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1. WSTĘP 
 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. 
z 2008 r. nr 25, poz. 150 – tekst jednolity) burmistrz gminy co 2 lata przedstawia raport z realizacji 
programu ochrony środowiska. 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”. Ustawa „Prawo ochrony 
środowiska” nie określa wymagań dotyczących formy i struktury sprawozdania z realizacji 
gminnego programu ochrony środowiska. W samym Programie założono, iż analiza realizacji 
programu polegać będzie przede wszystkim na monitorowaniu czyli obserwacji zmian w wielu 
wzajemnie ze sobą powiązanych sferach funkcjonowania danego obszaru (ekonomicznej, 
społecznej, ekologicznej itp.). 

 
W Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Tczewa założono, że system monitoringu dla miasta 
powinien zawierać n/w działania, które pozwolą na bieżące monitorowanie jego realizacji: 

1. systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji 
poszczególnych zadań Programu; wynikiem tych działań będzie materiał empiryczny 
stanowiący podstawę do analiz i ocen, 
2. uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych empirycznych; otrzymany materiał 
będzie służył przygotowaniu raportów, 
3. przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Programie, 
4. analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami Programu; określenie stopnia 
wykonania zapisów przyjętego Programu oraz identyfikacja ewentualnych rozbieżności, 
5. analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na 
modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów 
wsparcia, 
6. przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących. 
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2. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAM OCHRONY 
ŚRODOWISKA W PERSPEKTYWIE  ŚREDNIOTERMINOWEJ DO 
2008 ROKU  

2.1. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA 
EKOLOGICZNEGO  

2.1.1. JAKOŚĆ WÓD I STOSUNKI WODNE 
 
Cel strategiczny:  
Dążenie do przywrócenia jakości wód powierzchniowych do wymaganych standardów oraz 
ochrona jakości i ilości wód podziemnych wraz z racjonalizacją ich wykorzystania 
 
Cele średnioterminowe do roku 2011: 
 
1. Dążenie do osiągnięcia właściwych standardów czystości wód powierzchniowych  
 
Osiąganie coraz wyższego poziomu czystości wód powierzchniowych jest uwarunkowane 
systematycznymi działaniami na szeregu płaszczyznach, w tym m.in.: 

- systematyczną rozbudową kanalizacji deszczowej, właściwym odprowadzaniem wód 
opadowych, uwzględnianiem tego aspektu przy kolejnych modernizacjach, 
- dążeniem do trwałego stanu 100% skanalizowania obszaru miasta, 
- poprawą szczelności zbiorników przydomowych (szamb), 
- wdrażaniem właściwych nawyków wśród mieszkańców, zmierzających do optymalnego 
korzystania z zasobów wodnych miasta. 

W 2007 roku w ramach realizacji zadania wybudowano kanalizację deszczową ulicy Ks. Sychty i ul. 
W. Pola, ponosząc nakłady w kwocie 293 619 zł. 
W 2008 roku:  
- wybudowano kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe z terenu Szkoły 

Podstawowej Nr 5 oraz wykonano izolację fundamentów w budynku szkoły, na co wydatkowano 
189 488,24zł., 

- wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej NZOZ – wydatkowano 3 660zł. 
 
2. Zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do wody o odpowiedniej jakości i niezbędnej 
ilości, ochrona wód podziemnych  
 
W latach 2007-2008 r. zaopatrzenie miasta i mieszkańców w wodę  było bardzo dobre. Wydział nie 
odnotował skarg w tym zakresie. Częstotliwość występowania awarii ocenia się jako niską. Parametry 
jakościowe wody określa się jako dobre. ZWiK prowadził modernizację sieci i urządzeń 
wodociągowych. W wyniku przeprowadzonych modernizacji woda wprowadzona do sieci 
wodociągowej odpowiada standardom  obowiązującym w Unii Europejskiej.  
 
3. Współpraca ponadlokalna w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych  
 
W ramach ochrony wód powierzchniowych i podziemnych w 2008 roku wykonano ok. 51 zadań, do 
głównych należały: 
- wykonanie odwodnienia placu zabaw na oś. Strzelnica – koszt 12 959,78 zł 
- oczyszczenie rowu melioracyjnego ul. Ceglarska – koszt  7 477,03 zł 
- oczyszczenie rowu melioracyjnego ul. Działkowa – koszt  7 306,47 zł 
- oczyszczenie rowu melioracyjnego ul. 30 Stycznia – koszt  5 214,08 zł 
- oczyszczenie rowu melioracyjnego od ul. Bałdowskiej do Strugi Subkowskiej – koszt  

13 007,83zł 
- ułożenie koryt odwadniających ul. Andersena – koszt 7 334,64 
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Dodatkowo dokonano zakupu specjalistycznego wyposażenia portu rzecznego w Tczewie (zakup 
łodzi motorowej i radiotelefonu) – w kwocie ogółem 17 569,24 zł (dofinansowanie: 10 290 zł, wkład 
własny 7 279,24 zł). 
 
4. Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska w zakresie gospodarki wodno – 
ściekowej 
 
Zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Tczewa w 2007 i 2008 realizował 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W eksploatacji zakładu znajduje się: 
- sieć wodociągowa  -  166,7 km, 
- sieć kanalizacyjna    -  141,4 km, 
- baza wraz z oczyszczalnią ścieków przy ul. Czatkowskiej, 
- Stacja Uzdatniania Wody - Motława ul. Działkowa, 
- Stacja Uzdatniania Wody - Park Miejski ul. Kołłątaja,   
- Przepompownia Norwida, 
- Przepompownia Reymonta,  
- Przepompownia Chełmońskiego, 
- Przepompownia Kossaka, 
- Przepompownia Piotrowo, 
- Przepompownia Obrońców Tczewa, 
- Hydrofornia  Al. Zwycięstwa, 
- Hydrofornia Górki, 
- Zbiornik retencyjny Górki. 

  
W zakresie gospodarki ściekowej główne działania polegały na rozbudowie sieci i urządzeń 
kanalizacyjnych. Od momentu uruchomienia oczyszczalni parametry ścieków zrzucanych do Wisły 
spełniają warunki określone w pozwoleniu wodnoprawnym. 
W 2007 roku wydatkowano kwotę 22 400zł na budowę systemu odprowadzania i oczyszczania wód 
opadowych i roztopowych, natomiast w 2008 roku wydatkowano 6 344zł. 
 
W ramach rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wykonano następujące 
zadania inwestycyjne (ZWiK Sp. z o.o.): 
 

Lp. Wykonane zadania inwestycyjne Ilość       - szt. 
Długość  - mb 

Koszt 
w zł 

1. Sieć wodociągowa 1 161,50 mb 
1 szt. 

256.786,08  

 -  Sieć wodoc.  ul. Jasia i Małgosi φ 110 PCW 
-  Przyłącza wodoc. ul. Jasia i Małgosi φ 90 PCW 

243,00 mb 
∑ 60,00 mb  →   7 szt. 

42.896,49 

 -  Sieć wodoc.  ul. Czerwonego Kapturka φ 160 PCW 40,00 mb 22.314,03 
 -  Sieć wodoc.  ul. Świętopełka Dokumentacja projektowa 9.617,65 
 -  Sieć wodoc.  ul. Głowackiego φ 110 PCW 95,00 mb 27.796,46 
 -  Sieć wodoc. spinająca od ul. Obrońców Tczewa do                

ul. Armii Krajowej φ 90 PCW 
-  Przyłącza wodoc. ul. Armii Krajowej nr 80 i 78 φ 63 PE 

186,00 mb 
 

∑ 15,00 mb  → 2 szt. 

49.734,67 

 -  Sieć wodoc. ul. Księżniczki Dobrawy φ 32 PE 10,00 mb 1.652,57 
 -  Sieć wodoc. ul. Tetmajera φ 110 PEHD  

-  Przyłącza wodoc. ul. Tetmajera φ 63 PE  
300,00 mb 

∑ 17,00 mb  →  2 szt. 
55.647,19 

 -  Sieć wodoc.  ul. Orzeszkowej φ 160 PEHD 
-  Przyłącza wodoc. ul. Orzeszkowej φ 63 PE  

80,50 mb 
∑  115,00 mb → 4 szt. 

29.441,52 

 -  Komora wodomierzowa przy ul. Głowackiego (dz. nr 20) 1 szt. 17.685,50 
2. Sieć kanalizacji sanitarnej 2 541,00 mb 2.260.830,16 

 -  Sieć kanal. sanit.  ul. Jasia i Małgosi  φ 200 PCW 223,00 mb 
∑ 50,00 mb → 7 szt. 

72.303,70 
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-  Przyłącza kanal. sanit. ul. Jasia i Małgosi φ 200 PCW 
 -  Sieć kanal. sanit. ul. Księżniczki Dobrawy φ 200 PCW 25,00 mb 8.284,98 
 -  Przyłącze kanal. sanit. ul. Jodłowa (dz. nr 141/1)                       

φ 160 PCW  
30,00 mb  → 1 szt. 15.250,00 

 -  Sieć kanal. sanit. ul. Czerwonego Kapturka φ 200 PCW 
-  Przyłącza kanal. sanit. ul. Czerwonego Kapturka                    
φ 200 PCW 

209,00 mb 
∑ 77,00 mb → 8 szt. 

134.765,64 

 -  Kolektor sanitarny A2 (III etap)  
� φ 800 [ul. Nadbrzeżna],  
� φ 600  [ul. Nadbrzeżna/ul. Ceglarska],  
� φ 400  [ul. Gen. Dąbrowskiego],  
� φ 450  [nasyp Park „Czyżykowski”], 
� φ 110  [tłoczny do przepompowni ścieków 

Konarskiego II] .    
Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR . 

1927,00 mb 
850,00 mb 
446,00 mb 
333,00 mb 
265,00 mb 
33,00 mb 

1.727.154,64 
 
 
 

W 2008 roku 
otrzymano 
dofinansowanie            
w kwocie :  
1.035.399,28 zł  

 
 -  Kolektor sanitarny zbiorczy A2 (IV etap: została 

wykonana dokumentacja projektowa, wniosek został 
wysłany do Ministerstwa Środowiska – o uzyskanie 
środków finansowych) 

Dokumentacja projektowa 274.071,20 

 -  Sieć kanal. sanit. ul. Świętopełka  Dokumentacja projektowa 29.000,00 
3. Oczyszczalnia ścieków 4 szt. 60.038,08 

 -  Modernizacja technologii odwadniania osadu oraz 
systemu sterowania napowietrzania ścieków 
� zakup zestawu dozowania polielektrolitu 
� zakup przetwornicy częstotliwości do regulacji 

napędów dmuchaw z silnikami  
� zakup regulacyjnych napędów typu SGR 10.1 

 
 

1 szt. 
1 szt. 

 
3 szt. 

60.038,08 

 Ogółem wykonanie zadań inwestycyjnych  2.577.654,32 

 
 

Lp. Wykonane  zadania remontowe Ilość         - szt. 
Długość   - mb 

Koszt 
w zł 

1. Remont przyłączy wodociągowych wraz z odcinkami sieci 
i węzłami : 
-  remont wodociągu ul. Saperska 5-6 φ 110 PCW 
-  remont przyłączy wod. ul. Saperska 5-6 φ 63 PE 
-  remont wodociągu ul. Wyzwolenia 4 φ 110 PCW 
-  remont przyłącza wod. ul. Wyzwolenia 4 φ 63 PE  
-  remont przyłącza wod. ul. 30 Stycznia 19 φ 40 PE 
-  remont wodociągu ul. Starowiejska (wymiana węzłów 

wodociągowych) 
-  remont przyłącza wod. do budynku  hydroforni               

ul. Malczewskiego φ 160 PEHD 
-  remont przyłączy wod. ul. Czyżykowska nr 99 i szkoła  
φ 32 PE 

227,00 mb 
 

29,00 mb 
∑ 27,00 mb  → 2 szt. 

50,00 mb 
12,00 mb → 1 szt. 
42,00 mb → 1 szt. 

4 szt. 
 

12,00 mb 
 

 
∑ 55,00 mb → 2 szt. 

139.514,24 

2. Remont przykanalików i odcinków sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z monitoringiem : 
-  monitoring TV sieci kanalizacyjnej  
-  remont kanal. sanit. ul. Saperska 3-4 φ 200 PCW 
-  remont przyłączy kanal. sanit. ul. Saperska 3B,4B,4C                   
φ 160 PCW 

-  awaryjny remont kanal. sanit. ul. Nowowiejska  6-8             

537,00 mb 
 

550,00 mb 
31,00 mb 

∑ 40,00 mb → 3 szt. 
 

14,00 mb 

221.922,47 
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φ 200 PCW 
-  remont przyłącza kanal. sanit. ul. 30 Stycznia 19                  
φ 160 PCW  

-  remont studni kontrolnej ul. Grunwaldzka  
-  remont sieci kanal. deszcz. ul. Rokicka φ 200 PCW 
-  remont kanal. sanit. „metodą rękaw” φ 200 wykładzina 

poliestrowo-filcowa 
-  remont kanal. sanitarnej ul. Rejtana 31 poprzez 

osadzenie studni φ 1200 w miejscu awarii 

 
46,00 mb 

 
2 szt. 

79,00 mb 
 

327,00 mb 
 

1 szt. 

3. Naprawa i konserwacja ciągów technologicznych wód 
popłucznych ze stacji uzdatniania wody 

843,00 mb 13.293,91 

4. Remont maszyn, urządzeń, pomp głębinowych, pomp do 
ścieków i środków transportowych 

Według bieżących potrzeb 70.206,03 

5. Remont maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków                    
i przepompowni  : 
-  remont wirówek Noxon  
-  naprawa mieszadła pompującego RCP 5033 
-  wymiana wykładziny transporterów śrubowych w stacji 

odwadniania osadu 
-  remont zwężki do praski przepompowni Czatkowy 
-  remont wirówki DC-20 w stacji odwadniania osadu 
-  remont przepompowni ścieków własnych  

7 szt. 
 

2 szt. 
1 szt. 
1 szt. 

 
1 szt. 
1 szt. 
1 szt. 

99.775,20 

6. Remonty odcinków sieci kanalizacji sanitarnej                             
ul. Robotnicza – ul. Partyzantów φ 250 PCW 

12,00 mb 37.234,40 

7. Remont sieci wodociągowej w ul. Bałdowskiej na odcinku 
od ul.  Żeromskiego do ul. Iwaszkiewicza φ 110 PCW 

140,00 mb 39.657,50 

 Ogółem wykonanie zadań remontowych  830.488,17 

 

2.1.2. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 
 
Cel strategiczny:  
 
Poprawa dotychczasowej jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta Tczewa 
poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych, komunalnych 
i komunikacyjnych.  
 
Cele średnioterminowe do roku 2011:  
 
1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z sektora przemysłowego i usług  
 
Działania ograniczania emisji zanieczyszczeń w sektorze przemysłowym i usług polegają na 
pośrednim wywieraniu wpływu na zmianę postępowania przedsiębiorców, powodowane tak za 
pomocą decyzji administracyjnych jak i szerzeniu odpowiedniej oświaty środowiskowej. W dużej 
mierze pozytywne działania przedsiębiorców w tym sektorze są wywoływane koniecznością 
sprostania rosnącej konkurencji, jak również możliwością pozyskania określonych funduszy 
celowych. Przedsiębiorcy dokonywali modernizacji i wprowadzania technologii prośrodowiskowych 
tak w produkcji jak i w wytwarzaniu energii cieplnej (ogrzewaniu pomieszczeń, hal, itd.).  
 
2. Ograniczanie wielkości emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych  
 
W 2007 roku wydatkowano:  

- kwotę 42 569zł na budowę systemu ścieżek rowerowych "Szlak Bursztynowy", 
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- w ramach prac wstępnych do wykonania ścieżki rowerowej pomiędzy Mostem Tczewskim 
i Mostem Knybawskim - omówiono założenia i uwarunkowania do wykonania koncepcji 
techniczno-funkcjonalnej i ewentualnego współdziałania w realizacji tego projektu. 

 
Dodatkowo dokonano zakup samochodu polewaczko-zamiatarki dla ZUK za kwotę 305 000zł. 
 
W 2008 roku wydatkowano kwoty:  

- 13 999,50zł na budowę systemu ścieżek rowerowych "Szlak Grzymisława", 
- 589 930zł na budowę ciągu spacerowego i ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Nad Wisłą i ul. 

Nadbrzeżną. 
 
3. Ograniczenie emisji ze źródeł komunalno - bytowych  
 
W 2007 roku:  

- rozpoczęto zadania związane z modernizacją budynku przy ul. Westerplatte w związku 
z planowanym projektem "Miejski Dom Przedsiębiorców w Tczewie", na które wydatkowano 
4 880zł. 

- przeprowadzona została zmiana systemu ogrzewania na Starym Mieście na bardziej 
ekologiczny z jednoczesnym ograniczeniem "niskiej emisji", na cel ten wydatkowano kwotę 
36 104zł. 

 
W 2008 roku:  

- na wykonanie izolacji wewnętrznej i zewnętrznej budynku głównego Urzędu Miejskiego 
wydatkowano 235 111,89zł., 

- wymieniono instalację centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Nr 9, na co 
wydatkowano kwotę 61 131,76zł., 

- dokonano modernizacji ocieplenia budynków na Stacji Uzdatniania Wody (Motława) – 
wydatkowano 227 723,02zł., 

- dokonano modernizacji ocieplenia budynków (bud. socjalny i bud. obsługi technicznej) wraz 
z wymianą okien w bud. obsługi technicznej w Oczyszczalni Ścieków – wydatkowano kwotę 
307 159,27zł. 

 
4. Rozwój monitoringu powietrza 
 
Na terenie miasta Tczew prowadzony jest  regionalny monitoring atmosfery, z wykorzystaniem stacji 
automatycznego pomiaru zanieczyszczeń, która w 2001 r. została włączona do sieci państwowego 
monitoringu środowiska oraz do europejskiej sieci EIONET. Stacja prowadzona jest przez Fundację 
Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG). Fundacja dzięki 
rozbudowanej sieci stacji pomiarowych (obecnie w sieci pomiarowo-informacyjnej ARMAAG 
funkcjonuje 10 stacji lokalnych oraz przenośna stacja komunikacyjna typu DOAS) prowadzi 
monitoring atmosfery w rejonie Gdyni, Gdańska, Sopotu i Tczewa – samorządów będących 
fundatorami. Na terenie Tczewa, stacja automatycznego pomiaru AM 7, jest zlokalizowana przy ul. 
Targowej. Dla pełniejszego zobrazowania zanieczyszczeń  powietrza w Tczewie pomiarów dokonują 
również Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku (WIOŚ) oraz 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku (SANEPID).  
Pomiary zanieczyszczeń powietrza prowadzi się metodą automatyczną  (ARMAAG) bądź  manualną 
(WIOŚ, SANEPID). Z pomiarów automatycznych otrzymuje się precyzyjną informację o jakości 
powietrza   odnoszoną do wszystkich celów: 

- krótkookresowych (alarmy i ostrzeżenia społeczeństwa  przed wystąpieniem  wysokich  
stężeń  ) 
-  średniookresowe (polityka miasta , powiatu w zakresie zarządzania jakością powietrza) 
-  długookresowe  ( strategie zrównoważonego rozwoju) 

Pomiary manualne stanowią  uzupełniające dane dla określenia jakości powietrza . 
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Prowadzona jest również bieżąca działalność informacyjna dotycząca jakości powietrza poprzez 
zamieszczanie wyników na stronie internetowej fundacji ARMAAG oraz ich prezentację na panelu 
informacyjnym zainstalowanym w Urzędzie Miejskim. 
 

 

Lokalizacja stanowisk pomiarowych w Tczewie 
 
Dokonując oceny poziomów substancji w powietrzu  dokonuje  się klasyfikacji stref za względu na 
jakość powietrza   zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz.U nr 52/2008 poz. 310). 
Wyróżniamy trzy rodzaje stref A, B, i C . Strefa obejmuje obszar powiatu  bez aglomeracji  powyżej  
250 tys., które stanowią osobną strefę. W strefie A nie występują przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego substancji, w strefie B występują przekroczenia mieszczące w marginesie tolerancji 
oraz w strefie C przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji. 
Termin osiągnięcia docelowego poziomu bezo(a)piranu 1 ng/m3 wyznaczono na 2013 rok 
(Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu  Dz.U. 
nr 47/2008 poz. 281). Benzo(α)piren, jako węglowodór aromatyczny ma negatywny wpływ na zdrowie 
człowieka.  
W 2006 roku dokonano aktualizacji bazy emisji Tczewa. Na podstawie tej bazy przygotowano mapę 
z sumą emisji rocznej benzo(α)pirenu oraz udziałem poszczególnych typów emisji tego 
zanieczyszczenia w poszczególnych dzielnicach Tczewa. Mapa pozwala zidentyfikować miejsca 
o szczególnie dużej emisji benzo(α)pirenu, dzięki czemu można będzie potencjalnie te źródła 
wyeliminować. Najwyższa suma emisji całkowitej  benzo(α)pirenu występuje na Starym Mieście 
(ryc.14). Natomiast największy udział w emisji benzo(α)pirenu ma emisja powierzchniowa 
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w większości dzielnic Tczewa. Wyjątek stanowi Stare Miasto oraz  rejon ul.30-Stycznia, gdzie 
największy udział ma emisja punktowa. 
 

 

 

Suma  emisji całkowitej benzo(α)pirenu oraz udziały poszczególnych typów emisji w Tczewie. 
 
Reasumując działania gminy Tczew podejmowane w zakresie poprawy jakości powietrza dają 
pozytywne rezultaty. 
Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej ARMAAG działa 
dzięki wsparciu finansowemu m.in. Gminy Tczew. W poszczególnych latach wydatkowano na 
powyższy cel następujące kwoty: 

2004r. – 39 000zł, 
2005r. – 53 000zł, 
2006r. – 53 510zł, 
2007r. – 54 259zł. 
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2.1.3. HAŁAS I WIBRACJE 
 

Cel strategiczny:  
Obniżenie natężenia hałasu do obowiązujących prawnych standardów i ograniczanie 
uciążliwości akustycznych związanych z komunikacją i przemysłem na obszarze miasta 
Tczewa. 
 
Cele średnioterminowe i kierunki działań do roku 2011:  
 

1. Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest 
korzystna.  
 
W utrzymaniu dotychczasowego standardu akustycznego dużą rolę odgrywają mieszkańcy oraz 
służby kontrolne, odpowiedzialne za kontrole (pomiary) w przypadku zgłoszeń pogorszenia się 
klimatu akustycznego. Pomiary planowe jak i interwencyjne są wykonywane głównie przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Poprawiające się standardy życia mieszkańców – 
również w zakresie komfortu akustycznego w miejscu zamieszkania i pracy, sprawia, że zwracają 
baczną uwagę na pojawiający się wzrost hałasu w ich otoczeniu. 
 
2. Ograniczenie poziomu hałasu emitowanego przez środki transportu w obszarach 
intensywnej zabudowy i wzdłuż głównych dróg.  
 
W 2007roku w zakresie modernizacji dróg wykonano następujące zadania: 

Drogi publiczne powiatowe (wydatkowana kwota łączna: 670 000), w tym: 
1. Przebudowa układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła autostradowego 
Stanisławie-odcinek od Mostu Tczewskiego do drogi krajowej Nr 1 – kwota 150 000zł. 
2. Przebudowa skrzyżowania ul. Mostowej z Gdańską oraz wprowadzenie ruchu 
dwukierunkowego w ul. Mostowej w Tczewie – kwota 100 000zł. 
3. Modernizacja układu komunikacyjnego trasy obwodowej "podmiejskiej" – kwota 
300 000zł. 
4. Budowa zatok autobusowych – kwota 120 000zł. 

 
Drogi publiczne gminne (kwota łączna: 7 529 644zł), w tym: 

1. Regionalny węzeł komunikacyjny ruchu pasażerskiego w Tczewie – kwota 
575 187zł 
2. Dokumentacje projektowe na przebudowę i budowę dróg – kwota 387 571zł 
3. Przebudowa dróg: ul. Kruczkowskiego, ul. Chłopska, ul. Kołłątaja oraz budowa dróg 
na osiedlu Bajkowym i drogi przy TTBS – kwota 6 566 886zł. 

 
W 2008roku w zakresie modernizacji dróg wykonano następujące zadania: 

Drogi publiczne powiatowe: 
- Przebudowa układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła autostradowego 

Stanisławie - odcinek od Mostu Tczewskiego do Drogi Krajowej Nr 1 – wydatkowano 
200 000zł, 

- Modernizacja układu komunikacyjnego trasy obwodowej "podmiejskiej" - I etap – 
wydatkowany 2 000 000zł., 

- Układ drogowy na osiedlu przy ul. Czatkowskiej - I etap – wydatkowano 700 000zł. 
 
Drogi publiczne gminne: 

- Układ drogowy na osiedlu przy ul. Czatkowskiej - I etap – wydatkowano 
2 178 166,76zł., 

- Przebudowa dróg: Czerwonego Kapturka, Jasia i Małgosi, Tetmajera, Starowiejska, B. 
Chrobrego. Wyzwolenia - dojazd do bloków mieszkalnych, Saperska - dojazd do 
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bloków mieszkalnych, Księżniczki Dobrawy, przebudowa pętli autobusowej przy ul. 
Konarskiego, budowa parkingu przy ul. Kubusia Puchatka – wydatkowano 
9 981 693,86zł., 

- wykonanie dokumentacji projektowej ( droga przy ul. Jagiellońskiej, ul. Topolowa - 
parking, ul. Jedności Narodu przy pawilonach, ul. Obrońców Tczewa, ul. Żeglarska, ul. 
Andersa, niecka  Jedności. Narodu) – wydatkowano 240 015,20zł., 

- Remont drogi  dojazdowej wraz z ułożeniem chodnika na terenie Szkoły Podstawowej 
Nr 2 – wydatkowano 170 344,83zł. 

 
3. Ograniczanie hałasu pochodzenia przemysłowego i robót budowlanych. 
 
Ograniczenie uciążliwości akustycznej pochodzącej ze źródeł przemysłowych odbywa się głównie na 
drodze administracyjnej, uprawniony organ (starosta) wydaje decyzję ograniczającą emisję hałasu do 
określonego poziomu. W zakresie hałasu przemysłowego, jak wykazują kontrole, obserwuje się 
wyraźnie obniżenie emisji z zakładów produkcyjnych. Jest to efekt głównie wprowadzania nowych 
technologii oraz warunków, jakie musi spełniać inwestor w zakresie ochrony przed hałasem 
w przypadku nowych inwestycji. Obowiązujące w kraju procedury lokalizacyjne pozwalają na 
skuteczne egzekwowanie ograniczeń emisji hałasu w nowo powstających obiektach przemysłowych 
oraz drogowych. Dotyczy to również obiektów modernizowanych i rozbudowywanych. Wszystko to 
skutecznie eliminuje powstawanie nowych obiektów emitujących ponadnormatywny hałas do 
środowiska.  
 

2.1.4. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 
 
Cel strategiczny:  
 
Ograniczanie i monitoring promieniowania elektromagnetycznego  
 
Cele średnioterminowe do roku 2011:  
 

1. Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń dla środowiska i mieszkańców ze 
strony promieniowania elektromagnetycznego  
 
Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. (Dz. 
U. Nr 192, poz. 1883). Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku został ustawowo 
zobowiązany do wykonywania w ramach PMŚ zadań związanych z okresowymi badaniami 
kontrolnymi poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dla dwóch rodzajów terenów: 

• terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
• miejsc dostępnych dla ludności. 

 

2. Utrzymywanie natężenia promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego poniżej 
poziomów dopuszczalnych lub co najwyżej na tym poziomie  
 
W 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził pomiary 
natężenia promieniowania elektromagnetycznego w ponad 500 punktach pomiarowych na terenie 
województwa pomorskiego, biorąc pod uwagę tereny o wysokiej gęstości zaludnienia w rejonie 
oddziaływania źródeł emisji PEM. Po przeprowadzeniu pomiarów w badanych punktach, nie 
stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości natężenia pól elektromagnetycznych w żadnym 
z punktów.  
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3. Rozwój badań i monitoringu promieniowania elektromagnetycznego 
 
Wzrastająca liczba urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne, powoduje zwracanie 
coraz większej uwagi na zagrożenia jakie działanie tych urządzeń niesie ze sobą. Świadczy o tym 
m.in. poważny wzrost z roku na rok liczby pomiarów dokonywanych przez uprawnione do tego 
instytucje (w 2005 roku WIOŚ dokonał ok. 90 pomiarów, natomiast w 2007 ok. 500) 

 

2.1.5. POWAŻNE AWARIE I ZAGROŻENIA NATURALNE 
 
Cel strategiczny:  
Zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom naturalnym oraz likwidacja i minimalizacja 
skutków w razie ich wystąpienia  
 
Cele średnioterminowe do roku 2011:  
 
1. Minimalizacja ryzyka wystąpienia poważnej awarii  
 
Analiza zarejestrowanych zdarzeń wskazuje, iż paradoksalnie - najmniej awarii występuje na terenie 
zakładów zakwalifikowanych do grup dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii. 
Zakłady te objęte ustawowym obowiązkiem kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska z określoną 
częstotliwością, wdrożony system bezpieczeństwa oraz procedury przeciwdziałania poważnym 
awariom. W stosunku do roku poprzedniego ilość zdarzeń zarejestrowanych jako poważne awarie 
zmniejszyła się. Niebezpieczeństwo wystąpienia awarii stwarzane przez transport samochodowy 
substancji niebezpiecznych, głównie paliw płynnych. Szczególne zagrożenia występują na drodze  
Gdańsk - Tczew – Bydgoszcz. Do celów szybkiego reagowania w przypadkach kryzysowych oraz 
sytuacjach nadzwyczajnych działa w Urzędzie Miejskim w Tczewie – Wydział Zarządzania 
Kryzysowego, który posiada opracowane dokumenty dot. sposobu postępowania w przypadkach 
skażeń, uwolnienia niebezpiecznej substancji chemicznej podczas katastrofy drogowej oraz 
oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. 
 

2. Ochrona ludności miasta przed skutkami poważnej awarii lub klęsk żywiołowych  
 
W 2007 roku w ramach zadania ochrony ludności miasta przed skutkami poważnej awarii lub klęsk 
żywiołowych dokonano zakupu specjalistycznego sprzętu w postaci samochodu gaśniczego (dotacja 
dla Powiatu Tczewskiego – kwota 48 133zł) oraz łodzi ratunkowo-patrolowej dla OSP – kwota 
14 000zł. 
 
Kompleksową  akcję deratyzacji przeprowadzono w miesiącu marcu  i październiku 2008r. 
W przypadku zgłoszeń wykonywana była lokalna deratyzacja w miejscu pojawienia się gryzoni. Koszt 
akcji wyniósł 49 318,50 zł. Deratyzacją objęto studzienki wod-kan i komory co znajdujące się 
w obrębie budynków mieszkalnych oraz tereny przyległe do budynków w miejscach gnieżdżenia się 
gryzoni na os. Garnuszewskiego, os. Suchostrzygi i na Starym Mieście. 
 
3. Ochrona przed powodzią 
 
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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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. 
 
Wały przeciwpowodziowe są systematycznie (2 razy w roku) kontrolowane przy udziale pracownika 
Urzędu Miasta. 

 

2.2. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNE 
UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODY  

2.2.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU  
 
Cel strategiczny:  
Utrzymanie i rozwój walorów przyrodniczych miasta Tczewa  
 
 
Cele średnioterminowe do roku 2011:  
 
1. Dążenie do stworzenia spójnego systemu przyrodniczego w mieście  
 

Na terenie miasta Tczew inspektor ds. zieleni (ogrodnik miasta) prowadził nadzór nad realizacją 
zadań związanych z urządzaniem, pielęgnacją i odtwarzaniem zieleni na terenach miejskich. Łącznie 
w 2008 roku zrealizowano następujące zadania: 
       - remont i renowacja skweru przy ul. Orzeszkowej III etap na kwotę:    93 500,00zł 
       - remont schodów Park Miejski na kwotę:                                             177 883,79zł 
       - remont ciągu pieszego Park Miejski na kwotę:                                      38 174,67zł 
                                                                                  Na kwotę ogółem :      309 558,46zł. 
 
Urządzanie terenów zielonych realizowane było dodatkowo z Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadania polegały na urządzaniu nowych terenów zielonych oraz 
odtwarzaniu zdegradowanych terenów. Przykładowo w roku 2008 zrealizowano następujące zadania:  
- dokonano zakupu ozdobnego materiału szkółkarskiego, w celu jego uzupełniającego 

wysadzenia w miejskich terenach zieleni, 
- wykonano projekt koncepcyjny rewitalizacji miejskiego obszaru nadwiślańskiego – skarpy 

wiślanej, 
- wykonano nasadzenie żywopłotu na skarpie Parku Miejskiego od strony  ul. Kołłątaja, 
- wykonano nasadzenia uzupełniające na terenie bulwaru nadwiślańskiego, 
- wykonano projekt fontanny na stawie w terenie rekreacyjnym w rejonie  ul. Piotrowo 

i Jagiellońskiej, 
- wykonano nasady uzupełniające w miejskich terenach zieleni, 
- zrealizowano projekt wykonawczy na zegar słoneczny oraz podesty drewniane w Parku 

Miejskim w Tczewie. 
Powyższe zadania wykonano za ogólną kwotę: 134 659,65 zł. 
 
 
2. Rozwój systemu zieleni miejskiej i osiedlowej  
 
W ramach rozwoju systemu zieleni miejskiej i osiedlowej wydawano zezwolenia na usunięcie drzew 
i krzewów (55 decyzji i 14 postanowień), jak również prowadzono postępowania w zakresie ocen 
oddziaływania na środowisko oraz wydano 16 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia. 
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Wśród zadań dotyczących bieżącego utrzymania terenów zrealizowano zadania na które poniesiono 
koszt   – 1 215 504,59 zł. Realizacja usług w 2008 r. przebiegała zgodnie z zawartą umową ze spółką 
„Zieleń Miejska” Sp. z o.o. W ramach umowy realizowano zadania w parkach, skwerach, w terenach 
osiedlowych, w miejscach pamięci oraz w pasach drogowych ulic miejskich. 
 
Usługi świadczono w następujących grupach zadań: 
- bieżące utrzymanie czystości w terenach zielonych, 
- całoroczne oczyszczanie chodników, schodów alejek wraz z utrzymaniem zimowym, 
- opróżnianie koszy wraz z wywozem i utylizacją odpadów, 
- koszenie trawników, 
- odchwaszczanie krzewów, krzewinek oraz cięcia pielęgnacyjne, 
- pielęgnacja drzewostanu, 
- sadzenie i przesadzanie drzew wraz z bieżącą pielęgnacją, 
- utrzymanie kwietników, rabat, mis, murków sezonowych i bylinowych, 
- utrzymanie rabat różanych. 

Powyższe usługi realizowano w terenach o łącznej powierzchni 131,4 ha. 
 
Wykonano również:  
- renowację terenu przy ul. Wodnej - 8 479,75 zł. 
- uporządkowanie terenu w rejonie ul. Rybackiej i Lipowej - 4 057,44 zł. 
- uporządkowanie terenu przy ROD – w rejonie ul. Szewczyka Dratewki - 5 892,49 zł. 
- renowację działki przy ul. Chopina - 9 304,94 zł. 
- wykoszenie terenów miejskich w rejonie al. Solidarności - 15 799,62 zł. 
- nasadę roślin – Park Czyżykowi - 2 460,87 zł. 
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew we wskazanych terenach miejskich - 49 000,00 zł. 
- nasadę krzewów – Park Kopernika - 6 738,66 zł.  
- odwodnienie terenu bulwaru nadwiślańskiego - 42 534,97 zł. 
- wykonanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w rejonie kan. Młyńskiego - 15 860,00 zł. 
- renowację terenu zieleni w rejonie kan. Młyńskiego - 15 165,00 zł. 
- uporządkowanie miejskich terenów w rejonie ul. Stanisławskiego  i Norwida - 6 478,85 zł. 
- wykonanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania niecki Czyżykowo - 38 500,00 zł. 

 
 
W ramach zadania „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w 2007 roku na wykonanie ciągu 
pieszo-rowerowego wokół stawu na skwerze przy ul. Piotrowo i ul. Jagiellońskiej wraz 
z zagospodarowaniem terenu wydatkowano kwotę 147 653zł. 
 
W ramach urządzania terenów zielonych realizowane są dodatkowe zadania polegające na 
urządzaniu nowych terenów zielonych oraz odtwarzanie zdegradowanych terenów. Przykładowo 
w roku 2008 zrealizowano następujące zadania:  

-  dokonano zakupu ozdobnego materiału szkółkarskiego, w celu jego uzupełniającego 
wysadzenia w miejskich terenach zieleni (§ 4210), 
- zrealizowano 11 dodatkowych zadań, m.in. (§ 4300), 
- wykonano projekt koncepcyjny rewitalizacji miejskiego obszaru nadwiślańskiego – skarpy 
wiślanej, 
- wykonano nasadzenie żywopłotu na skarpie Parku Miejskiego od strony  ul. Kołłątaja, 
- wykonano nasadzenia uzupełniające na terenie bulwaru nadwiślańskiego, 
- wykonano projekt fontanny na stawie w terenie rekreacyjnym w rejonie  ul. Piotrowo 
i Jagiellońskiej, 
- wykonano nasady uzupełniające w miejskich terenach zieleni, 
- zrealizowano projekt wykonawczy na zegar słoneczny oraz podesty drewniane w Parku 
Miejskim w Tczewie. 

Powyższe zadania wykonano za ogólną kwotę  134 659,65 zł. 
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3. Zwiększenie w miarę możliwości lesistości gminy  
Na wzrost lesistości ma wpływ Ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiana z 8.VI.2001 r. 
(Dz.U. Nr 73, poz. 764). W myśl tej ustawy koszty sadzonek oraz koszty sporządzenia planu 
zalesienia pokrywa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do czasu 
nabycia prawa do renty lub emerytury (nie dłużej niż przez okres 20 lat) właściciel gruntu otrzymuje 
ściśle określony ekwiwalent pieniężny. Może on być podwyższony o 50% w przypadku, gdy 
z przeznaczeniem gruntu do zalesienia następuje likwidacja gospodarstwa rolnego. Uprawa leśna 
jest prowadzona przez właściciela gruntu zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub 
decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej. 
Lasy Państwowe z wyprzedzeniem muszą mieć zagwarantowane środki finansowe, bowiem 
zalesienia wymagają kilkuletnich prac związanych z przygotowaniem gleby, produkcją sadzonek 
(także kilkuletnich).  
Na terenie miasta Tczew nie ma możliwości dużego zwiększenia powierzchni leśnych, co jest 
charakterystyczna cechą obszarów miejskich i aglomeracji. W miarę możliwości są dosadzane 
pojedyncze drzewa, nasadzenia ujmuje się również w kolejnych projektach małej architektury. 
 
4. Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów leśnych  
Ochrona lasu, a zwłaszcza zwalczanie szkodliwych owadów powoduje sporo emocji i dyskusji. 
W chwili obecnej, a także w najbliższej przyszłości na skutek anomalii pogodowych leśnikom 
przyjdzie zwalczać szerokie spektrum gatunków gradacyjnie występujących na znacznych obszarach. 
Choć przy tego rodzaju zabiegach stosuje się selektywne preparaty, to jednak ich negatywnego 
wpływu na środowisko leśne, zwłaszcza mikrofaunę nie można wyeliminować.  

 
5. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczności gminy  
 
W ramach realizacji projektu - „Aktywni z harcerzami. Wykorzystanie atrakcji lokalnych zasobów 
Tczewa dla promocji zdrowego trybu życia”, którego liderem był Związek Harcerstwa Polskiego, 
(wykonawcą był Hufiec Tczew, natomiast Gmina Miejska Tczew występowała jako partner projektu) – 
zadbano o popularyzację zasobów przyrodniczych terenu miasta. Projekt dotyczył środowiska 
lokalnego mieszkańców miasta Tczewa i okolic, bazował na związku z geograficznym położeniem 
miasta i popularyzacją jego zasobów urządzonych i przyrodniczych na rzecz promowania prostych, 
powszechnie dostępnych aktywnych form wypoczynku. Działania zaproponowane w projekcie to 
propozycje aktywności w terenie, zbudowane na bazie doświadczeń harcerskich, zorganizowane 
w sposób otwarty dla wszystkich chętnych. 
Istotne i zauważane są inicjatywy i działania podejmowane przez Pracownię Edukacji Ekologicznej, 
dążące do szerokiego promowania i kształtowania świadomości ekologicznej tak poprzez 
bezpośrednie działania jak i poprzez własną stronę internetową. 
Popularyzacja aktualnego stanu środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych oraz elementy 
ciągłego podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców gminy coraz łatwiej jest osiągnąć 
poprzez propagowanie idei w nowoczesnych mediach. Coraz szerszy dostęp do internetu sprawia, że 
również strony internetowe o szeroko rozumianej tematyce ekologicznej cieszą się coraz większą 
popularnością, o czym świadczyć może stale wzrastająca liczba odsłon tych stron (m.in. Fundacji 
ARMAAG). Udostępniane w ten sposób wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza zwracają uwagę 
mieszkańców na dotykające ich bezpośrednio aspekty środowiskowe. Publikowane na bieżąco są 
również dane dotyczące jakości wody pitnej (przez ZWiK Tczew). Coraz szersze udostępnianie 
informacji o kolejnych komponentach środowiska ma na celu - poza przekazem informacji – również 
aktywizację mieszkańców – uczulenie ich na sprawy środowiska w którym żyją i z którym mają 
bezpośredni kontakt. Cenne jest to, że mieszkańcy dzięki wzrastającej świadomości ekologicznej 
sami zwracają uwagę odpowiedzialnym instytucjom na np. nielegalne wysypiska odpadów, 
powstające zagrożenia środowiskowe czy pogarszające się warunki klimatu akustycznego w ich 
najbliższym otoczeniu. 
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6. Dążenie do optymalnego wykorzystania walorów przyrodniczo - kulturowych gminy 
 
Na obszarze miasta, poza spełnianiem podstawowych funkcji gospodarczych i mieszkaniowych, za 
istotne należy uznać funkcję krajoznawczą, kulturową i przyrodniczą. Tczew usytuowany na lewym 
brzegu Wisły, na drugim brzegu, naprzeciw zabudowy miasta posiada otwarty, niezabudowany 
obszar Żuław. Przyrodniczo i geograficznie jest to miejsce szczególne, m.in. jako obszar siedlisk 
i żerowania wielu rzadkich gatunków ptaków. Usytuowanie nad Wisła oznacza szerokie implikacje 
związane z ekologią, turystyką i gospodarką – transportem wodnym. Bardzo nieliczne miasta regionu 
posiadają porównywalne relacje żeglugowe związane z Żuławami i systemem śródlądowym, 
powiązanym z systemem Europy zachodniej. Wyznacza to perspektywicznie główne kierunki 
przekształceń w zakresie turystyki krajoznawczej:  

• rozwój turystyki krajoznawczej, uwzględniający przede wszystkim dziedzictwo kulturowego 
miasta i Żuław Wiślanych , 

• zagospodarowanie i rozwój turystyki w paśmie Wisły - wyznaczenie szlaków pieszych, 
bulwarów, szlaków rowerowych oraz miejsc rekreacyjnych wzdłuż rzeki w ujęciu systemowym, 
w powiązaniu z cennymi miastami i walorami środowiskowymi i kulturowymi w ich najbliższym 
sąsiedztwie  

• kreowanie atrakcyjnych stref przybrzeżnych (tzw. waterfrontów); reorientacja przestrzenna 
miasta - otwarcie w kierunku wody poprzez wyeksponowanie punktów widokowych, budowę 
promenad, przystani wodnych  

• kreowanie nowoczesnej oferty turystycznej związanej z obiektami zabytkowymi 
i dziedzictwem kulturowym,  

• poprawa dostępności turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie dostępności 
komunikacji, 

• rekonstrukcja przestrzeni turystycznej i zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego 
przyjaznego dla środowiska,  

• rozwijanie w ważniejszych i cennych kulturowo miejscach bazy hotelowo-gastronomicznej 
oraz usług turystycznych dla zaspokojenia potrzeb turystów krajowych i zagranicznych, dla 
różnych okresów pobytu,  

• stworzenie zintegrowanego systemu szlaków pieszych, rowerowych w powiązaniu z innymi 
systemami w regionie oraz sąsiednich województwach i krajach  

• integracja zasobów turystycznych i wypoczynkowych poprzez internetowy system informacji 
i rezerwacji oraz zwiększenie liczby punktów informacji turystycznej.  

• kształtowanie warunków wypoczynku mieszkańców z poszanowaniem istniejących struktur 
przyrodniczych 

• atrakcyjne zagospodarowanie rekreacyjne terenów istniejących i nowych osiedli 
mieszkaniowych położonych w sąsiedztwie parków krajobrazowych i innych kompleksów 
zielonych,  

• włączenie układów zieleni w spójny system wzmacniający ekologicznie struktury 
zurbanizowane.  

W ramach realizacji powyższych kierunków w 2008 roku wykonano: 
- remont nawierzchni dwóch głównych alejek  w Parku Miejskim (od ul. Sienkiewicza do schodów 

w skarpie) oraz remont schodów w skarpie, wykorzystując naturalny materiał – kamień łamany 
frakcji 6-12 mm oraz kostkę granitową i bazaltową, 

- remont alejek (ok. 412 m²) na skwerze przy ul. Orzeszkowej - w ramach III etapu robót 
wymieniono nawierzchnię na kostkę Polbruk. 

 

Łącznie zrealizowano następujące zadania: 
       - remont i renowacja skweru przy ul. Orzeszkowej III etap na kwotę:    93 500,00 
       - remont schodów Park Miejski na kwotę:                                             177 883,79 
       - remont ciągu pieszego Park Miejski na kwotę:                                     38 174,67 
                                                                                  Na kwotę ogółem :      309 558,46 
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W ramach zrealizowanej inwestycji założono trawniki dywanowe o pow. 4200 m2 oraz wbudowano 
urządzenia zabawowe i rekreacyjne oraz elementy małej architektury. 
 
Zadbano również o rewitalizację Plant Miejskich wraz z zabezpieczeniem murów obronnych Tczewa, 
na co wydatkowano 9 740zł. 

 

2.2.2. GLEBY 
 
Cel strategiczny:  
Racjonalne wykorzystanie gleb i gruntów wraz z ich ochroną i rekultywacja 
 

Cele średnioterminowe do roku 2011  
 

1. Uaktualnianie informacji o zanieczyszczeniu gleb i gruntów  
 
Zadanie aktualizacji informacji stanowi jedno z zadań wyszczególnionych w Polityce Jakości Urzędu 
Miasta - zapewnienie klientom kompleksowej informacji, dotyczącej zadań i spraw realizowanych 
przez Urząd. Informacje nt. zanieczyszczenia gleb i gruntów są również w posiadaniu (w zależności 
od czasu, zakresu i specyfiki badań): 

- Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, 
- Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, 
- Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku,  
- Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, 
- Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Tczewie, 
- Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gdańsku. 

 
Planowane jest centralne zlokalizowanie danych w Banku Danych Regionalnych (z terenu 
województwa pomorskiego) – w ramach monitorowania w zakresie modułu Infrastruktura 
i Środowisko 
 
2. Zahamowanie procesów degradacji gleb i gruntów na terenach, gdzie stwierdzono takie 
zjawiska  

Dla terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa ustalono: 

- likwidację obiektów powodujących zagrożenia powstawania ruchów masowych, 
- zakaz zabudowy lub wprowadzania nowych obiektów kubaturowych, 
- dopuszczenie zabudowy pod warunkiem wykonania szczegółowych badań geotechnicznych 

i wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w kierunku ochrony przed ruchami 
masowymi, 

- realizację nowych nasadzeń drzew i krzewów oraz likwidację terenów pozbawionych szaty 
roślinnej, 

- rekultywację terenów zdegradowanych, 
- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, 
- zakaz makroniwelacji. 
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3. Ograniczenie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne – ochrona ilościowa 
 
Działanie jest ujmowane w ramach zmian wprowadzanych do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
4. Wzrost świadomości społeczeństwa, głównie osób uprawiających ziemię, w zakresie zasad 
jej ochrony 
 
Funkcjonuje finansowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – system szkoleń 
oraz istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej na „Modernizację Gospodarstwa Rolnego” 
przyznawana rolnikom indywidualnym, premie ułatwiające start zawodowy młodym rolnikom, 
wsparcie w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”, aktywizacja młodych rolników poprzez 
nakłanianie do uzupełnienia wykształcenia. 

 

2.3. ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, 
WODY I ENERGII 

2.3.1. WZROST WYKORZYSTANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH  
 
Cel strategiczny:  
Zwiększenie do roku 2010 udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii 
 
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii notowane jest tylko w indywidualnych przypadkach, 
stosowane przez mieszkańców w budownictwie jednorodzinnym do ogrzewania pomieszczeń (pompy 
cieplne) oraz nielicznie do ogrzewania wody (ogniwa fototermiczne - „solary”). 

 

2.4. EDUKACJA EKOLOGICZNA 
 
Cel strategiczny:  
Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, kształtowanie postaw 
proekologicznych mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska.  
 

Cele średnioterminowe do roku 2011:  
 

1. Kontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych w szkołach z zakresu ochrony środowiska  
 
Edukacja ekologiczna na terenie miasta Tczewa realizowana jest przez Pracownię Edukacji 
Ekologicznej przy pomocy finansowej Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Zajęcia edukacyjne skierowane są do młodzieży szkół gimnazjalnych, podstawowych 
i przedszkoli oraz osób dorosłych. Wykonanie zadań następuje na podstawie rocznego planu pracy 
pracowni, który zatwierdzany jest przez Prezydenta Miasta, a informacja o realizacji przedstawiana 
jest Radzie Miejskiej. 
W 2008r. z różnych form edukacji ekologicznej przeprowadzonych przez Pracownię Edukacji    
 Ekologicznej  skorzystało  6121  osób. W tym: 
 

Zajęcia stacjonarne w PEE  (w os./godz.) 2780 
Konkursy dla uczestników indywidualnych 902 
Konkursy dla placówek oświatowych  537 
Happeningi, imprezy integracyjne 300 
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Przeglądy twórczości 45 
Zajęcia terenowe jednodniowe 966 
Warsztaty z edukacji ekologicznej wielodniowe 309 
Szkolenia dla nauczycieli (całodzienne) stacjonarne (w os./godz.) 174 
Warsztaty terenowe dla nauczycieli 23 
Spotkania informacyjne (koordynatorzy, komisje) 85 

 

2. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dorosłej społeczności gminy  
 
Pracownia Edukacji Ekologicznej zorganizowała dla dorosłych  słuchaczy „Kawiarenkę dla seniora” 
w której odbyły się prezentacje  i warsztaty poświęcone podstawom selektywnej zbiórki surowców 
oraz szkodliwym substancjom w środowisku.  
W istniejącej w Pracowni biblioteczce ekologicznej uzupełniano księgozbiór czasopism, które były 
udostępnianie zainteresowanym. Wypożyczano również książki oraz filmy edukacyjne. 
 
W 2008 roku w lokalnej prasie ukazały się artykuły, notatki prasowe o tematyce edukacji ekologicznej 
oraz działalności PEE.  
 
Inne działania promocyjne: 
 
Na stronach internetowych portalu www.tczew.pl cyklicznie ukazywały się informacje o działaniach 
PEE m.in.: 

1. Uruchomienie w 2008 roku niezależnej strony internetowej www.pee.tczew.pl  
2. Wystąpienie na I Forum Zrównoważonego Transportu w Ministerstwie Środowiska w panelu 

„dobrych praktyk” wraz z przedstawicielami Opola i Częstochowy. (czerwiec) 
3. Prezentacja edukacyjnych działań PEE w zakresie form ochrony przyrody na konferencji 

podsumowującej projekt aktywnej edukacji obywatelskiej „Formy ochrony przyrody w Polsce” 
organizowanej przez Polski Klub Ekologiczny w Krakowie. (wrzesień) 

4. Audycja radiowa w Radio Fabryka nt. zrównoważonego transportu. (wrzesień) 
5. Prezentacja całokształtu działań PEE podczas II Nadwiślańskich Spotkaniach Regionalnych 

organizowanych przez Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie. (październik) 
 

3. Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa 
gminy w odniesieniu do środowiska 
 
Działania edukacyjne na terenie miasta Tczewa prowadzi Pracownia Edukacji Ekologicznej, która 
podejmuje szereg działań mających na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej 
społeczeństwa, wg zasad polityki ekologicznej państwa,  podejmuje i koordynuje działania 
edukacyjno-promocyjne oraz informacyjne w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju 
 
Zdrowy styl życia  
w ramach zrozumienia związku przyczynowo-skutkowego: „zdrowe środowisko – zdrowy człowiek” 
oraz promocji zdrowego stylu życia i kształtowania postaw prozdrowotnych zrealizowano: 

- Zajęcia edukacyjne w pracowni - „Dlaczego i jak oddychamy?”, 
- Przygoda z Przyrodą – zajęcia młodego ekologa,  
- Zimowisko pt. „Zmarnotrawić czy odzyskać czyli dwa życia jednej rzeczy” - uczestnicy 

wzięli udział w zajęciach z zakresu edukacji ekologicznej dotyczących zrównoważonego 
gospodarowania materią, zapoznali się z koniecznością i sposobami segregacji odpadów, 
dowiedzieli się o przyczynach takich działań oraz poznali dalszy los odzyskanych 
surowców, 

- Letnie półkolonie pt. „Zdobywcy lądów czyli o czym szumią drzewa” - na zajęciach 
edukacyjnych dotyczących zrównoważonego gospodarowania zasobami przyrody 
ożywionej dzieci zapoznały się ze znaczeniem zasobów roślinnych dla dalszego 
utrzymania życia na naszej planecie, dowiedziały się o przyczynach i skutkach 
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zmniejszania się obszarów leśnych, poznały najważniejsze gatunki drzew oraz sposoby 
odzyskiwania makulatury. 

 

W ramach Obchodów Dnia Ziemi 
Odbyła się : 

- IX edycja  Miejskiego Konkursu  Ekologicznego, 
- I edycja konkursu „Przyrodnicze zmagania z ortografią”, 
- VIII  edycja - Miejskiego Konkursu literacko – przyrodniczego pt. „Z ekologią za pan brat”, 
- Miejski konkurs plastyczno – ekologiczny pt. „Figura czyli coś z niczego” Konkurs polegał na 

wykonaniu i wyeksponowaniu w newralgicznym punkcie szkoły pracy konkursowej o dużych 
rozmiarach wykonanej z surowców wtórnych, nawiązującej do idei Dnia Ziemi oraz zasad 
selektywnej zbiórki. 

 

W ramach Dnia  Ochrony Środowiska  dla dzieci z klas II i III wszystkich szkół podstawowych 
przeprowadzono: 

- VI edycję -  Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej   pt. „Przyjaciel 
Przyrody”. 

- Przegląd umiejętności wokalnych i aktorskich dzieci przedszkolnych o tematyce ekologicznej 
pt. „Pory roku w piosence”. 

- Zajęcia edukacyjne w pracowni - zajęcia ściśle związane z tematyką ochrony przyrody (od 
form ochrony przyrody, poprzez poszczególne obszary Ziemi o dużym znaczeniu dla całej 
ludzkości, ochronę gatunkową, aż po przyrodę naszego regionu) oraz ekologiczne znaczenie 
organizmów dla życia na Ziemi (np. „Grzyby – czyściciele naszych lasów”).   

- Zmniejszenie ekologicznego balastu materiałów eksploatacyjnych użytkowników zestawów 
komputerowych. Rozpoczęto realizację programu „Pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz”, 
którego celem jest promocja zachowań zmierzających do utrwalenia nawyku racjonalnego 
gospodarowania materiałami eksploatacyjnymi, połączony z wprowadzeniem nośników 
danych – pamięci USB jako zamiennika dla przyzwyczajeń każdorazowego drukowania 
plików. Jednocześnie promocja świadomego wykorzystywania możliwości oszczędzania 
energii, papieru, tonerów do drukarek oraz unikania odpadów - w tym niebezpiecznych. 
Materiałem promocyjno – informacyjnym są nośniki danych, a program obejmie jeszcze cały 
2009 rok. 

 

Ochrona wód 
 

- Przeprowadzono projekcje filmu o zanieczyszczeniu wód i jego skutkach połączone 
z prezentacją i dyskusją  na temat „Przemieszczania się metali ciężkich oraz innych 
szkodliwych substancji w środowisku”  

- Zorganizowano zajęcia z filmem o życiu zwierząt w wodzie dla uczniów szkoły podstawowej. 
- Realizowany był projekt przy współpracy z MIR w Gdyni – finansowany przez WFOŚ i GW  

„Minimonitoring wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej w okolicach Gdyni 2008” (całodzienne 
zajęcia, w których skład  wchodziły:  rejs  kutrem hydrograficznym w celu pobierania próbek 
z różnych głębokości, zajęcia edukacyjno-warsztatowe, laboratoryjne oraz zwiedzanie 
ekspozycji Akwarium Gdyńskiego). 

- Organizowano standardowe warsztaty w Oceanarium  

Ochrona powietrza 

- Zorganizowano zajęcia w pracowni dotyczące zagadnień związanych z ochroną powietrza 
realizowano głównie dla uczniów  gimnazjów. Przeprowadzone zostały podczas kampanii 
„Czyste powietrze dla wszystkich” w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu.  

- Opublikowano dane z raportów monitoringu powietrza.  
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Ochrona gleby i kształtowanie terenu 

- Zorganizowano zajęcia w pracowni nt. racjonalnego gospodarowania surowcami mineralnymi. 
- Przeprowadzono warsztaty – zajęcia terenowe pt. „Śladami antropopresji na wybrzeżu 

Bałtyku” prowadzone były przy Klifie Orłowskim. 
- Zorganizowano wyjazdy do zielonych szkół. Uczniowie wyjeżdżali na pięciodniowe warsztaty 

ekologiczne organizowane przez placówki finansowane przez WFOŚ i GW – Zielona Szkoła 
w Schodnie i Błękitna Szkoła we Władysławowie oraz placówki komercyjne – w Tleniu i Nowej 
Wsi Przywidzkiej. 

- Zorganizowano wyjazdy do miejsc turystycznych i cennych przyrodniczo. 
 
Rozwój zrównoważony 

- Przeprowadzono kampanię edukacyjną i promocyjną „EUROPEJSKI TYDZIEŃ 
ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU oraz EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU” – 
z działań tych zostało sporządzone odrębne sprawozdanie dla krajowego oraz europejskiego 
koordynatora kampanii. Zostało ono opublikowane w wydawnictwie Ministerstwa Środowiska 
„Czyste powietrze dla wszystkich – raport końcowy”.  Części edukacyjną kampanii – 
przeniesiono do realizacji w ramach zagadnień związanych z ochrona powietrza. 
W happeningu z okazji Dnia bez Samochodu. 

- Zorganizowano kurs dla nauczycieli – animatorów edukacji ekologicznej z różnych szkół 
„Zrównoważony rozwój regionu bałtyckiego” w ramach Baltic University Programme we 
współpracy z Baltic University w Uppsali oraz Uniwersytetem Gdańskim.  

 
Pozostałe zajęcia prowadzone przez Pracownię: 

- „Czym zajmuje się ekologia?” – ciekawe zajęcia edukacyjne z użyciem różnorodnych  
narzędzi multimedialnych, których celem jest nie tylko wprowadzenie nowych uczestników 
w tematykę ekologiczną, ale i zachęcenie ich do kontynuacji uczestnictwa w różnych formach 
edukacji proponowanych przez pracownię. 

- Seria zajęć popularna wśród najmłodszych uczestników związana z fenologicznymi zmianami 
w przyrodzie w różnych porach roku  (np. „Zwiastuny wiosny”, „Barwy jesieni”, „Zdarzyło się 
w październiku...”). 

- warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli  na terenie Stacji Ornitologicznej w Górkach 
Wschodnich na temat obszarów europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 połączone 
z całodziennymi zajęciami terenowymi w rezerwatach „Ptasi Raj” i „Mewia Łacha”. Uczestnicy 
uczyli się prowadzić obserwacje ornitologiczne i faunistyczne (foki w naturalnym środowisku). 

 
Ponadto realizowane były projekty ponadregionalne - Sprzątanie Świata - Polska 2008 pod 
hasłem „Ziemia w Twoich rękach” – w organizowanej przez PEE akcji na terenie miasta   
Programy edukacji ekologicznej realizowane przez Pracownię Edukacji Ekologicznej 
Moje miasto bez odpadów 
 

W 2007r. kontynuowany był w szkołach program edukacji ekologicznej „Moje miasto bez 
odpadów”, którego celem jest odzyskanie oraz poddanie recyklingowi jak największej ilości papieru, 
butelek plastikowych po napojach typu PET oraz puszek aluminiowych. Była to już V edycja cieszącej 
się bardzo dużym zainteresowaniem formy edukacji ekologicznej. W programie wzięły udział 
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne. 
 
W roku 2007 przeprowadzono V edycję Programu  - „Moje miasto bez odpadów” – obejmującą 
zbiórkę makulatury, plastiku, puszek aluminiowych. W programie  udział  wzięły Szkoły Podstawowe 
Nr 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Gimnazja Nr 1, 2, 3, Katolickie i  Przedszkola z terenu miasta Tczewa oraz  
ZSE, SOSW, II LO . 
Odzyskano: 

� 55,1 Mg makulatury,  
� 3,2 Mg plastiku, 
� 0,03 Mg puszek aluminiowych. 
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Recykling w mojej szkole 
 
Podczas trwania IV edycji Programu - „Recykling  w mojej szkole” obejmującej zbiórka zużytych 
baterii, kartridży i tonerów do drukarek przeprowadzona przez uczniów ze szkół podstawowych, 
gimnazjów zebrano 0,48 Mg baterii oraz 304 szt. kartridży.  
 
Konkurs „Zakręcone – Odkręcone” 
Pracownia Edukacji Ekologicznej, była inspiratorem i koordynatorem konkursu dotyczącego 
prawidłowych zachowań proekologicznych, realizowanego w szkołach i przedszkolach pt. 
„Zakręcone – Odkręcone”. Celem konkursu jest wyrobienie nawyku odkręcania nakrętek z butelek 
plastikowych przed ich segregacją lub wyrzuceniem. Pozbawienie butelek zakrętek umożliwia 
zmniejszenie objętości plastikowego opakowania. 
W 2007 r. dzięki konkursowi „Zakręcone – Odkręcone” udało się odzyskać 4,14 Mg plastikowych 
nakrętek, czyli ponad 1milion 448 tys. sztuk. 
 
Sprzątanie Świata – Polska 2007 
W corocznej kampanii „Sprzątanie Świata – Polska 2007“ przeprowadzonej w dniach  
14 – 16  września 2007 r. pod hasłem „ Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć przykładem” wzięły 
udział szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, Dom Dziecka oraz Specjalny 
Ośrodek Szkolno Wychowawczy. W akcji sprzątania zaangażowanych było ponad 5600 uczniów. 
Uczestnicy zostali w szkołach poinformowani o celu i zasadach akcji oraz zostali wyposażeni w worki 
do zbierania odpadów i rękawiczki ochronne. Zebrano ponad 2 Mg odpadów, które Zakład Usług 
Komunalnych wywiózł na składowisko miejskie przy ul. Rokickiej. 
W dniach 19 - 21 września 2008r. przeprowadzona została kolejna akcja pod hasłem „Sprzątanie 
Świata”, na którą Urząd Miejski przeznaczył środki   w wysokości ok. 4 000 zł. 
Do udziału w akcji zaproszono szkoły podstawowe  i gimnazjalne. W akcji wzięło udział ok. 5 600 
młodzieży. Do akcji włączono  ZUK, celem wywozu zebranych śmieci. Zabezpieczono wszystkich 
biorących udział  w akcji w worki do  śmieci oraz rękawiczki. Sprzątaniem objęto cały teren miasta 
i zebrano ok. 3.000 kg odpadów komunalnych. Zebrane odpady wywiezione zostały na wysypisko 
miejskie przy  ul. Rokickiej 
 
Zorganizowano również konkursy: 

- Dyktando przyrodnicze - II edycji konkursu pod hasłem „Przyrodnicze zmagania 
z ortografią”.  

- Konkurs literacko-przyrodniczy „Z ekologią za pan brat” - IX edycję konkursu literacko-
przyrodniczego pt. „Z ekologią za pan brat”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.  

 
W 2008 roku podjęto lub kontynuowano współpracę z placówkami lub organizacjami, dzięki której 
dzieci i młodzież naszego miasta mogli być beneficjentami ciekawych projektów lub uczestnikami 
zajęć finansowanych zewnętrznie: 

- Morski Instytut Rybacki – Sekcja Edukacji (projekt „Minimonitoring wód przybrzeżnych Zatoki 
Gdańskiej w 2008 roku”) 

- Stacja Ornitologiczna w Górkach Wschodnich oraz Krajowa Centrala Obrączkowania Ptaków 
(zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz szkolenie „NATURA 2000” dla nauczycieli) 

- Zarząd Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i Zielona Szkoła w Schodnie (pięciodniowe 
warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży) 

- Zarząd Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i Błękitna Szkoła we Władysławowie 
- (pięciodniowe warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży) 
- Polski Klub Ekologiczny Zarząd Główny i Zarząd Okręgu Wschodniopomorskiego 
- (Projekt aktywnej edukacji obywatelskiej „Formy ochrony przyrody w Polsce”) 
- Uniwersytet Gdański  (Baltic University Programme – kursy „Zrównoważony rozwój regionu 

bałtyckiego” dla nauczycieli) 
- Ministerstwo Środowiska – Departament Edukacji Ekologicznej (kampania edukacyjna 

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu) 
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- Instytut Spraw Obywatelskich w Łodzi (działania związane ze zrównoważonym transportem 
w ramach projektu „Miasto w ruchu”) 

 

Przeprowadzony został również konkurs na najładniej utrzymany dom, balkon, otoczenie. Środki 
budżetowe na ten cel wyniosły 6 824,56 zł.             
W konkursie udział wzięli mieszkańcy Miasta Tczewa. Zgodnie z zatwierdzonym przez Prezydenta 
Miasta regulaminem konkursu, konkurs przeprowadzono  w kategoriach :  

- budynki jednorodzinne - gdzie oceniano elewację budynku, zagospodarowanie działki oraz  
utrzymanie  otoczenia                     

- budynki wielomieszkaniowe - zagospodarowanie i utrzymanie otoczenia, najładniej utrzymany 
balkon oraz elewacja budynku na  obszarze rewitalizacji  w zakresie terenu objętego wpisem 
do rejestru zabytków decyzją nr 81 z dnia 16.07.1959r. 

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc przyznane zostały nagrody pieniężne, natomiast wszyscy 
pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia. Konkurs został przeprowadzony w miesiącu 
lipcu, natomiast wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpiło we wrześniu.  
 

 

3. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
„Program Ochrony Środowiska dla Miasta Tczew na lata 2004-2011” stanowi podstawowe narzędzie 
prowadzenia polityki ekologicznej w mieście. Podstawowym założeniem w tworzeniu programów 
ochrony środowiska na wszystkich szczeblach – od krajowego do gminnego – jest, aby ich realizacja 
doprowadziła do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem 
oraz zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyła 
warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. Analizując realizację 
programu na stopniu gminnym należy pamiętać, że praktycznie zadania o charakterze 
wykonawczym, czyli mające bezpośredni wpływ na stan środowiska i związane z jego ochroną przed 
szkodliwym oddziaływaniem, obciążają samorząd gminny i podmioty gospodarcze. Charakter zadań 
z zakresu ochrony środowiska wykonywany przez samorząd gminy determinuje możliwości jego 
bezpośredniej ochrony. 
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania, które były realizowane w ramach przyjętego 
przez Radę Miejską Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tczewa. 
Do najważniejszych zadań można zaliczyć: 

- budowa kanalizacji, 
- edukację ekologiczną, 
- budowa i modernizacja dróg, 

 
Mimo tak krótkiego okresu czasu jaki upłynął od zatwierdzenia programu ochrony środowiska 
nastąpiły zmiany w przepisach na tyle znaczące, że część zadań zapisanych w programie uległa 
zdezaktualizowaniu. Ponadto niektóre z zadań obciążających samorząd miejski wymaga nakładów 
znacznych środków finansowych, co niejednokrotnie jest podstawową przyczyną braku ich realizacji. 
W tym przypadku ważną sprawą jest określenie priorytetów dla poszczególnych tematów zadań 
i określenie konieczności ich wykonania w określonym czasie. Prawo ochrony środowiska przewiduje 
wykonanie aktualizacji programów ochrony środowiska co 4 lata, co umożliwi doprowadzenie 
zapisów programu do zgodności z obowiązującymi przepisami. 
 

 
 

 
 


