakupy – przeciwdziałanie nadmiernemu używaniu toreb foliowych. 

8.3.1. Pierwszy cel długookresowy do 2015 r. 

 

Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej mieszkańców miasta Tczewa 

8.3.1.1. Kierunki działań na lata 2008-2011 

 
Zadania własne: 

- kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej,  
- wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci 

i młodzieży np. organizowanie konkursów i sesji popularno-naukowych związanych 
z tematyką środowiskową czy też włączanie się w akcję „Sprzątanie świata”, 

- wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej. 

8.3.2. Drugi cel długookresowy do 2015 r. 

Zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie 
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8.3.1.2. Kierunki działań na lata 2008-2011 

 
Zadania własne: 

- współdziałanie władz miasta z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska i działań 
podejmowanych na rzecz jego ochrony, 

- udział przedstawicieli miasta Tczewa w szkoleniach z zakresu publicznego dostępu do 
informacji o środowisku. 
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9. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO 
I RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODY 

9.1. Ochrona przyrody i krajobrazu 

9.1.1. Lasy 

Powierzchnia lasów w granicach administracyjnych miasta wynosi około 9 ha, co stanowi 0,4 % 
ogólnej powierzchni. Lasy zlokalizowane są w południowo – zachodniej części miasta, pełnią 
funkcje glebochronne, wodochronne oraz klimatyczne. Wpływają ponadto korzystnie na warunki 
mikroklimatyczne oraz podnoszą walory krajobrazowe.  

9.1.2. Dominujące w powiecie zbiorowiska roślinne  

9.1.2.1. Obszary NATURA 2000 

Obszar Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody (obok istniejących parków narodowych, 
rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, czy innych) wprowadzana w naszym kraju od czasu 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.  Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny najważniejsze 
dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy 
charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości 
przyrodniczych Europy. 
 
Na terenie miasta występuje Obszar Specjalnej Ochrony – Dolina Dolnej Wisły. 
 
OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) 
 
1. DOLINA DOLNEJ WISŁY 
Odcinek doliny Wisły w jej dolnym biegu, od Włocławka do Przegaliny, zachowujący naturalny 
charakter i dynamikę rzeki swobodnie płynącej. Rzeka płynie w dużym stopniu naturalnym 
korytem, z namuliskami, łachami piaszczystymi i wysepkami, w dolinie zachowane są starorzecza 
i niewielkie torfowiska niskie; brzegi pokryte są mozaiką zarośli wierzbowych i lasów łęgowych, 
a także pól uprawnych i pastwisk. Miejscami dolinę Wisły ograniczają wysokie skarpy, na których 
utrzymują się murawy kserotermiczne i grądy zboczowe. Wisła przepływa w granicach obszaru  
m.in. miasta Tczew. 
 
WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE 
Ostoja ptasia o randze europejskiej E 39. 
Występują co najmniej 46 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 4 gatunki z Polskiej 
Czerwonej Księgi (PCK). 
Gniazduje ok.180 gatunków ptaków. Bardzo ważna ostoja dla ptaków migrujących i zimujących; 
bardzo ważny teren zimowiskowy bielika (C2). 
W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących 
gatunków ptaków: nurogęś, ohar (PCK),rybitwa białoczelna (PCK), rybitwa rzeczna, zimorodek, 
ostrygojad (PCK); w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występuje derkacz, mewa 
czarnogłowa, sieweczka rzeczna. 
W okresie wędrówek ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach do 50 000 osobników (C4). 
W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2 i C3) 
następujących gatunków ptaków: bielik, gągoł, nurogęś; stosunkowo licznie (C7) występuje 
bielaczek; ptaki wodnobłotne występują w koncentracjach do 40 000 osobników (C4). 
Awifauna obszaru nie jest dostatecznie poznana. 
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Bogata fauna innych zwierząt kręgowych, bogata flora roślin naczyniowych (ok.1350 gatunków) 
z licznymi gatunkami zagrożonymi i prawnie chronionymi, silnie zróżnicowane zbiorowiska 
roślinne, w tym zachowane różne typy łęgów, a także cenne murawy kserotermiczne.  
 
ZAGROŻENIA 
Niszczenie morfologicznej różnorodności międzywala, zanieczyszczenie wód (przemysłowe 
i komunalne), zabudowa brzegów, zalesianie muraw, spontaniczna sukcesja roślinności wskutek 
zaprzestania lub zmniejszenia intensywności wypasu zwierząt w międzywalu, zamiana użytków 
zielonych na pola orne w międzywalu. 
Obszar podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Istniejące obiekty i urządzenia 
związane z ochroną przeciwpowodziową oraz koryto rzeczne wymagają utrzymywania ich 
w  należytym stanie technicznym. Na obszarze będą prowadzone działania zapewniające 
swobodny spływ wód oraz lodu. Przy wykonywaniu powyższych zadań zachowana zostanie 
dbałość o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego doliny. Wykonywanie tych prac obejmuje 
różne fragmenty doliny rzecznej i nie ma istotnego wpływu na całość obszaru Natura 2000. 
Potencjalnym zagrożeniem jest projekt budowy stopnia wodnego w Nieszawie. 

9.1.2.2. Pomniki przyrody 

Na terenie miasta Tczewa występują następujące pomniki przyrody: 
 

Tabela nr 13 Pomniki przyrody 
 

Lp. opis drzew uznanych za pomniki przyrody 
lokalizacja i określenie użytkownika 
terenu, na którym rośnie drzewo 

1. 

Dąb szypułkowy o wymiarach: 
obwód pnia:   329 cm 
wysokość drzewa:  23 m 
średnica korony:  17 m 

Drzewo rośnie na terenie Urzędu Miejskiego 
w Tczewie w woj. Pomorskim i jest 
własnością Gminy Miejskiej w Tczewie 

2. 

Oliwnik wąskolistny o wym.: 
obwód pni (bezp. pod konarami): 
236 cm + 111 cm 
średnica korony: 12 m 
wysokość drzewa: 11,5 m 

Drzewo rośnie na skwerze ul. Kard.S. 
Wyszyńskiego/ ul. Sambora w Tczewie w 
woj. pomorskim i jest własnością gminy 
Miejskiej w Tczewie 

3. 

Lipa amerykańska o wymiarach: 
obwód pnia: 295 cm 
wysokość drzewa: 27,5 m 
średnica korony: 23 m 

Drzewo rośnie na terenie Parku Miejskiego w 
Tczewie w woj. pomorskim i jest własnością  
Gminy Miejskiej w Tczewie 

4. 

Buk pospolity f.purpurowa (odmiana 
czerwonolistna) o wymiarach: 
obwód pnia: 273 cm 
wysokość drzewa: 22 m 
srednica korony: 18 m 

Drzewo rośnie na terenie Parku Miejskiego w 
Tczewie w woj. pomorskim i jest własnością  
Gminy Miejskiej w Tczewie 

5. 

Buk pospolity f.purpurowa (odmiana 
czerwonolistna) o wymiarach: 
obwód pnia: 207 cm 
wysokość drzewa: 21 m 
srednica korony: 18 m 

Drzewo rośnie na terenie Parku Miejskiego w 
Tczewie w woj. pomorskim i jest własnością  
Gminy Miejskiej w Tczewie 

9.1.3. Program obszary chronione i tereny zieleni  

9.1.3.1. Cel strategiczny 

 
Ukształtowanie i ochrona systemu obszarów ochronnych 
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9.1.3.2. Kierunki działań na lata 2008-2011 

Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych 

Zadania koordynowane: 
- zachowanie i ochrona istniejących kompleksów leśnych,  
- ochrona i wzrost różnorodności biologicznej (genetycznej, gatunkowej i siedliskowej)  

i krajobrazowej oraz wzrost lesistości i ochrona lasów, 
- ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania, 
- ochrona istniejącej zieleni urządzonej, 
- utrzymanie istniejącego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Wisły. 

Ochrona fauny i flory 

Zadania koordynowane: 
- rozszerzenie i usprawnienie ochrony in situ i ex situ gatunków roślin i zwierząt zagrożonych 

wyginięciem,  
- blokowanie inwestycji uciążliwego przemysłu, 
- zapewnienie korzystnego przeciwdziałania wprowadzaniu gatunków, które mogą zagrażać 

integralności naturalnych ekosystemów i siedlisk lub stanowić zagrożenie gatunków rodzimych. 

Ochrona i utrzymanie krajobrazu rekreacyjnego 

Zadania koordynowane: 
- wzmocnienie roli rekreacyjnej terenów zielonych. 

9.2. Ochrona powierzchni ziemi 
Miasto Tczew cechuje znaczne zróżnicowanie gleb, uwarunkowane budową podłoża, na którym 
się one wykształciły.  

W obniżeniach terenu i dolinach rzecznych wykształciły się gleby organiczne torfowe i murszowo - 
torfowe, gleby bagienne, mady, oraz gleby mineralne wykształcone na piaskach. Obszary te 
zajmowane są przez użytki zielone.  

Na podłożu gliniastym wytworzyły się gleby brunatne i czarne ziemie, zaliczane do kompleksu 
pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego oraz zbożowo - pastewnego mocnego. Na podłożu 
piasków gliniastych wytworzyły się gleby brunatne i bielicowe, zaliczane do kompleksu żytniego 
dobrego lub żytnio-ziemniaczanego.  

Na podłożu piaszczystym lub piaszczystym słabogliniastym wytworzyły się gleby bielicowe oraz 
brunatne wyługowane i kwaśne, zaliczane do kompleksu żytniego słabego i bardzo słabego.  

W mieście występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych dla których w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa ustalono: 

- likwidację obiektów powodujących zagrożenia powstawania ruchów masowych, 
- zakaz zabudowy lub wprowadzania nowych obiektów kubaturowych, 
- dopuzczenie 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. 
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Rysunek nr 9 Mapa ruchów masowych - Załącznik Nr 6do Uchwały Nr XXVIII/263/2005 Rady 
Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. 
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9.2.1. Program powierzchni ziemi  

9.2.1.1. Cel strategiczny 

 
Ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na środowisko 

glebowe 
 

9.2.1.2. Kierunki działań na lata 2007-2010 

 
Zadania własne: 

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

- przestrzeganie zapisów miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta 
Tczewa dotyczących obszarów narażonych na niebezpieczeństwo osuwania się mas 
ziemnych. 

 
Zadania koordynowane: 

- zagospodarowanie gleb w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej i poziomów 
zanieczyszczeń, 

- ograniczenie czynników wpływających na degradację gleby poprzez zagospodarowanie 
m.in.: odłogujących gruntów, 

- zrekultywowanie gleb zdegradowanych w kierunku rolnym, leśnym i rekreacyjno-
wypoczynkowym, 

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

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

- prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi, 
- przeciwdziałanie degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza i wód 

powierzchniowych. 
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10. ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW, 
MATERIAŁÓW, WODY I ENERGII 

 

10.1. Materiałochłonność, wodochłonność, energochłonność 
i odpadowość    

 
W ramach tego zagadnienia pod uwagę należy wziąć przede wszystkim zmniejszenie 
materiałochłonności, odpadowości, wodochłonności i energochłonności produkcji przemysłowej.  
 
Jest to podejście korzystne zarówno ze względów ochrony zasobów środowiska, jak też ekonomii 
prowadzonych procesów technologicznych w poszczególnych zakładach. Oprócz minimalizacji 
oddziaływania na środowisko, poprzez pobór wody, surowców naturalnych i energii, wytwórcy 
z sektora gospodarczego mają szansę ponosić niższe opłaty za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska oraz redukować koszty energii i surowców stosowanych w produkcji. 

Z uwagi na wprowadzanie nowych technologii oraz uwarunkowania ekonomiczne 
większość przedsiębiorstw, instytucji oraz spółdzielni realizuje zadania w celu osiągnięcia 
zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii m.in. poprzez: 

- wymianę starych odcinków sieci wodociągowej z zastosowaniem nowych technologii oraz 
stosowanie doszczelniaczy przy usuwaniu awarii, 

- stosowanie w miarę możliwości zamkniętych układów obiegu wody,  
- odpady przemysłowe są gromadzone, przechowywane i przekazywane jednostkom do tego 

celu upoważnionym (zgodnie z posiadanymi decyzjami),  
- wprowadza nowe małoodpadowe technologie, 
- sukcesywnie wymienia się tradycyjne sieci ciepłownicze na preizolowane oraz 

modernizuje węzły cieplne, 
- przeprowadza termomodernizacje budynków,  
- dokonuje wymiany pieców węglowych na piece bardziej ekonomiczne i ekologiczne 
- zarządy spółdzielni sukcesywnie wprowadzają w każdym budynku liczniki dostarczanej 

energii cieplnej na potrzeby CO oraz liczniki na ciepłą i zimną wodę. 

10.1.1. Cele strategiczne 

Największe znaczenie dla realizacji tych celów mają działania podejmowane szczególnie przez 
sektor komunalny.  

 
Zakłady korzystające ze środowiska zobowiązane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego 
powinny stosować najlepsze dostępne techniki (BAT). Istotne jest wdrażanie systemów 
zarządzania środowiskowego w zakładach, wprowadzanie zasad Czystej Produkcji, 
przystępowanie do programów sektorowych z dziedziny ochrony środowiska. 
 

Wzrost efektywności wykorzystania zasobów wodnych w gospodarce 
 
Konieczne jest ograniczenie do minimum korzystania z zasobów wód podziemnych do celów 
przemysłowych, a także wspieranie działań edukacyjno – informacyjnych mających na celu 
propagowanie zmniejszenia zużycia wody w gospodarstwach domowych. Duże znaczenie ma 
również ograniczenie strat wody przy przesyłaniu jej z ujęć do odbiorców, poprzez bieżące 
remonty i konserwację sieci wodociągowej.  
 

Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki, zaoszczędzenie 9% energii 
finalnej w ciągu 9 lat, do roku 2017 
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Osiągnięcie celu związane jest z sukcesywnym wprowadzaniem założeń polityki energetycznej 
państwa. Głównym stymulatorem osiągnięcia celu ogólnego będzie urealnienie cen energii, m.in. 
poprzez wliczenie w jej cenę jednostkową kosztów środowiskowych (opłaty produktowe od paliw, 
zróżnicowane w zależności od uciążliwości danego paliwa dla środowiska). Podstawowe 
znaczenie będą mieć działania w zakresie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki 
(wprowadzanie energooszczędnych technologii) oraz wzrost świadomości społeczeństwa. 
Ograniczenie ogólnego zużycia energii (a więc zmniejszenie produkcji energii) przyniesie efekty 
w postaci zmniejszenia zużycia surowców energetycznych, a także zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń do środowiska. 

10.1.2. Pierwszy cel długookresowy do 2015 r. 

 

Minimalizacja wykorzystania wód podziemnych do celów przemysłowych 

10.1.3. Kierunki działań 

Zadania koordynowane: 
- zmniejszenie zapotrzebowania na wodę w przemyśle,  
- wspieranie działań mających na celu zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach 

domowych, 
- wspieranie stosowania zamkniętych obiegów wody w przedsiębiorstwach, 
- wspieranie działań zmierzających do ograniczenia zużycia materiałów, wody i energii na 

jednostkę produktu podejmowanych zarówno przez podmioty gospodarcze jak i instytucje 
publiczne, 

- kontynuacja prac nad opracowaniem nowych instrumentów polityki ekologicznej 
wspierających ograniczenie zużycia materiałów, wody i energii w procesach produkcyjnych. 

10.1.4. Drugi cel długookresowy do 2015 r. 

 

Podniesienie efektywności wykorzystania energii w gospodarce komunalnej 

10.1.5. Kierunki działań 

Zadania koordynowane: 
- kontynuacja modernizacji sieci wodociągowych w celu zmniejszenia strat wody w 

systemach przesyłowych, 
- rozpoczęcie prac nad opracowaniem normatywów zużycia surowców (w tym wody) i energii 

na jednostkę produktu w poszczególnych sektorach, 
- wspieranie działań zmierzających do zmniejszenia zużycia wody i podniesienia 

efektywności wykorzystania energii w gospodarce komunalnej. 

10.2. Wykorzystania odnawialnych źródeł energii   
Rodzaje energii odnawialnej: 

1. energia biomasy  
2. energia geotermalna  
3. energia słoneczna  
4. energia wiatru  
5. energia wodna  
6. energia otoczenia  
7. energia fal morskich, przypływów i odpływów  
8. inne 
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Energia biomasy 
Biomasa jest największym źródłem energii odnawialnej. Powstaje w wyniku fotosyntezy i jest to 
skumulowana część energii słonecznej gromadzona i przetwarzana przez liście.  
Wykorzystanie biomasy, do celów energetycznych następuje przez bezpośrednie spalanie drewna, 
słomy, odpadków produkcji roślinnej lub roślin energetycznych (specjalnego gatunku wierzby oraz 
tzw. malwy pensylwańskiej itp.). 
Pod względem energetycznym 2 tony biomasy równoważne jest 1 tonie węgla kamiennego.  
Biomasę można pozyskać m.in. z: 

1) uprawy roślin energetycznych w rolnictwie i leśnictwie  
2) pozyskiwanie biomasy z odpadów w gospodarce tarcicą w przemyśle drzewnym 
3) instalacje cieplne na biomasę  
4) agro-rafinerie  
5) pozyskiwanie biogazu z ulegających beztlenowej biodegradacji odpadów organicznych  
6) pozyskiwanie biogazu z ulegających beztlenowej biodegradacji osadów ściekowych  
7) agregaty prądotwórcze na biogaz  
8) ciepłownie do spalania biogazu  
9) biogaz jako paliwo napędowe do pojazdów  

 
W warunkach polskich, w najbliższej perspektywie można spodziewać się znacznego wzrostu 
zainteresowania wykorzystaniem drewna i słomy, a naturalnym kierunkiem rozwoju ich 
wykorzystania jest i będzie produkcja energii cieplnej. W dłuższej perspektywie przewiduje się 
wykorzystanie biopaliw stałych w instalacjach wytwarzania ciepła i elektryczności w skojarzeniu 
(kogeneracja).  
 
Biogaz nadający się do celów energetycznych może powstawać w procesie fermentacji 
beztlenowej odpadów zwierzęcych w biogazowniach rolniczych, osadu ściekowego na 
oczyszczalniach ścieków oraz odpadów organicznych na komunalnych wysypiskach śmieci.  
Biogaz o dużej zawartości metanu (powyżej 40%) może być wykorzystany do celów użytkowych, 
głównie do celów energetycznych. Ostatnimi czasy duże nadzieje pokłada się w wykorzystaniu 
paliw ciekłych uzyskiwanych z biomasy.  
 

Na składowisku odpadów komunalnych w Tczewie przy ulicy Rokickiej na koniec 2008 roku 
planuje się uruchomić elektrownię biogazu ewentualnie „przekazać” biogaz do elektrociepłowni. 

 
Energia geotermalna  
Energia geotermalna w Polsce jest konkurencyjna pod względem ekologicznym i ekonomicznym 
w stosunku do pozostałych źródeł energii. Energia ta, możliwa w najbliższej perspektywie do 
pozyskania dla celów praktycznych (głównie w ciepłownictwie) zgromadzona jest w gorących 
suchych skałach, parach wodnych i wodach wypełniających porowate skały. W Polsce wody takie 
występują na ogół na głębokościach od 700 do 3000 m i mają temperaturę od 20 do 100 stopni C. 
Największym problemem są obecnie wysokie koszty odwiertów.  
Energię geotermalną najczęściej wykorzystuje się w ciepłowniach geotermalnych oraz 
wykorzystuje się w suszarnictwie, chłodnictwie, warzywnictwie, balneologii i rekreacji  
 
Energia słońca  
Słońce jest podstawowym źródłem energii dla Ziemi. Energia słońca docierająca niegdyś do naszej 
planety została uwięziona w węglu, ropie naftowej, gazie ziemnym itp. Również słońcu 
zawdzięczamy energię jaką niesie ze sobą wiatr czy fale morskie.  
Najbardziej popularnymi metodami pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego są 
systemy fototermiczne, wykorzystujące tzw. kolektory słoneczne oraz systemy fotowoltaiczne, 
przetwarzające promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną. 
Województwo pomorskie należy do najbardziej nasłonecznionych w Polsce. Zasoby energii 
słonecznej są wystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb w zakresie produkcji cieplej wody 
użytkowej w okresie letnim i ok. 50÷60 % tych potrzeb w okresie wiosenno – jesiennym. 
Energię słoneczną wykorzystuje się w: 
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1) kolektorach słonecznych,  
2) instalacjach fotowoltaicznych,  
3) oświetleniu solarnym,  
4) sygnalizacji solarnej 

 
Energia otoczenia:  
Ziemia nagrzewana promieniami słonecznymi stanowi niewyczerpane źródło energii cieplnej 
o niskiej temperaturze. Ciepło z otoczenia, np. z gruntu czy z wody może być wykorzystane po 
przetworzeniu do celów grzewczych. Temperatura gruntu na głębokości 15 metrów przez cały rok 
jest stała i wynosi ok. 10 stopni C, a wód gruntowych od 8 do 12 stopni C. Urządzenia, które 
pobierają ciepło z otoczenia i podnoszą je do poziomu temperatury wymaganej dla celów 
grzewczych nazywane są "pompami ciepła". Jest wiele rodzajów systemów grzewczych 
z wykorzystaniem pomp ciepła i chociaż charakteryzują się one dużymi kosztami inwestycyjnym, to 
stają się coraz bardziej popularne, ze względu na bardzo wysoką sprawność energetyczną, rzędu 
300 - 400%.  
Energię otoczenia wykorzystuje się w: 

1) pompach ciepła z wykorzystaniem ciepła odpadowego  
2) pompach ciepła z wykorzystaniem niskotemperaturowego ciepła rzek, zbiorników wody i ziemi 
oraz ścieków  
3) przy współpracy pomp ciepła z systemami solarnymi  
4) przy produkcji w skojarzeniu ciepła i chłodu w pompach ciepła  
 

10.2.1. Cel strategiczny 

 

Wspieranie budowy nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, tak by udział energii z 
tych źródeł w strukturze zużycia nośników pierwotnych oraz produkcji energii elektrycznej 

osiągnął w 2010r. poziom co najmniej 7,5%. 
 

W Polsce zakłada się,  że w 2010 roku udział zużycia energii odnawialnej będzie na poziomie 
7,5 % (wynika to z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 
2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła 
z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem 
ciepła). 

10.2.2. Cel długookresowy do 2015 r. 

 

Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 
 

10.2.3. Kierunki działań 

Zadania własne: 
- wspieranie budowy nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, 
- stworzenie systemu pozyskiwania informacji o wytwarzaniu ze źródeł odnawialnych energii 

innej niż elektryczna, 
- prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii, 
- wspieranie i aktywizacja samorządów lokalnych w kierunku wykorzystania lokalnych 

zasobów odnawialnych źródeł energii. 
 
Zadania koordynowane: 

- rozwój energetycznego wykorzystania biomasy i biogazu, energetyki słonecznej. 
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10.3. Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed 
powodzią 

Wschodnia część miasta znajduje się w strefie zagrożonej powodzią i zatopieniem od rzeki Wisły; 
niesprzyjające warunki meteorologiczne (intensywne opady deszczu, szybkie topnienie śniegu) 
mogą być przyczyną powstania lokalnych zatopień. Obszary zagrożone chronione są wałami 
przeciwpowodziowymi, a tereny podlewowe odwadniane są przez sieć rowów melioracyjnych. 
Utrzymaniem tych spraw w obszarze zajmują się RZGW Gdańsk odpowiednio Zarząd Zlewni 
Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibą w Tczewie i Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych Województwa Pomorskiego. Stan techniczny wałów w większej części jest zły lub 
bardzo zły ostatnio po powodzi w 1997 roku przystąpiono do modernizacji obwałowań.  

Dla zapewnienia sprawnej ochrony przed powodzią powołany jest Ośrodek Koordynacyjno-
Informacyjny (OKI) osłony przeciwpowodziowej przy RZGW. Nadrzędnym zadaniem OKI jest 
koordynacja działań mających na celu zapewnienie sprawnej ochrony przed powodzią. 

Tabela nr 14 Wały wodne na terenie miasta Tczew 
 

Tczew 

Wisła  wał wiślany – 5,95 km 

Kanał Młyński  wał kanału Młyńskiego – 6,3 km 

10.4.1. Cel strategiczny 

 

Zapobieganie zagrożeniom powodziowym 

10.4.2. Kierunki działań 

Zadania koordynowane: 
- systematyczna konserwacja rzek i cieków, 
- konserwacja wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, 
- przystosowanie terenów międzywala do szybkiego reagowania w przypadku powodzi 

(wycinanie lasów i zarośli łęgowych, odnowa użytków zielonych, konserwacja rowów 
melioracyjnych), 

- stworzenie systemu szybkiego ostrzegania i reagowania w przypadku zagrożenia 
powodzią, 

- opracowanie planu awaryjnego na wypadek powodzi, uwzględniającego ochronę obiektów 
wrażliwych na terenie miasta (np. oczyszczalni ścieków, ujęć wód, terenów zabytkowych 
i przyrodniczo cennych, składowiska odpadów, itp.), 

- zabezpieczenie osuwisk w ciągach dróg. 
 
Za działania związane z ochroną przeciwpowodziową odpowiada, zgodnie z ustawą Prawo wodne, 
dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW). Z jego inicjatywy powstaje 
opracowanie projekt planu ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym. RZWG są również 
odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i koordynację w razie powodzi lub suszy 
na podległym terenie.  
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11. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2008–2011  
Tabela nr 15 Harmonogram realizacji zadań dla miasta Tczewa w latach 2008-2011  

 

Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł] 
Dział 

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca zadanie 

Jednostkowe cele krótkookresowe do 
2010r. 2008 2009 2010 2011 RAZEM: 

Ochrona przyrody i 
krajobrazu 

Urząd Miejski – 
Wydział Planowania 
Przestrzennego 

Przedsięwzięcia związane z ochroną 
przyrody, urządzanie i utrzymanie zieleni, 
zadrzewień, zakrzewień na terenach 
będących własnością miasta 

10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 

Urząd Miejski – 
Wydział Planowania 
Przestrzennego 

Uwzględnianie wymogów ochrony środowiska 
przed hałasem przy opracowaniu ogólnych i 
szczegółowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.  

Zadanie nie wymagające dodatkowych nakładów 
Ochrona przed 
hałasem 

WIOŚ Gdańsk Okresowe pomiary emisji hałasu do 
środowiska na terenie miasta  

Zadanie nie wymagające dodatkowych nakładów 

Gospodarka odpadami 

ZUOS sp. z o.o. 
Działania zawarte w Aktualizacji Planu 
Gospodarki Odpadami  

Koszty określone w Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami m.in.  
- realizacja zakładu utylizacji odpadów „Rokitki” 
- rekultywacja składowiska odpadów w Tczewie z 
zagospodarowaniem gazu wysypiskowego 

Powiat Tczewski - 
pomoc finansowa 

Przebudowa układu drogowego stanowiącego 
dojazd do węzła autostradowego Stanisławie 
- odcinek od Mostu Tczewskiego do Drogi 
Krajowej nr 1 

400 000 4 450 000    

Powiat Tczewski - 
pomoc finansowa 

Modernizacja układu komunikacyjnego trasy 
obwodowej "podmiejskiej" - I etap 

2 000 000 2 500 000    

Urząd Miejski - 
Wydział Inwestycji i 
Remontów 

Regionalny węzeł komunikacyjny ruchu 
pasażerskiego w Tczewie 

100 000 150 000 25 000 000  25 250 000 

Urząd Miejski - 
Wydział Inwestycji i 
Remontów 

Ścieżka rowerowa pomiędzy mostem 
tczewskim i mostem knybawskim 

15 000     

Urząd Miejski - 
Wydział Inwestycji i 
Remontów 

Budowa ciągu spacerowego i ścieżki 
rowerowej pomiędzy ul. Nad Wisłą i ul. 
Nadbrzeżną 

800 000     

Ochrona powietrza i 
ochrona przed 
hałasem 

Urząd Miejski - 
Wydział Inwestycji i 
Remontów 

Budowa systemu ścieżek rowerowych "Szlak 
Grzymisława” 130 000     
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Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł] 
Dział 

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca zadanie 

Jednostkowe cele krótkookresowe do 
2010r. 2008 2009 2010 2011 RAZEM: 

Pomorska Spółka 
Gazownictwa Sp. z 
o.o. 

Realizacja gazociągu wysokiego ciśnienia 
relacji „Włocławek – elektrownia gazowa 
Żarnowiec”  

     

Edukacja ekologiczna 
Urząd Miejski - 
GFOŚiGW 

Dofinansowanie Pracowni Edukacji 
Ekologicznej która prowadzi edukację 
ekologiczną na terenie miasta 

90 000 90 000 90 000 90 000 360 000 

Urząd Miejski  Opracowanie „Modelu hydraulicznego 
systemu zaopatrzenia miasta w wodę” 

     

Urząd Miejski w 
Tczewie, Gmina 
Subkowy 

Opracowanie rezerwacji terenu pod budowę 
ujęcia wody „Narkowy” i magistrali dosyłowej  

     

Urząd Miejski  Modernizacja wylotów kolektorów 
deszczowych odprowadzających ścieki 
opadowe do Wisły (w tym 7 oczyszczalni 
ścieków opadowych) 

     
Ochrona wód 
powierzchniowych 

Urząd Miejski  Modernizacja wylotów kolektorów 
deszczowych odprowadzających ścieki 
opadowe do Kanału Młyńskiego (w tym 2 
oczyszczalnie ścieków opadowych) 

     

Urząd Miejski – 
Wydział Gospodarczy 

Sporządzanie sprawozdania z Programu 
Ochrony Środowiska  

 4 000  4 000  

Urząd Miejski – 
Wydział Gospodarczy 

Wdrożenie systemu informowania 
społeczeństwa o stanie środowiska, udziału 
społeczeństwa o postępowaniu w sprawie 
ochrony środowiska. Współpraca z Systemy zarządzania 

środowiskiem  Urząd Miejski – 
Wydział Gospodarczy 

Prowadzenie w formie elektronicznej  
publicznie dostępnych wykazów danych o 
dokumentach zawierających informacje o 
środowisku i jego ochronie oraz ich 
udostępniania w Biuletynie Informacji 
Publicznej 

Zadania nie wymagające nakładów finansowych 

Systemy zarządzania 
środowiskiem 

Urząd Miejski – 
Wydział Gospodarczy 

Aktywne poparcie inicjatyw na rzecz 
tworzenie użytków ekologicznych i zespołów 

Zadania nie wymagające nakładów finansowych 
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Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł] 
Dział 

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca zadanie 

Jednostkowe cele krótkookresowe do 
2010r. 2008 2009 2010 2011 RAZEM: 

Urząd Miejski – 
Wydział Gospodarczy 

Współpraca z Marszałkiem Województwa 
Pomorskiego i Powiatem dotycząca jakości 
powietrza w zakresie inwentaryzacji 

Zadania nie wymagające nakładów finansowych 
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12. SPOSÓB KONTROLI ORAZ DOKUMENTOWANIA 
REALIZACJI PROGRAMU 

Monitoring prowadzonej polityki ochrony środowiska oznacza, że realizacja Programu będzie 
podlegała ocenie w zakresie: 
1. stopnia wykonania przyjętych zadań, 
2. stopnia realizacji założonych celów 
3. analizy przyczyn powstałych rozbieżności. 
Wyniki oceny stanowić będą podstawę kolejnej aktualizacji programu. Propozycja aktualizacji 
winna być formułowana przy znaczącym udziale systemu. 
System oceny realizacji programu powinien być oparty na odpowiednio dobranych wskaźnikach 
presji, stanu i reakcji, pozwalających całościowo opisać zagadnienie polityki ochrony środowiska i 
zarazem dających możliwość porównań międzyregionalnych. System tworzyć będą: 
1. wskaźnik presji na środowisko, wskazujące główne źródła problemów i zagrożeń 

środowiskowych, odnoszących się do tych form działalności, które zmniejszają ilość i jakość 
zasobów (np. emisja zanieczyszczeń do środowiska, ilość odpadów gromadzonych na 
składowiskach, tempo eksploatacji zasobów środowiska).  

2. wskaźniki stanu środowiska, odnoszące się do jakości środowiska i jego zasobów, 
pozwalające na ocenę zachodzących zmian (np. lesistość, udział gruntów rolnych), 

3. wskaźniki reakcji (działań ochronnych), pokazujące działania podejmowane w celu poprawy 
jakości środowiska lub złagodzenia antropresji na środowisko (np. procent mieszkańców 
korzystających z oczyszczalni ścieków, udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni 
miasta, powierzchnia gruntów zrekultywowanych, wydatki na ochronne środowiska).  

Do określenia powyższych wskaźników wykorzystywane są przede wszystkim informacje 
Głównego Urzędu Statystycznego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dane 
dotyczące gospodarki odpadami podano według stanu za rok 2007. Listę proponowanych 
wskaźników dla miasta Tczewa przedstawiono w tabeli 15.  
 
Tabela nr 16 Wskaźniki efektywności realizacji celów programu ochrony środowiska miasta 

Tczewa 

Lp. Wskaźniki 
Stan wyjściowy 
(2006, 2007 r.) 

1. Ilość zakładów posiadających pozwolenia zintegrowane 3 zakłady 
2. Udział terenów zabudowanych w powierzchni miasta,  

w tym: - powierzchnia terenów mieszkaniowych 
- powierzchnia terenów przemysłowych 

9,15 km2 

6,90 km2 
2,25 km2 

3. Udział terenów komunikacyjnych w powierzchni miasta 3,34 km2 

4. Grunty rolne i leśne wyłączone z produkcji dla potrzeb innych sektorów produkcji 
i usług materialnych 

8,84 km2 

5. Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji, w tym w 
wyniku wydobywania kopalin   

b.d. 

6. Liczba składowisk odpadów ogółem (2007 r.) 
- w tym przemysłowych  

1 
0 

7. Odpady komunalne wytworzone 27 131 Mg 
8. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych niebezpiecznych 206 Mg 
9. Wymagane opracowanie programu naprawy w zakresie ochrony powietrza 

(PM10)  
tak 

10. Jakość kontrolowanych wód płynących (ocena ogólna wg klas) 
- klasa III 

 
 
 
 
 
 

- klasa IV 

 
Wisła – Most 
Knybawski na 
drodze Starogard – 
Malbork 
 
Motława – Gdańsk 
przy ul. Olszyńskiej 
Motława - Rokitki 
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Lp. Wskaźniki 
Stan wyjściowy 
(2006, 2007 r.) 

11. Jakość wód podziemnych:  
- klasa IV 
 
 
 
 
- klasa V 
 

  

 
Regionalna sieć 
monitoringu – 
Tczew ujęcie 
Motława 
 
Krajowa sieć 
monitoringu - 
Tczew 

12. Liczba ludności obsługiwana przez oczyszczalnię ścieków Ok. 63 000 
13. Ładunek BZT5 w oczyszczonych ściekach komunalnych  480 gO2/m

3 

14. Udział gruntów ornych w powierzchni miasta Tczewa 39,7 % 
15. Udział gruntów pod wodami w powierzchni miasta Tczewa 3,8% 
16. Udział gruntów leśnych i zadrzewionych oraz zakrzewionych w powierzchni 

miasta Tczewa 
0,4% 

17. Liczba obszarów Natura 2000 posiadających inwentaryzację przyrodniczą 1 – Dolina Dolnej 
Wisły 

18. % mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków 100% 
19. % ludności wsi korzystającej z sieci kanalizacyjnej 100% 
20. Stopień recyklingu odpadów opakowaniowych 2,28% 
21. Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych  b.d. 
22. % produkcji energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej 

ogółem 
b.d. 

23. Zainstalowana moc elektryczna ze źródeł odnawialnych b.d. 
24. Liczba przedsiębiorstw posiadających w 2006 r. certyfikaty: 

- ISO 14001 
- EMAS 

 
10 
0 

25. Wydatki inwestycyjne na ochronę powietrza i klimatu poniesione w latach 2004-
2007 

491 407 zł. 

26. Wydatki inwestycyjne na ochronę wód powierzchniowych i podziemnych 
poniesione w latach 2004-2007 

2 152 700 zł. 

27. Wydatki na działalność edukacyjną, szkoleniową i informacyjną związaną z 
ochroną środowiska poniesione w latach 2004-2007 

612 901 zł. 

 
Dla prawidłowej realizacji monitoringu wykonalności celów, priorytetów i zadań programu ochrony 
środowiska miasta Tczewa niezbędna jest okresowa wymiana informacji pomiędzy miastem i 
powiatem, dotycząca stanu komponentów środowiska oraz stopnia zaawansowania realizacji 
poszczególnych zadań. Przewiduje się wymianę ww. informacji w sposób zorganizowany – w 
ustalonej formie pisemnej lub elektronicznej (sprawozdawczość okresowa). 
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13. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA 
Nadzór nad realizacją programu w praktyce oznacza określenie zasad zarządzania nim wraz 
z ustaleniem mechanizmu monitorowania jego realizacji. Program ochrony środowiska dla miasta 
Tczewa jest dokumentem o charakterze strategicznym. Stanowi instrument wspomagający 
realizację prawa miejscowego pozostając w ścisłym związku z planem zagospodarowania 
przestrzennego, decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz decyzjami 
związanymi z realizacją przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki 
odpadami, rozwojem terenów zielonych i innych. Samorząd miasta posiada kompetencje 
pozwalające mu realizować zawarte w programie cele i zadania. Aby jednak ta realizacja 
przebiegała spójnie z polityką regionalną konieczne jest przygotowanie struktur administracyjnych 
do ścisłej współpracy z organami dysponującymi znacznie szerszymi uprawnieniami wynikającymi 
z ich kompetencji.  
 
Organ wykonawczy miasta w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza gminny 
program ochrony środowiska, który podlega zaopiniowaniu poprzez organ wykonawczy powiatu. 
Z punktu widzenia pełnionej roli w realizacji programu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów 
uczestniczących w nim. Są to: 

- podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem, 
- podmioty realizujące zadania programu, w tym instytucje finansujące, 
- podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu, 
- społeczność powiatu jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu. 

Główna odpowiedzialność za realizację programu spoczywa na prezydencie, który składa Radzie 
Miasta raporty z wykonania programu. W praktyce, prezydent może wyznaczyć koordynatora 
wdrażania programu. Zadaniem koordynatora jest ścisła współpraca z prezydentem i Radą Miasta  
oraz przedstawianie im okresowych sprawozdań z realizacji programu. 
Zarząd Miasta współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej szczebla 
powiatowego. Natomiast w dyspozycji Zarządu Powiatu znajdują się instrumenty finansowe na 
realizację zadań programu (poprzez PFOŚiGW). Ponadto Zarząd Miasta współdziała z 
instytucjami administracji rządowej, w dyspozycji których znajdują się instrumenty kontroli i 
monitoringu. Instytucje te kontrolują respektowanie prawa, prowadzą monitoring stanu środowiska 
(WIOŚ), prowadzą monitoring wód (RZGW). 
Władze miasta mogą być wspierane przez Zespół Konsultacyjny, który może być powołany 
spośród przedstawicieli lokalnych społeczności samorządowych zaangażowanych już w proces 
tworzenia projektu programu poprzez udział w sesjach warsztatowych i spotkaniach roboczych. 
Zadaniem Zespołu Konsultacyjnego mogłoby być nadzorowanie procesu wdrażania programu oraz 
uzgadnianie współpracy w realizacji poszczególnych zadań. Spotkania Zespołu Konsultacyjnego 
powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku. 
W niektórych pracach Zespołu Realizacji Programu powinny także uczestniczyć podmioty 
gospodarcze realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi w programie. 
 

 
 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA TCZEWA NA LATA 2008-2011  
Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2012-2015 

 

73 

Wykres nr 2 Schemat zarządzania programem ochrony środowiska 

 
 

Tabela nr 17 Najważniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem 

Lp. Zagadnienie Główne działania w latach 2007-2010 Instytucje 
uczestniczące 

Raporty o wykonaniu programu (2x, 2009 
i 2011) 

Prezydent Miasta, 
Inne jednostki 
wdrażające Program 

1. Wdrażanie programu 
ochrony środowiska 

Wspieranie finansowe samorządów, 
zakładów, instytucji, organizacji 
wdrażających program 

WFOŚiGW, PFOŚiGW, 
GFOŚiGW 
Fundusze celowe, 
Fundusze UE 

2. Edukacja ekologiczna, 
komunikacja ze 
społeczeństwem, 
system informacji o 
środowisku 

Rozwój różnorodnych form edukacji 
ekologicznej w oparciu o instytucje 
zajmujące się tym zagadnieniem - 
realizacja zapisów ustawy dot. dostępu 
do informacji o środowisku i jego 
ochronie. 
Większe wykorzystanie mediów (prasa, 
telewizja, internet) w celach informowania 
społeczeństwa o podejmowanych i 
planowanych działaniach z zakresu 
ochrony środowiska, w tym realizacji 
programów 

Prezydent Miasta, 
Zarząd Powiatu, 
WIOŚ, 
organizacje 
pozarządowe 
 

3. Systemy zarządzania 
środowiskiem 

Wspieranie i promowanie zakładów / 
instytucji wdrażających system 
zarządzania środowiskiem 

Prezydent Miasta, 
Wojewoda 
Fundusze celowe 

4. Monitoring stanu 
środowiska 

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi 
Informacje o stanie środowiska na terenie 
miasta 

WIOŚ, WSSE, RZGW, 
Marszałek, 
Prezydent Miasta 

 

Rada Miasta 

Prezydent Miasta 
 

Koordynator programu 
 

Zespół Realizacji 
Programu 

Odbiór społeczny programu 

Marszałek, Zarząd 
Województwa 

 

Instytucje finansujące 

Instytucje kontrolujące 

Jednostki realizujące 
przedsięwzięcia 
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14. ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU 
 
Realizacja programu wdrażania wymagań ochrony środowiska Unii Europejskiej jest zadaniem 
trudnym i kosztownym. Trudności wynikać będą nie tylko z problemów technicznych 
i organizacyjnych, ale także ograniczonej płynności finansowej polskich przedsiębiorstw, co 
utrudniać będzie pozyskiwanie środków finansowych na niezbędne inwestycje. Znaczna część 
kosztów dostosowania obciąży samorządy, reszta będzie musiała być poniesiona przez podmioty 
gospodarcze.  
Źródła finansowania programu będą zróżnicowane, w zależności od rodzaju i okresu 
przewidywanego działania, a przede wszystkim możliwości stosowania instrumentów finansowo – 
ekonomicznych, zapewnionych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. 
Dostępne na rynku polskim publiczne źródła finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony 
środowiska można podzielić na: 

- krajowe – pochodzące z budżetu państwa, budżetu gminy, pozabudżetowych instytucji 
publicznych, udzielane w formie dotacji, grantów i subwencji, 

- pomocy zagranicznej – Fundusz Spójności, fundusze strukturalne, fundacje itp. 
Specyfiką systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce jest to, że większą część wydatków 
ponoszą przedsiębiorstwa, fundusze ekologiczne i samorządy terytorialne, natomiast udział 
środków budżetu jest mały. 
Wiele samorządów chce skorzystać w okresie promowania 2007 – 2013 ze środków dostępnych 
w PO Infrastruktura i Środowisko (Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego). Nie można obecnie określić ile z tych projektów uzyska dofinansowanie, gdyż 
procedura przydzielania środków będzie trwało również w 2008 r.  
 
Tabela nr 18 Środki dostępne na ochronę środowiska w ramach RPO WP na 2007 –20 13 

 

Priorytetowy obszar tematyczny Lp.  
Kod Opis 

Środki  
w mln Euro 

Oś I – Rozwój i innowacje w MŚP 
1. 06 Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji 

produktów i procesów przyjaznych dla środowiska 
(wdrożenie efektywnych systemów zarządzania 
środowiskiem, wdrożenie i stosowanie/ użytkowanie 
technologii do działalności produkcyjnej 
przedsiębiorstw) 

9,7* 

Oś III – Funkcje miejskie i metropolitarne 
2. 16 Budowa linii kolejowych 46,0 
3. 18 Tabor kolejowy 5,3 
4. 25 Transport miejski 13,2 
5. 28 Inteligentne systemy transportu (płynne sterowanie 

ruchem ulicznym) 
29,2 

Oś IV – Funkcje miejskie i metropolitarne 
6. 16 Budowa linii kolejowych Nakłady w pozycji  

nr. 2 
7. 26 Transport multimodalny (rozwiązania służące 

transportowi zbiorowemu) 
48,9 * 

Oś V – Środowisko i energetyka przyjazna środowisku 
8. 39 Energia odnawialna: wiatrowa 3,1 
9. 40 Energia odnawialna: słoneczna 3,1 
10. 41 Energia odnawialna: biomasa 3,1 
11. 42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna 

i pozostałe 
3,1 
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Priorytetowy obszar tematyczny Lp.  
Kod Opis 

Środki  
w mln Euro 

Oś I – Rozwój i innowacje w MŚP 
12. 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona 

(Kogeneracja), zarządzanie energią 
25,7 

13. 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i 
przemysłowymi 

24,7 

14. 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i 
wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i 
zarządzania zagrożeniami naturalnymi i 
technologicznymi) 

15,6 

15. 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i 
zapobiegania zagrożeniom 

3,1 

Oś VI – Turystyka i dziedzictwo kulturowe 
16. 55 Promowanie walorów przyrodniczych (edukacja, 

bezpieczny dostęp) 
11,5 * 

17. 56 Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego 2,2 
Oś VII – Ochrona zdrowia i system rolnictwa 

18. 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i 
wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i 
zarządzania zagrożeniami naturalnymi i 
technologicznymi) 

Środki ujęto w 
pozycji nr.  14 

19. 76 Infrastruktura ochrony zdrowia 34,3 
Oś VIII – Lokalna infrastruktura podstawowa 

20. 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i 
przemysłowymi  

Nakłady w pozycji nr. 
13 

21. 45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną 5,0 
22. 46 Oczyszczanie ścieków  47,7 
23. 55 Promowanie walorów przyrodniczych Nakłady w pozycji nr. 

16 
24. 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji 

obszarów miejskich i wiejskich 
64,6* 

Oś IX – Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie 
25. 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona 

(Kogeneracja), zarządzanie energią 
Nakłady w pozycji nr. 

12 
26. 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji 

obszarów miejskich i wiejskich 
Nakłady w pozycji nr. 

24 
27. 76 Infrastruktura ochrony zdrowia Nakłady w pozycji nr. 

19 
SUMA 399,1 ** 
* środki finansowe tylko w części przeznaczone na ochronę środowiska 
** łącznie ze środkami tylko częściowo przeznaczonymi na ochronę środowiska 
 
Środki finansowe dostępne na ochronę środowiska są również, w utworzonym na mocy 
Rozporządzenia Rady (WE) 1290/2005, Europejskim Funduszu Rolnym – Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW). Zdaniem EFRROW, jest promocja zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich we Wspólnocie. Zgodnie z przepisami każdy kraj członkowski obowiązany jest 
opracować Krajowy Plan Strategiczny oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowy Plan 
Strategiczny obejmuje lata 2007 – 2013. Łączna kwota środków na PROW 2007 – 2013 to ok. 
17,2 mld euro, z czego ponad 13,2 mld euro będzie pochodzić z budżetu UE (EFRROW), a około 
4 mld stanowić będą krajowe środki publiczne. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich  i 
Rolnictwa Województwa Pomorskiego na lata 2005 – 2013 przewidziano dwa priorytety wpisujące 
się w założenia niniejszego Programu: 
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Priorytet 1: Poprawa (ilościowa i jakościowa) infrastruktury produkcyjnej, technicznej 
i społecznej dla wzmocnienia konkurencyjności obszarów wiejskich; 
W ramach drugiego priorytetu planowane jest działanie Budowa i modernizacja systemu 
infrastruktury przeciwpowodziowej, urządzeń melioracyjnych i małej retencji wodnej 
z zaplanowanymi środkami na lata 2007 – 2013 wynoszącymi 83,7 mnl Euro (wg. Kursu 4,00). 
Priorytet 2: Poprawa konkurencyjności oraz wspieranie trwałego i zrównoważonego 
rozwoju rolnictwa oraz wzmocnienie przetwórstwa rolno – spożywczego. 
W ramach 2 priorytetu w zapisy niniejszego Programu wpisuje się zadanie: 
3.3. Wsparcie działań w gospodarstwach rolnych, służących zachowaniu walorów przyrodniczo – 

krajobrazowych obszarów wiejskich – kwota dofinansowania z EFRROW na lata 2007 – 2013 
– 200,0 mln Euro (wg. Kursu 4,00).  

Zakładana całkowita kwota do wykorzystania z  EFRROW na lata 2007 – 2013 to blisko 710,45 
mln Euro. 
 
Tabela nr 19 Środki finansowe przeznaczone na ochronę środowiska w latach 2007 – 2013  

(w mln Euro). 
 
Lp. Dokumenty EFRR EFRROW FS Razem 
1. Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 
Pomorskiego 

399,10 - - 399,10* 

2. Projekt PO Infrastruktura i 
Środowisko – projekty z 
terenu Województwa 
Pomorskiego 

-# - 1328,30+ 1328,30 

3. Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 

 710,45 - 710,45 

RAZEM bez przerwy 399,10 710,45 1328,30+ 2437,85 
5. Rezerwa z PO Infrastruktura i 

Środowisko – projekty z 
terenu Województwa 
Pomorskiego 

- - 143,70+ 143,70 

RAZEM z rezerwą 399,10 710,45 1472,00+ 2581,55 
*łącznie ze środkami tylko w części przeznaczonymi na ochronę środowiska  
#z funduszu tego mogą np. skorzystać duże przedsiębiorstwa i samorządy, na dzień dzisiejszy nie 
jest możliwe oszacowanie kwoty 
+wielkość środków wg. Projektów zapisanych w indykatywnym wykazie projektów kluczowych 
i dużych do POIiŚ oraz przesłanych do MRR w ramach konsultacji społecznych (aktualne na dzień 
29.08.2007).  
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