
Uchwała Nr XXXIV/245/2014 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 27 lutego 2014 r. 

 

 

w sprawie: raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013 – 

2016” za okres 2011 – 2012. 

 

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) Rada Powiatu 

w Nowym Dworze Gdańskim uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Przyjmuje się Raport Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z realizacji „Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013 – 

2016” za okres 2011 – 2012. Raport stanowi załącznik do uchwały. 

 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

(-) 

Zbigniew Ptak 

 

 

 

 

 



 

U z a s a d n i e n i e  

 

Wykonując ustawowy obowiązek wynikający z zapisu art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w 

Nowym Dworze Gdańskim sporządził Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013 – 2016” za okres 

sprawozdawczy 2011 – 2012. 

 

Zgodnie z zapisem ww. artykułu, zarząd powiatu sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia 

radzie powiatu. 

 

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2009 – 2012 

z uwzględnieniem perspektywy 2013 – 2016” został przyjęty do realizacji przez Radę Powiatu w 

Nowym Dworze Gdańskim Uchwałą Nr XXXIII/294/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. Niniejszy Raport 

jest czwartym z kolei opracowaniem obejmującym tym razem okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 

grudnia 2012 r. i przedstawia stan wykonania zadań wyznaczonych w harmonogramie realizacji 

przedsięwzięć na lata 2011 – 2012. Zawiera informacje o wykonaniu jakościowym i ilościowym celów 

oraz zadań wynikających z powiatowego programu ochrony środowiska. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 



 

Załącznik do Uchwały XXXIV/245/2014 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 27 lutego 2014  r.            

 

Raport  
 

z realizacji w latach 2011  – 2012 
„Programu Ochrony Środowiska  
dla Powiatu Nowodworskiego  

na lata 2009 – 2012  
z uwzględnieniem perspektywy 2013 – 2016” 
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1. Podstawa opracowania Raportu 

Polityka ekologiczna państwa nakłada na organ wykonawczy powiatu obowiązek 

sporządzenia, na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1232 z późn. zm.), powiatowego programu ochrony środowiska. Program ten zgodnie z art. 18 

ust. 1 ww. ustawy uchwala rada powiatu. 

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego” został uchwalony przez Radę 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwałą Nr XII/88/2004 z dnia 12 lutego 2004 r., w 2010 r. 

Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwałą Nr XXXIII/294/2010 z dnia 27 kwietnia 

2010 r. przyjęła jego aktualizację pt. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego 

na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013 – 2016”, zwanego dalej POŚ PN. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy, organ wykonawczy powiatu, co 2 lata 

opracowuje raport z realizacji programu ochrony środowiska, który przedstawia radzie powiatu, w 

celu przyjęcia. 

Niniejszy Raport jest czwartym z kolei opracowaniem obejmującym tym razem okres 

od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r. Pierwszy dotyczył okresu od 12.02.2004 r. do 31.12.2006 r., drugi 

od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r., trzeci od 01.01.2009 r. do 31.12.2010 r. 

2. Raport z realizacji zadań i celów określonych w POŚ PN 
 

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. 

Program zadaniowy dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem 

perspektyw do 2016 roku, zawarty w POŚ PN, służy realizacji priorytetów i celów wynikających 

z uwarunkowań zawartych w dokumentach planistycznych i strategicznych w obszarze ochrony 

środowiska. 

Mając na uwadze racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych oraz poprawę jakości 

środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne, w POŚ PN zdefiniowane zostały priorytety, którym 

przypisano cele ekologiczne: 

 Priorytet 1: Identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowia; 

 Priorytet 2: Zapewnianie właściwego miejsca problematyce ekologicznej oraz prawidłowe 

formułowanie celów ekologicznych w dokumentach prawa miejscowego gmin z terenu 

powiatu; 

 Priorytet 3: Rewitalizacja krajobrazu kulturowego Żuław oraz przywrócenie walorów 

ekologicznych obszarów rolniczych w powiecie; 

 Priorytet 4: Poprawa stanu sanitarnego obszaru powiatu; 

 Priorytet 5: Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz współuczestnictwo mieszkańców 

powiatu w ochronie wartości przyrodniczych w tym obszarów NATURA 2000. 

Poszczególnym priorytetom ekologicznym przypisane zostały cele: 

 średniookresowe - planowane do osiągnięcia do 2012 r. 

 długookresowe - planowane do osiągnięcia po 2012 r., formalnie wykraczające poza horyzont 

czasowy POŚ PN. 
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3. Metodyka sporządzania Raportu 

Raport przedstawia zrealizowane zadania w ramach celów określonych w POŚ PN 

w przeciągu lat 2011 – 2012. 

Głównym źródłem informacji o realizowanych zadaniach zawartych w Programie Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego były materiały pozyskane w formie ankiety od urzędów i 

instytucji działających na terenie powiatu. 

4. Realizacja celów przyjętych w POŚ PN 

Opis przedsięwzięć przedstawiono w formie tabeli grupując zadanie w czterech działach: 

I. Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. 

II. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

III. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych. 

IV. Zrównoważone wykorzystanie surowców, wody i energii. 
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Tabela 1. Realizacja zadań, poniesione koszty oraz źródła ich finasowania 

 

Lp. Opis przedsięwzięcia 

Poniesione koszty  

w tys. zł 
Zaawansowanie realizacji 

Szacunkowe 

koszty dalszej 

realizacji 

w tyś. zł  

Źródła finansowania 
Krótki opis przedsięwzięcia i efektów 

rzeczowych 
2011 2012 

Zakończone 

do 31.12.12 

Kontynuacja w 

latach... 

I. DALSZA POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO 

 Zahamowanie narastania zagrożeń zdrowia 

1. Dofinansowanie 

likwidacji eternitowych 

pokryć dachowych 

 

24,3 

 

39,5 

 

TAK 

 

2013 i dalsze 

 

40,0 

 

Budżet Gminy 

WFOŚiGW w 

Gdańsku, 

mieszkańcy 

Gmina Nowy Dwór Gdański 

W 2011 r. zdemontowano 1.505 m2 

powierzchni eternitu z 15 budynków 

W 2012 r. zdemontowano 2.194,5m2 

powierzchni eternitu z 10 budynków 

  

20,5 

 

TAK 

   

4,1 tyś zł - udział 

własny  

16,4 tyś zł - Min. 

gospodarki 

Gmina Ostaszewo 

Opracowanie programu usuwania 

azbestu, przeprowadzenie 

inwentaryzacji w terenie 

  

45,5 

22,2 

 

TAK 

   

WFOŚiGW w 

Gdańsku 

NFOŚiGW 

Wkład własny 

mieszkańców 

Gmina Stegna 

Zawarto 17 umów z mieszkańcami, 

unieszkodliwiono 50,94 Mg azbestu, 

co stanowi 3,801 m
2
 pokryć 

dachowych. 

 

 

 

 

 

 

 

Do 2032 

 

 

 

WFOŚiGW w 

Gdańsku 

Gmina Sztutowo 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy 

Sztutowo Nr VII/51/2011 z dnia 27 

kwietnia 2011 r. w sprawie zasad, 

trybu udzielania oraz rozliczania 

dotacji celowej z budżetu Gminy 

Sztutowo na finansowanie kosztów 

inwestycji związanych z demontażem, 

usuwaniem unieszkodliwianiem 

elementów zawierających azbest 

(Dziennik Urzędowy Województwa 

Pomorskiego 2011 r. Nr 76 poz. 1615) 

oraz Uchwałą Rady Gminy Sztutowo 
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Nr XIII/116/2011 z dnia 21 grudnia 

2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 

zasad, trybu udzielania oraz rozliczania 

dotacji celowej z budżetu Gminy 

Sztutowo na dofinansowanie kosztów 

inwestycji związanych z demontażem, 

usuwaniem i unieszkodliwianiem 

elementów zawierających azbest 

(Dziennik Urzędowy Województwa 

Pomorskiego z 2012r. poz.622) 

- o dofinansowanie do kosztów 

demontażu, transportu i utylizacji 

występują sami zainteresowani – 

właściciele wyrobów zawierających 

azbest. Gmina pozyskuje na ten cel 

środki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku. Zainteresowani 

we własnym zakresie dokonują wyboru 

wykonawcy robót. Dofinansowanie 

obejmuje zwrot kosztów za demontaż, 

transport i utylizację wyrobów 

zawierających azbest lub zwrot 

kosztów za transport i utylizacji na 

warunkach określonych w umowie 

zawartej pomiędzy Gminą Sztutowo a 

dotowanym. W wyniku realizacji 

zadania w 2012 roku usunięto 71,45 

Mg. W 2011 – 15,51 Mg 

 Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych 

2. Modernizacja ujęć stacji 

wodociągowych i sieci 

wodociągowych na 

terenie gminy 

 

4467,0 

 

4467,0 

  

Według 

potrzeb 

 

b/d 

 

Środki własne i 

zewnętrzne 

Gmina Sztutowo 

Inwestycja łączna dla lat 2011-2012 

 

1000,0 

 

15000,0 

  

2013 

 

4000,0 

 

RPO Województwa 

Pomorskiego 

Budżet Miasta 

Gmina Miasta Krynica Morska 

Modernizacja z rozbudową systemu 

wodnościekowego Gminy Miasta 

Krynica Morska – poprawa jakości 

wody pitnej. 
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3. Porządkowanie 

gospodarki ściekowej na 

terenie miast i gmin 

 

4,0 

 

 

4140,5 

 

5,4 

 

 

2188,7 

 

Tak 

 

2013 i dalsze 

 

5,0 

 

Budżet Gminy 

Mieszkańcy 

 

Budżet gminy 

Środki Unijne 

ANiMR 

Gmina Nowy Dwór Gdański 

W 2011 r. dofinansowano budowę 4 

oczyszczalni przyzagrodowych 

 

W 2012 r. dofinansowano budowę 3 

oczyszczalni przyzagrodowych 

„Budowa kanalizacji sanitarnej i 

przepompowni ścieków w 

miejscowościach Solnica – Jazowa – 

Wierciny – Rakowo w gminie Nowy 

Dwór Gdański” 

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla 

zabudowy mieszkaniowej po byłym 

PGR we wsi Nowinki” 

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla 

zabudowy mieszkaniowym po byłym 

PGR we wsi Orłowo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,0 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

TAK 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

Agencja 

Nieruchomości 

Rolnych Oddz. 

Terenowy w 

Gdańsku 

 

 

 

 

 

 

 

Środki Unii 

Europejskiej w 

ramach RPO dla 

Województwa 

Pomorskiego na lata 

2007-2013  

Budżet państwa 

Gmina Stegna 

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 

tłocznej i grawitacyjnej dla obsługi 

osiedla mieszkaniowego w m. 

Chełmek Osada, gm. Stegna. 

Zakres rzeczowy obejmowała budowę 

sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej Ø 250 o dł.29,5 mb, Ø 

200 o dł.505,5 mb i przyłącza 

kanalizacyjne grawitacyjne – 21 szt. 

Ø160 o dł. 185,5 mb, Ø 90 o dł. 66,0 

mb, Ø 90 remont o dł. 150,0 mb. 

 

Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. 

Drewnica, Przemysław, Żuławki. 

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje 

budowę w m. Przemysław – 

kanalizację sanitarną rozdzielczą 

3117,0 m, przyłącza 217,0 (64 szt.), 

rurociąg tłoczny 323,0 m, 

przepompownię wraz z wyposażeniem 

oraz dojazdem 1 kpl., w m. Żuławki – 
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kanalizację sanitarną rozdzielczą 

6052,0 m, przyłącza 820,0 m (119 

szt.), rurociągi tłoczne 820,0 m, 

przepompownie wraz z 

wyposarzeniem oraz dojazdem 7 kpl., 

w m. Drewnica – kanalizację sanitarną 

rozdzielczą 6573,5 m, przyłącza 

1021,0 m (163 szt.), rurociągi tłoczne 

1087,0 m, pompownie wraz z 

wyposażeniem, urządzeniem i 

zagospodarowaniem oraz dojazdem 5 

kpl., system telemetrii i sterowania 

pompowniami ze stacją dyspozytorską, 

oprogramowaniem i wykonaniem 

aplikacji wizualizacyjnej. 

 

4467,0 

 

4467,0 

  

Według 

potrzeb 

 

b/d 

 

Środki własne i 

zewnętrzne 

Gmina Sztutowo 

Inwestycja łączna dla lat 2011-2012 

 

 Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę 

4. Budowa zbiorników 

retencyjnych 

  

382,0 

 

TAK 

   

RPO Województwa 

Pomorskiego 

Budżet Miasta 

Gmina Miasta Krynica Morska 

Modernizacja z rozbudową systemu 

wodnościekowego Gminy Miasta 

Krynica Morska – poprawa jakości 

wody pitnej. 

 Poprawa i utrzymanie jakości powietrza 

5. Modernizacja systemu 

ogrzewania w gminach, 

modernizacja sieci c.o., 

podłączenie nowych 

użytkowników 

 

3849,5 

 

 

 

 

 

Według 

potrzeb 

 

1487,0 

 

Środki własne i 

zewnętrzne 

Gmina Sztutowo 

W Zespole Szkół w Sztutowie 

odnowiono system cieplny z 

wykorzystaniem energii odnawialnej. 

Projekt pn. „Modernizacja systemu 

cieplnego w budynkach Zespołu Szkół 

przy ul. Szkolnej 13 w Sztutowie w 

wykorzystaniem energii odnawialnej” 

został zrealizowany dzięki 

dofinansowaniu otrzymanemu z Unii 

Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Szkodliwa i mało wydajna 
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infrastruktura energetyczna została 

zastąpiona proekologicznym systemem 

cieplnym opierającym swojej 

funkcjonowanie na wykorzystaniu 

biopaliwa. Inwestycja obejmowała 

swoim zakresem budowę kotłowni 

opalanej biomasą ( składającej się z 

dwóch kotłowni) o mocy 0,4 MW/rok 

oraz całościową modernizację 

instalacji grzewczej, ciepła 

technologicznego, instalacji wentylacji 

mechanicznej oraz montażu 

kolektorów słonecznych ( o 

pow.54m2). Pozytywne efekty 

wykonanej inwestycji wykazały 

poprawę stałej temperatury w salach, 

większej wydajności energetycznej 

oraz zmniejszeniu kosztów 

wytwarzania energii dzięki 

wykorzystaniu efektywnego i tańszego 

materiału jakim jest biomasa. Gmina 

spodziewa się również innych 

długofalowych korzyści tj. obniżenie 

emisji szkodliwych substancji do 

atmosfery. Założonymi celami 

zrealizowanego projektu jest poprawa 

warunków uczenia się dzieci i pracy 

nauczycieli, a także promocja 

przedsięwzięć zrealizowanych w 

oparciu o źródła energii – biomasa i 

energia słoneczna. 

W 2013 r. planuje się remont budynku 

ośrodka zdrowia w Sztutowie oraz 

przebudowę i remont budynku Urzędu 

Gminy Sztutowo. Obie inwestycje 

zakładają wymianę systemów 

ogrzewania na korzystniejsze dla 

środowiska rozwiązania 

technologiczne. Szacowana wartość 

inwestycji 1487000 zł. 
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6. Budowa ścieżek 

rowerowych i pieszych 

   

5% 

 

2014-2020 

 

10000,0 

 

RPO dla 

Województwa 

Pomorskiego 

Gmina Stegna 

Jantar – Junoszyno 1,27 km 

Stegna – Junoszyno 1,75 km 

Stegna – Sztutowo 0,8 km 

 Budowa nowoczesnego sytemu gospodarki odpadami 

7. Inwentaryzacja i 

likwidacja dzikich 

wysypisk śmieci wraz z 

utrzymaniem czystości 

obszarów leśnych 

 

0,6 

 

0,4 

 

Tak 

 

2013 

 

 

 

1,0 

 

Budżet Gminy 
Gmina Nowy Dwór Gdański 

2011 – likwidacja dzikiego wysypiska 

w Lubiszynku Drugim 

2012 – likwidacja dzikiego wysypiska 

przy trasie nr 7 

    

Według 

potrzeb 

 

b/d 

 

Środki własne i 

zewnętrzne 

Gmina Sztutowo 

Na terenie Gminy Sztutowo nie ma 

zinwentaryzowanych dzikich 

wysypisk. Utrzymanie czystości na 

obszarach leśnych należy do 

właściciela terenu Nadleśnictwa 

Elbląg. Gmina stale podejmuje 

działania kontrolne zapobiegające 

powstawaniu dzikich wysypisk. 

 

0,5 

 

0,6 

 

 

 

2013 

 

0,7 

 

WFOŚiGW w 

Gdańsku 

Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana 

Likwidacja wysypisk na terenach 

gminy Sztutowo, Stegna i Krynica 

Morska oraz monitoring 

oczyszczonych miejsc. 

 

64,58 

 

89,01 

 

Zadanie 

ciągłe 

 

Zadanie ciągłe 

 

Około 80,0 

rocznie 

 

Środki własne 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg 

 Ochrona mieszkańców i ich mienia przed katastrofami naturalnymi 

8. Inwentaryzacja i ocena 

stanu melioracji 

szczegółowych i 

podstawowych 

  

2,56 

 

TAK 

   

Budżet Gminy 
Gmina Stegna 

Opracowano inwentaryzację rowów i 

przepustów będących własnością i w 

zarządzie Gminy Stegna 

 

 

12,0 

 

6,9 

   

6,9 

 

Budżet Gminy 
Gmina Sztutowo 

Odmulanie i hakowanie rowów 

melioracji szczegółowych 
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184,6 

 

186,7 

   

150,0 

 

Składki członków 

Spółek Wodnych 

Rejonowy Związek Spółek Wodnych 

Ilość urządzeń melioracji 

szczegółowych zrzeszonych w RZSW 

3.163,1 km, stan urządzeń dostateczny 

9. Porządkowanie systemu 

melioracyjnego 
Bieżące utrzymanie 

 

19,9 

 

24,9 

 

TAK 

 

2014 

 

40,0 

 

Budżet Gminy 
Gmina Nowy Dwór Gdański 

Wykonanie poręczy na przepustach 

pod drogami gminnymi w Kmiecinie; 

Odmulenie rowu odwadniającego na 

ul. Wspólnej w Nowym Dworze Gd, 

przebudowa przepustów 

Odmulenie rowu na ul. Zielonej w 

Nowym Dworze Gd. 

Mechaniczne odmulenie rowu z 

wywozem urobku przy drodze gminnej 

i czyszczenie przepustów w m. Jazowa 

i Marzęcino 

 

23,8 

 

24,2 

    Gmina Ostaszewo 

Odmulanie, remont przepustów 

 

488,0 

 

 

 

 

456,9 

 

 

2,5 

 

TAK 

   

Środki samorządu 

Województwa 

Pomorskiego 

Budżet Gminy 

Gmina Stegna 

Zadania wykonane na kanałach 

podstawowych i urządzeniach 

 

Przebudowa przepustu w Drewnicy 

 

 

1425,4 

1340,1 

2436,5 

 

 

1554,0 

1356,3 

1956,1 

 

 

   

 

Budżet państwa 

ZMiUW Woj. Pomorskiego T/O w 

Nowym Dworze Gdańskim 

Konserwacja kanałów podstawowych 

Konserwacja wałów powodziowych 

Konserwacja urządzeń – stacja pomp 

Przedsięwzięcia inwestycyjne 

  

2,33 

  

2013 

 

738,0 

 

Środki Unii 

Europejskiej PO 

„Ryby” 

Gmina Stegna 

Realizacja zadania polegająca na 

odmulaniu koryta rowów na długości 

50,6 km i udrożnienia przepustów w 

drogach gminnych 
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1454,4 

 

 

 

 

 

 

2390,7 

 

 

 

445,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

3332,3 

 

 

 

 

 

 

4051,3 

 

 

 

20,8 

 

 

Fundusz Spójności 

(85%),  

Budżet państwa 

(15%)  

 

 

 

75% wartości netto 

– środki pomocowe 

UE, 25% wartości 

netto i podatek 

VAT – dotacja 

budżetu państwa 

ZMiUW Woj. Pomorskiego T/O w 

Nowym Dworze Gdańskim 

Przebudowa stacji pomp nr 6W 

Grochowo realizowana w ramach 

projektu „Kompleksowe 

zabezpieczenie przeciwpowodziowe 

Żuław – Etap I „ 

 

Budowa stacji pomp Wybicko 

realizowana w ramach projektu 

„Kompleksowe zabezpieczenie 

przeciw powodziowe Żuław – Etap I” 

 

Melioracje podstawowe (odbudowa 

koryta Kanału Izbowa Łacha, Kanału 

Panieńskiego, remont stacji pomp 

Chłodniewo – Osłonka) 

10. Doposażenie lokalnych 

jednostek straży pożarnej 

 

168,0 

 

198,0 

  

2014 

 

30,0 

 

Fundusz z Rady 

Sołeckiej i z Rady 

Miasta 

Gmina Nowy Dwór Gdański 

Remont remizy OSP Rakowiska 

Remont remizy OSP Marzęcino 

 

 

11,2 

 

12,3 

    

Budżet Gminy 
Gmina Ostaszewo 

Zakup samochodu strażackiego do 

OSP Palczewo, wyposażenie osobiste 

strażaków, zakup pomp, doposażenie 

wyposażenia ratowniczego. 

 

10,0 

 

10,0 

    

Budżet Gminy 
Gmina Stegna 

Bieżące wyposażenie jednostek OSP 

Gminy Stegna 

 

 

407,9 

 

16,7 

 

TAK 

   

Budżet Miasta 
Gmina Miasta Krynica Morska 

Zakup wyposażenia dla OSP oraz 

dofinansowanie zakupu wozu 

bojowego. 

 

11,8 

 

41,6 

 

Zadanie ciągłe 

   

Środki własne 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg 

Remont wysięgnika i remizy 

strażackiej. 
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0,5 

 

 

TAK 

  

 

 

 

 

Budżet powiatu 

Starostwo Powiatowe w Nowym 

Dworze Gdańskim 

Dofinansowanie zakupu karmy dla 

zwierząt w przytulisku prowadzonym 

przy Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Nowym Dworze Gdańskim 

 

 Ochrona przed hałasem zagrażającym zdrowiu lub jakości życia 

11. Remonty i modernizacja 

nawierzchni dróg 

 

168,9 

 

597,0 

  

2013 i dalsze 

 

b/d 

 

Budżet Gminy 

ANiMR, dotacja 

docelowa 

Województwa 

Pomorskiego 

Gmina Nowy Dwór Gdański 

Remont drogi, ul. Kowalska, 

Marzęcino, dł.420 m2 Remont drogi 

gminnej w m. Powalina, dł.750m  

Remont drogi gminnej w m. Gozdawa, 

dł.2196m, Remont drogi gminnej w m. 

Marynowy, pow. 455,75m, Remont 

drogi w m. Kmiecin, o pow. 329,2m, 

remont drogi w Orłowie o pow. 

639,67m2 

 

35,0 

 

470,0 

     

Budżet Gminy 
Gmina Ostaszewo 

Utwardzenie nawierzchni płytowej 

„YOMBY” 

Dofinansowanie remontu drogi 

powiatowej.  

 

 

34,0 

 

147,34 

 

TAK 

   

Budżet Gminy 

Środki samorządu 

Województwa 

Pomorskiego (47,5) 

Gmina Stegna 

Remont dróg gminnych – bieżące oraz 

przebudowa drogi płytowej 202 mb ul. 

Ogrodowa w Stegnie 

 

169,5 

 

 

 

 

5990,2 

 

117,3 

 

 

 

 

2959,4 

 

 

 

 

TAK 

 

 

 

 

TAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budżet Gminy 

 

 

 

 

Budżet Gminy 

Dofinansowanie z 

Narodowego 

Programu 

Gmina Sztutowo 

1. Bieżące remonty dróg gminnych i 

wewnętrznych, obejmujące np. 

naprawę spękań, położenie 

nawierzchni z płyt, łatanie dziur 

masą asfaltową itp. 

2. Budowa i przebudowa dróg. Zakres 

rzeczowy największych zadań: 

- ul. Lipowa w Sztutowie, 
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523,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 i dalsze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25000,0 

Przebudowy Dróg 

Lokalnych 

Dofinansowanie z 

budżetu 

województwa ze 

środków 

pochodzących z 

wyłączenia gruntów 

z produkcji rolnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środki własne i 

zewnętrzne 

nawierzchnia z kostki betonowej, 

jednojezdniowa dł. 196 mb, pow. 

chodników 460m
2
;  

- ul. Leśna w Sztutowie, 

nawierzchnia z kostki betonowej, 

jednojezdniowa dł. 270 mb, pow. 

chodników 460 m
2
 ; 

- ul. Słoneczna w Sztutowie, 

nawierzchnia z kostki betonowej 

jednojezdniowa dł. 399 mb, pow. 

chodników 535 m
2
;  

- ul. Bukowa w Sztutowie, 

nawierzchnia z kostki betonowej, 

jednojezdniowa dł. 608 mb, pow. 

chodników 832 m
2
;  

- ul. Zalewowa w Kątach Rybackich, 

nawierzchnia z masy bitumicznej, 

jednojezdniowa dł. 307 mb, pow. 

chodników 833 m
2
 ( kostka 

betonowa), powierzchnia zatoki 

postojowej 112,8 m
2
; 

- ul. Brzozowa w Kątach Rybackich, 

nawierzchnia z masy bitumicznej, 

jednojezdniowa dł. 544, pow. 

chodników 640 m
2
 ( kostka 

betonowa);  

- ul. Obozowa w Sztutowie, 

nawierzchnia z masy bitumicznej, 

jednojezdniowa dł. 877,86 mb, pow. 

chodników 1728 m
2
, powierzchnia 

ścieżki rowerowej 1488,5 m
2
; 

3. Opracowanie dokumentacji 

projektowych na przebudowy i 

budowy dróg. Budowa i przebudowa 

dróg o nawierzchni bitumicznej oraz 

z betonowej kostki. 

 

 

1278,0 

 

4822,0 

 

TAK 

   

RPO dla 

Województwa 

Gmina Miasta Krynica Morska 

Modernizacja ulicy Rybackiej, 



Raport z realizacji w latach 2011 –  2012 
„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego  

na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013 – 2016” 
 

 

 15 

Pomorskiego 

Budżet Miasta 

Zielonej, Słonecznej i Górników – 

remont w/w dróg wraz z budową 

oświetlenia; remont pozostałych dróg 

gminnych – naprawa nawierzchni 

 

 

3821,0 

 

121,1 

 

TAK 

   

Gmina Ostaszewo 

Gmina Stegna 

Gmina Sztutowo 

Schetynówka 

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym 

Dworze Gdańskim 

Remont drogi powiatowej Nr 2342G 

Jeziernik – Orłowo I etap 0+000 – 

1+379,64, II etap 1+379,64 – 3+059,70 

Remont drogi powiatowej Nr 2331G na 

odcinku Żuławki – Bronowo od km 

0+000 do km 1+ 294,60 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 

2327G Port rybacki – Katy Rybackie w 

km 0+003,5 do km 1+796,75 , 

Remont cząstkowy drogi powiatowej 

Nr 2335G Tujsk – Szkarpawa i Nr 

2329G Drewnica – Bronowo – 

Szkarpawa – DK nr 7 

Remont cząstkowy nawierzchni dróg 

powiatowych Nr 2328G, 2303G, 

2324G,2313G 

 

II. PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA 

 Wykształcenie proekologicznych postaw i poczucia odpowiedzialności za środowisko 

12. Edukacja ekologiczna 

młodzieży i dorosłych – 

prelekcje, ulotki, 

konkursy, informacje w 

mediach 

 

1,3 

 

0,8 

 

TAK 

 

2013 i dalsze 

 

7,0 

 

Budżet Gminy 
Gmina Nowy Dwór Gdański 

2011 – akcja pilotażowa dotycząca 

sprzątania psich odchodów – zakup 

3200 torebek i 2 dystrybutorów 

2012 – zakup 5000 szt. ulotek i 50 szt. 

plakatów dotyczących segregacji 

odpadów 

 

1,0 

 

1,0 

    

Budżet Gminy 
Gmina Ostaszewo 

Festyny, prelekcje związane z edukacją 

ekologiczną 
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b/d 

    

ZUOS SP. z o.o. w 

Tczewie 

Ministerstwo 

Środowiska 

Gmina Stegna 

Ulotki w sprawie funkcjonowania 

nowego systemu gospodarowania 

odpadami 

 

 

 

 

  

Według 

potrzeb 

 

b/d 

 

Środki własne i 

zewnętrzne 

Gmina Sztutowo 

Gmina Sztutowo zarówno 

samodzielnie jak i w porozumieniu z 

jednostkami, organizacjami, których 

statutowymi celami są szeroko – 

rozumiane działania ekologiczne 

prowadzi akcje min. – „ Kochasz dzieci 

– nie pal śmieci”, organizuje wspólnie 

z mieszkańcami oraz akcje  nasadzeń 

drzew, uczestniczy w kolportażu ulotek 

proekologicznych oraz aktywnie 

włącza się w podnoszenie świadomości 

mieszkańców z zakresu ekologii i 

technologii korzystnych dla 

środowiska. 

 

12,1 

 

17,4 

 

 

 

2013 

 

30,0 

 

WFOŚiGW w 

Gdańsku 

Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana 

2011 – 4.000 uczestników w 72 

spotkaniach, 2012 – 3000 uczestników 

w 58 spotkaniach. 

2011 – konkurs ekologiczny „Jestem 

integralną częścią przyrody”, 2012 – 

konkurs fotograficzny „Krajobraz 

Mierzei i Żuław”, w obu latach 

konkursy plastyczne. 

Informacje na stronie internetowej 

jednostki, liczne artykuły prasowe. 

2012 – Pakiet edukacyjny „Mierzeja 

Wiślana i jej duch” – bajki i 

scenariusze lekcji o walorach 

przyrodniczych i krajobrazowych 

Parku 

 

24,59 

  

Zadanie 

ciągłe 

 

Zadanie ciągłe 

 

0,5 

 

14,59 tyś. zł -

WFOŚiGW w 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg 

Publikacja „Wokół Zalewu 

Wiślanego”, prelekcje w szkołach 
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Gdańsku   

 

4,0 

 

4,0 

 

Zadanie 

ciągłe 

 

Zadanie ciągłe 

 

4,0 

 

Budżet powiatu 
Starostwo Powiatowe w Nowym 

Dworze Gdańskim 

Organizacja Powiatowych Konkursów 

Wiedzy Ekologicznej dla uczniów 

szkół gimnazjalnych z terenu powiatu 

nowodworskiego oraz zakup 

prenumeraty miesięcznika „Przyroda 

Polska” dla szkół biorących udział. 

13. Rozbudowa ścieżek 

przyrodniczo – 

edukacyjnych w parkach 

krajobrazowych i 

kompleksach leśnych 

 

 

 

 

  

Według 

potrzeb 

 

b/d 

 

Środki własne i 

zewnętrzne 

Gmina Sztutowo 

Działania polegające na rozbudowie 

ścieżek przyrodniczo- edukacyjnych w 

Parku Krajobrazowym „ Mierzeja 

Wiślana” krajobrazowych i 

kompleksach leśnych – są w 

zainteresowaniu Gminy Sztutowo. Na 

miarę możliwości finansowych i 

prawnych Gmina Sztutowo 

współpracuje w przedmiocie 

zagadnienia z Zespołem Parków 

Krajobrazowych Oddział Park 

Krajobrazowy „ Mierzeja Wiślana” w 

Stegnie min. Będąc w zamiarze w 2013 

r. utworzenia nieużytku ekologicznego 

– jako miejsca o wyjątkowych 

walorach środowiskowych – „ 

Starorzecze Płonina” Sprawa w toku. 

  

16,5 

  

2013 

 

4,0 

 

Głównie 

WFOŚiGW w 

Gdańsku, 

pomocniczo 

Nadleśnictwo 

Elbląg 

Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana 

Ścieżka edukacyjna w Stegnie „Las 

wokół nas” 

 

43,91 

 

12,42 

    

20,0 tyś. zł -

WFOŚiGW w 

Gdańsku 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg 

Ścieżka „Wielbłądzi Garb”, tablice na 

ścieżce PK Mierzeja Wiślana „Las 

wokół nas” 



Raport z realizacji w latach 2011 –  2012 
„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego  

na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013 – 2016” 
 

 

 18 

 

14. Szkolenia rolników w 

zakresie rolnictwa 

ekologicznego, 

agroturystyki i wdrażania 

KDPR - racjonalne 

dawkowania i 

przestrzegania 

agrometeorologicznych 

terminów stosowania 

nawozów sztucznych i 

środków ochrony roślin 

      Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Nowym Dworze Gdańskim 

Forma: doradztwo indywidulane 

Porady: ochrona środowiska 

(75 porad) 

Programy rolnośrodowiskowe (45) 

Odnawialne źródła energii (106) 

Szkolenia z KDPR i Zasady 

Wzajemnej Zgodności – 10 szkoleń o 

zasięgu powiatowym uczestniczyło 89 

osób 

Z zakresu agroturystyki – 3 szkolenia 

uczestniczyły 42 osoby 

Kursy z zakresu stosowania środków 

ochrony roślin – 2 szkolenia 

uczestniczyło 55 osób (w 2012 rok) 

15. Organizowanie 

ekologicznych imprez 

plenerowych dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych 

 

1,3 

 

1,3 

 

TAK 

 

2013 i dalsze 

 

1,3 

 

Budżet Gminy 
Gmina Nowy Dwór Gdański 

Organizowanie Akcji Sprzątanie Ziemi 

i Sprzątanie Świata (zakup worków, 

rękawic, utylizacja odpadów)  

 

5,8 

 

4,4 

 

 

 

2013 

 

2,7 

 

WFOŚiGW w 

Gdańsku 

Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana 

Rajdy piesze, warsztaty przyrodnicze, 

Dzień Samorządowca – podwyższanie 

świadomości ekologicznej. 

 

22,5 

 

16,39 

 

Zadanie 

ciągłe 

 

Zadanie ciągłe 

 

15,0 

 

7,32 tyś. zł 

WFOŚiGW w 

Gdańsku (7,32) 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg 

Drzewko za makulaturę, Obchody 

Międzynarodowego Roku Lasów, Ptasi 

Piknik 

16. Wspieranie programów 

ekologicznych dla 

młodzieży realizowanych 

przez organizacje 

pozarządowe 

  

3,38 

 

Zadanie 

ciągłe 

 

Zadanie ciągłe 

 

2,0 

 Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg 

Nasadzenia zadrzewień, akcja „Ożywić 

pola” wspólnie z PK Mierzeja Wiślana 

oraz kołami łowieckimi.  
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17. Doposażenie szkół w 

materiały informacyjne 

na temat prawidłowej 

gospodarki odpadami, 

gospodarki wodno-

ściekowej, zmniejszania 

emisji niskiej 

 

 

 

 

  

Działanie stałe 

 

b/d 

 Gmina Sztutowo 

Doposażenie Zespołu Szkół w 

Sztutowie w materiały informacyjne na 

temat prawidłowej gospodarki 

odpadami, gospodarki wodno-

ściekowej, zmniejszania emisji niskiej- 

odbywały się na miarę możliwości 

pozyskiwanych przez Gminą Sztutowo 

materiałów o ww. tematyce. Plakaty, 

ulotki. 

18. Dofinansowanie akcji 

ekologicznej w gminach 

powiatu 

      

Budżet Gminy 
Gmina Stegna 

Sprzątanie Świata, Czysty Bałtyk 

19. Prowadzenie zajęć 

dydaktycznych na terenie 

parków krajobrazowych i 

kompleksów leśnych 

 

5,0 

 

7,0 

  

2013 

 

4,2 

 

WFOŚiGW w 

Gdańsku 

Park Krajobrazowy  Mierzeja Wiślana 

Warsztaty terenowe i kameralne – 

zakup sprzętu oraz pomocy 

dydaktycznych. 

 

0,2 

 

0,2 

 

Zadanie 

ciągłe 

 

Zadanie ciągłe 

 

0,2 

 Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg 

Zielone lekcje w plenerze 

 Rozwój świadomego uczestnictwa społeczeństwa w podejmowaniu decyzji środowiskowych 

20. Udział społeczeństwa w 

opiniowaniu programów, 

planów i strategii 

      Gmina Stegna 

Informacje o środowisku w BIP, 

ogłoszenia na tablicach – zgłaszane 

przez mieszkańców uwagi. 

  

0,38 

 

2,0 

   Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg 

Konsultacje społeczne dot. projektu 

Plany Ochrony Rezerwatów 

 Aktywizacja rynku do działań na rzecz środowiska 

21. Wskazać podejmowane 

działania 

      Gmina Stegna 

Informacje o konkursach w BIP 

      Gmina Sztutowo 

Wśród działań podejmowanych na 

rzecz aktywizacji społeczeństwa na 

rzecz środowiska należy wymienić 
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działania edukacyjne dot. 

prawidłowego postępowania wyrobami 

zawierającymi azbest, wsparcie 

finansowe tychże działań (szczegółowo 

omówione w pkt.I); akcje zachęcające 

do nasadzeń drzew,; utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy 

Sztutowo 

 

2,9 

 

4,7 

  

2013 

 

7,3 

 Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana 

Akcje mające na celu poprawę stanu 

czystości środowiska naturalnego – 

„Jestem Eko – dbam o swój dom”, 

„Czyste plaże”, „Pomóżmy zwierzętom 

przetrwać zimę” – zakup karmy, 

spotkania z mieszkańcami 

regionu(dziećmi i młodzieżą) – 

wskazanie prawidłowych zasad 

pomocy zwierzętom. 

III. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW NATURALNYCH 

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej, obszary Natura 2000 

22. Inwentaryzacja 

przyrodnicza gmin (bez 

Natury 2000) 

      Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana 

Starorzecze w m. Płonina – pod kątem 

stworzenia użytku ekologicznego oraz 

zbiorników wodnych w Jantarze. 

23. Rewitalizacja parków 

wiejskich i cmentarzy 

 

12,3 

   

2013 

 

57,0 

 

Budżet Gminy 

Środki Unii 

Europejskiej 

Gmina Ostaszewo 

Opracowanie dokumentacji dot. 

rewitalizacji parków wiejskich w 

Gniazdowie. Rewitalizacja parku. 

 Zwiększenie powierzchni leśnych i wzrost ich różnorodności biologicznej 

24. Wprowadzenie nowych 

nasadzeń zieleni na 

terenie miast i gmin 

 

5,0 

 

 

 

Tak 

 

2013 i dalsze 

 

3,0 

 

Budżet Gminy 
Gmina Nowy Dwór Gdański 

2011 r. – założenie zieleńca przy ul. 

Morskiej, uzupełnienie zieleni 

przydrożnej i śródpolnej, zadrzewienia 

przyszkolne w Merzęcinie 

      

RDLO w Gdańsku 
Gmina Stegna 

Otrzymano 2000 sadzonek drzew i 

krzewów, które wykorzystano do 
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nasadzeń na nieruchomościach o 

charakterze użyteczności publicznej w 

m. Bronowo, Chełmek, Stobiec, Tujsk, 

Jantar, Junoszyno. 

 

1,0 

 

1,0 

  

Według 

potrzeb 

 

Według 

potrzeb 

 

Środki własne i 

zewnętrzne 

Gmina Sztutowo 

Prowadzenie na terenie Gminy 

Sztutowo nowych nasadzeń zieleni 

odbywa się cyklicznie w porze 

wczesno-wiosennej. Akcja prowadzona 

jest w porozumieniu z Parkiem 

Krajobrazowym Mierzeja Wiślana. 

Gmina dokłada starań aby w 

tworzonych nowych placach, skwerach 

występowały nasadzenia zarówno 

drzew jak i krzewów. Dodatkowo 

każdorazowo Wójt Gminy wydając 

decyzję zezwalająca na usunięcie 

drzew – warunkuje wykonie decyzji od 

nasadzeń zastępczych. 

 

15,3 

 

16,5 

 

TAK 

 

2013 

 

15,0 

 

Budżet Miasta 
Gmina Miasta Krynica Morska 

Nasadzenia drzew i krzewów na 

terenach zielonych 

 

22,0 

 

9,1 

  

2013 

 

11,5 

 

Głównie WFOŚiGW 

w Gdańsku 

pomocniczo 

Nadleśnictwo Elbląg, 

UG Sztutowo, 

Starostwo Powiatowe 

Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana 

Odtwarzanie i uzupełnianie korytarzy 

ekologicznych w żuławskiej części 

otuliny Parku – przywracanie 

tradycyjnego krajobrazu Żuław 

Wiślanych w celu poprawy warunków 

przyrodniczych regionu. 

 

 

10,0 

 

 

12,0 

 

 

Zadanie ciągłe 

 

 

2013 i dalsze 

 

 

10,0 

 

 

Budżet powiatu 

Starostwo Powiatowe w Nowym 

Dworze Gdańskim 

Zakup materiału zadrzewieniowego do 

nasadzeń mających na celu polepszenie 

warunków biocenotycznych, edukacji 

ekologicznej społeczeństwa. 

 

25. Realizacja bieżących 

zabiegów 

 

36,43 

 

51,31 

  

Zadanie 

 

Około 40,00 

 

Środki własne 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg 

Wg PUL 
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pielęgnacyjnych w LP i 

LN 

ciągłe rocznie 

26. Ochrona i monitoring 

cennych zbiorowisk 

leśnych 

      Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana 

Monitoring projektowanego rezerwatu 

Moczary w Junoszynie, 

projektowanego użytku ekologicznego 

– Płucnicowa Łysia w okolicy 

Piasków, rezerwatu Buki Mierzei 

Wiślanej – wzbogacenie informacji na 

temat walorów przyrodniczych 

obiektów 

 Zachowanie wysokich walorów ekologicznych obszarów rolniczych 

27. Odbudowa systemu 

melioracji szczegółowej 

  

4,9 

  

2013 

 

738,0 

 

Środki UE PO 

„Ryby” 

Gmina Stegna 

Realizacja zadania polegająca na 

odmuleniu przepustów i rowów 

melioracyjnych w Gminie Stegna 

IV. ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW, WODY I  ENERGII 

 
Promocja pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych 

28. Działania 

administracyjne i decyzje 

samorządów, w tym 

zawiązywanie 

międzygmin-nych 

związków na rzecz 

wspierania 

proekologicznych 

inicjatyw obywatelskich 

      Gmina Stegna 

Sporządzono plan mpzp „Wiatraki 

Nowotna” 
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5. Koszty realizacji Programu 

Środki na realizację zadań pochodziły z budżetu powiatu, budżetów gmin, Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, funduszu sołeckiego, funduszy europejskich, Ministerstwa 

Gospodarki i Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz 

środków własnych instytucji współdziałających. W okresie objętym niniejszym raportem na zadania 

mające wpływ na poprawę stanu środowiska przeznaczono ponad 74 miliony zł. Wielu poniesionych 

kosztów na realizację zadań wykonywanych przez instytucje wspierające nie udało się określić, przez 

co wysokość tych kosztów jest stanowczo większa. 

Planowe działania związane z realizacją Powiatowego Programu Ochrony Środowiska w 

latach 2011 – 2012 odbyły się w większości zgodnie z przyjętym harmonogramem, kolejne priorytety 

i kierunki działań zostaną określone w aktualizacji Programu na kolejne lata. 

 

6. Monitoring Programu Ochrony Środowiska 

Monitoring realizacji celów postawionych w Programie Ochrony Środowiska jest jednym z 

ważniejszych elementów mających wpływ na jego prawidłową realizację. Monitoring prowadzony 

jest m.in. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowy Instytut 

Geologiczny w Warszawie, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Instytut 

Ochrony Środowiska w Warszawie oraz w wyniku przeprowadzania odpowiednich badań 

społecznych. Uzyskane dane służą do oceny stanu środowiska oraz efektywności realizacji zadań 

postawionych w Programie Ochrony Środowiska. 

Podstawą właściwej oceny realizacji Programu jest dobry system sprawozdawczości oparty na 

wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska dających rzetelną informację o realizacji założonych 

celów. 

 

Tabela 2. Wskaźniki monitorowania realizacji zadań ujętych w POŚ 
 

Lp. Wskaźniki 

Wartość 

wskaźnika  w 

roku 2008 

Wartość 

wskaźnika  w 

roku 2010 

Wartość 

wskaźnika  w 

roku 2012 

 Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko 

1. 
Jakość wód powierzchniowych; udział wód 

pozaklasowych (wg oceny ogólnej) 
95 % 95 % 95 % 

2. 
Jakość wód podziemnych; udział wód o bardzo 

dobrej i dobrej jakości (klasa Ia i Ib) 
30 % 30 % 30 % 

3. Stopień zwodociągowania powiatu 99 % 99,42 % 99,42 % 

4. Stopień skanalizowania powiatu 55 % 70,5 % 71 % 

5. 

Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające 

oczyszczenia i odprowadzenia do wód 

powierzchniowych lub do ziemi 

1,25 hm
3
 1,35 hm

3 
1,57 hm

3
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6. 
Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w kg/ 1 

mieszkańca x rok 
245 258 232,4 

7. Szczegółowe rowy i cieki wodne w km 4158,2 4158,2 4158,2 

8. 
Rzeki i kanały ogółem (melioracje podstawowe) w 

km 
436,7 436,7 436,7 

9. 
Udział odpadów komunalnych składowanych na 

składowiskach 
98 % 97 % 98 % 

10. 
Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych do 

powietrza z zakładów objętych sprawozdawczością 
2 Mg/rok 23,69 Mg/rok *18,68 Mg/rok 

11. 

Wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych do 

powietrza z zakładów objętych sprawozdawczością 

(bez CO2) 

45 Mg/rok 116,36 Mg/rok *123,09 Mg/rok 

12. Wskaźnik lesistości powiatu 8,12 % 8,12 % 8,12 % 

13. 
Procentowy udział powierzchni terenów objętych 

ochroną prawną 
26 % 26 % 26 % 

14. Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska 5655,3 tys. zł 22131,5 tys. zł 74169,2 tyś. zł 

 
 *Suma emisji z opłat > j 2000 zł 

7. Podsumowanie 

W Powiecie Nowodworskim narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej jest Program 

Ochrony Środowiska przyjęty na lata 2009 – 2016 przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

w dniu 27 kwietnia 2010 r. Uchwałą Nr XXXIII/294/2010. Celem Programu jest identyfikacja 

zagrożeń, zapewnienie skutecznych mechanizmów jego ochrony, poprawy stanu środowiska 

naturalnego oraz efektywne nim zarządzanie w zgodzie z obowiązującym prawem. 

Raport z realizacji celów, na przestrzeni lat 2011 – 2012 r., wskazanego wyżej Programu, 

wykonano w oparciu o ankiety rozesłane do organów administracji publicznej i instytucji 

współdziałających, które wypowiedziały się na temat zadań oraz podejmowanych działań 

dotyczących głównie: 

 edukacji ekologicznej; 

 ochrony przed hałasem, poprzez modernizację nawierzchni drogowych; 

 nasadzeń drzew i krzewów na terenie Powiatu; 

 poprawy jakości wody pitnej i porządkowania gospodarki wodno – ściekowej; 

 modernizacji i konserwacji urządzeń melioracyjnych. 

Realizacja zadań o charakterze wykonawczym spoczywa głównie na samorządach gminnych 

oraz  na podmiotach gospodarczych. Koszty związane z ich realizacją często przekraczają możliwości  

finansowe podmiotów je realizujących. Jednak podjęcie zadań daje wymierne korzyści w środowisku. 
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Program zgodnie z obowiązującym prawem jest okresowo aktualizowany w celu dostosowania do 

zmieniających się warunków fizycznych i prawnych. 

Prawo ochrony środowiska przewiduje wykonanie aktualizacji programu ochrony środowiska 

co 4 lata, w której uwzględnione zostają zmiany wynikające z  polityki ekologicznej państwa. 

Należy podkreślić, że jedynie wspólne działania podjęte przez administrację samorządową, 

rządową, podmioty gospodarcze, a także społeczeństwo jest szansą rozwoju społecznego i skutecznej 

ochrony środowiska. 

 


