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Rozdział I
WSTĘP
Polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do
realizacji ochrony środowiska. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) nałoŜono na
wszystkie szczeble administracji samorządowej obowiązek opracowania programów
ochrony środowiska. W celu spełnienia przedmiotowego wymogu opracowano „Program
Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2004-2006 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2007-2011” przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego
Nr XII/88/2004 z dnia 12 lutego 2004 r.
Zgodnie z art.18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska organ wykonawczy powiatu sporządza co 2 lata, od jego uchwalenia, raport
z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu i przedstawia go radzie powiatu.
Pierwszy Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu
Nowodworskiego obejmujący lata 2004-2006 został przyjęty przez Radę Powiatu
Nowodworskiego w dniu 28.10.2008 r. Uchwałą Nr XIX/176/2008.
Niniejszy Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Nowodworskiego na lata 2004-2011” ( zwany dalej Raportem ) jest drugim dokumentem
przedstawiającym i podsumowującym działania w zakresie ochrony środowiska na terenie
Powiatu Nowodworskiego i obejmuje kolejny dwuletni okres realizacji Programu.

Rozdział II
CEL I ZAKRES RAPORTU
Celem raportu jest przedstawienie zamierzeń zapisanych w „Programie Ochrony
Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2004-2011” oraz dokonanie oceny ich
realizacji za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r. Zagadnienia związane z gospodarką
odpadami zostały szerzej omówione w „Sprawozdaniu z realizacji Planu gospodarki
odpadami dla Powiatu Nowodworskiego za lata 2007 – 2008”.
W myśl art. 18 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska, raport z realizacji
Programu ochrony środowiska dla Powiatu Nowodworskiego przedkładany jest Radzie
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.
Raport uwzględnia realizację najwaŜniejszych elementów „Programu ochrony
środowiska dla Powiatu Nowodworskiego” w latach 2007 – 2008:
1. Cele ekologiczne długoterminowe i cele krótkoterminowe;
2. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w rozliczanym okresie wraz z ich
kosztami i źródłami finansowania;
3. Monitoring realizacji Programu wraz ze wskaźnikami monitorowania efektywności
Programu;
4. Aspekty finansowe wdraŜania Programu.
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Rozdział III
ZAGROśENIA ŚRODOWISKA
W Powiecie Nowodworskim znajdują się dwie gminy miejskie - Krynica Morska
i Nowy Dwór Gdański oraz trzy gminy wiejskie - Ostaszewo, Stegna i Sztutowo.
Powiat ma charakter rolniczy z rozwiniętą funkcją turystyczną. ZagroŜenia
środowiska mają charakter naturalny i antropogenicznym. Analiza stanu środowiska
naturalnego jak równieŜ kierunków rozwojowych powiatu i gmin powiatu pozwala na
sprecyzowanie zagroŜeń, problemów i obszarów konfliktowych.
ZagroŜeniami naturalnymi występującymi na terenie Powiatu Nowodworskiego są:





powodzie
erozja gleb
abrazja brzegu morskiego
gradacje owadów i choroby drzew

antropogenicznymi
ZagroŜeniami
Nowodworskiego są:

występującymi

na

terenie

Powiatu

 System transportowy, a w szczególności transport drogowy wiąŜe się z emisją
zanieczyszczeń i generowaniem hałasu. Dotyczy to szczególnie miasta Nowy Dwór
Gdański, drogi krajowej nr 7 oraz w sezonie letnim dróg połoŜonych na terenie Mierzei
Wiślanej. Komunikacja drogowa wpływa na degradację walorów przyrodniczych,
zakłóca funkcjonowanie korytarzy ekologicznych migrujących zwierząt oraz powoduje
fragmentację siedlisk.
 Przemysł i energetyka wywierają negatywny wpływ na środowisko w związku z emisją
zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery, wytwarzaniem odpadów, odprowadzaniem
ścieków, degradacją powierzchni ziemi, zuŜywaniem zasobów naturalnych, emisją
hałasu oraz awariami przemysłowymi. Na terenie powiatu działa kilka zakładów
przemysłowych o waŜnym znaczeniu lokalnym i regionalnym. Największe zakłady w
powiecie to: “Hydromechanika” w Piaskowcu, “Stop-Kor” Spółka Jawna i “STOP-KOR
PERFEKT” s-ka z o.o. w Jezierniku oraz Stocznia śuławy w Piaskowcu na terenie
gminy Ostaszewo, a takŜe Spółdzielnia Mleczarska “Maluta”, “SeCesPol” i firma
“Tuga” w Nowym Dworze Gdańskim. Obie spółki Stop-Kor, z uwagi na trudności
finansowe, w ostatnim okresie znacznie ograniczyły swoją działalność.
Negatywny wpływ na walory krajobrazowe oraz funkcjonowanie awifauny będzie miało
planowane wykorzystywanie energetyki wiatrowej poprzez budowę farm wiatrowych.
 Rolnictwo jako jedno z podstawowych sektorów gospodarki na terenie Powiatu
Nowodworskiego jest źródłem zanieczyszczeń obszarowych powodowanych
stosowaniem nawozów oraz środków ochrony roślin będących zagroŜeniem dla wód
powierzchniowych i wód podziemnych. ZagroŜeniem dla środowiska naturalnego jest
intensyfikacja rolnictwa.
 Turystyka i rekreacja poprzez swój intensywny rozwój w ostatnich latach prowadzi
często do niekontrolowanego „dzikiego” zagospodarowywania terenów atrakcyjnych
turystycznie i jednocześnie cennych przyrodniczo. Skutkiem tego jest degradacja
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krajobrazu naturalnego. Rozwój turystyki wiąŜe się równieŜ z dewastowaniem
środowiska przez przebywających w okresie letnim turystów.
 Gospodarka komunalna w tym ścieki komunalne nieoczyszczone lub niedostatecznie

oczyszczone odprowadzane do środowiska stanowią zagroŜenie dla jakości wód
powierzchniowych i podziemnych. Podobnie jak „dzikie” wysypiska odpadów powstałe
na skutek wywoŜenia odpadów w miejsca przypadkowe (lasy, pola). ZagroŜeniem jest
równieŜ niska emisja zanieczyszczeń z zabudowy mieszkaniowej powodująca wzrost
stęŜenia dwutlenku siarki i pyłu w sezonie grzewczym.

Rozdział IV
METODYKA SPORZĄDZANIA RAPORTU
W raporcie przedstawiono dane za lata 2007-2008.
Głównym źródłem informacji o realizacji zadań zawartych w Programie Ochrony
Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego były materiały pozyskane od gmin, tj.: Urzędu
Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, Urzędu Miasta Krynica Morska, Urzędu Gminy
Ostaszewo, Urzędu Gminy Stegna, Urzędu Gminy Sztutowo oraz Nadleśnictwa Elbląg i
Zarządu Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” w Stegnie, Ośrodka Doradztwa
Rolniczego Oddział Nowy Dwór Gdański, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego Terenowy Odział w Nowym Dworze Gdańskim

Rozdział V
REALIZACJA ZADAŃ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
Opis przedsięwzięć jak i zrealizowanych w ich ramach zadań przedstawiono
tabelarycznie.
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Tabela 1. Jakość wód i stosunki wodne – lista przedsięwzięć do realizacji w latach 2007 – 2008

Lp.

Działania w Programie
Ochrony Środowiska
województwa pomorskiego na
lata 2004-2011

Okres
realizacji

Zadania w Programie
Ochrony Środowiska dla
powiatu nowodworskiego
na lata 2004-2011

Okres
planowany

Okres
realizacji

Uwagi o realizacji

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE
1.

2.

Zintensyfikowanie szkoleń w
zakresie racjonalnego
dawkowania i przestrzegania
agrometeorologicznych
terminów stosowania nawozów
sztucznych i środków ochrony
roślin

Pozostałe przedsięwzięcia

od 2003

Zintensyfikowanie szkoleń w
zakresie racjonalnego
dawkowania i
przestrzegania
agrometeorologicznych
terminów stosowania
nawozów sztucznych i
środków ochrony roślin

Ciągłe

Wprowadzenie zapisów w
planie zagospodarowania
przestrzennego chroniących
obszary szczególnie
wraŜliwe (dolin rzecznych,
płytkiego zalegania wód
podziemnych) przed
zainwestowaniem i
rygorystyczne
przestrzeganie tych zapisów

Ciągłe

Ciągłe

Szkolenia prowadzone są przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego i
Powiatową Stację Ochrony Roślin.
Na przestrzeni lat 2007 – 2008, przeprowadzono 6 kursów z
zakresu stosowania środków ochrony roślin, szkoląc ok. 200
osób. Ponadto przeprowadzono 15 szkoleń z zakresu KDPR,
dostosowania gospodarstw do standardów wynikających z
zasady wzajemnej zgodności oraz z ochrony środowiska, zdrowia
publicznego i zdrowia zwierząt, przeszkalając ok. 300 osób.
ODR-y współpracowały przy opracowaniu planów nawozowych i
planów ochrony roślin łączących się z Kodeksem Dobrej Praktyki
Rolniczej

Ciągłe

Gminy Powiatu Nowodworskiego w trakcie prac nad miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego uwzględniają w
zapisach obszary o walorach przyrodniczych oraz obszary
zalewowe.
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Prowadzenie bieŜącej
rejestracji i kontroli
odprowadzania ścieków w
tym bieŜąca identyfikacja
właścicieli nielegalnych
podłączeń i wydawanie oraz
egzekwowanie
odpowiednich decyzji
administracyjnych

Ciągłe

Ciągłe

Rejestracja i kontrola odprowadzania ścieków prowadzona jest w
sposób ciągły w ramach obowiązków słuŜbowych Urzędów, na
terenie niektórych obszarów kontrolę przeprowadza Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE
1.

2.

Rozbudowa CWś

Modernizacja sieci, stacji ujęć
wody, sieci wodociągowych
na terenie miast i gmin

2007

2007-2008

Realizacja zadania
inwestycyjnego „Poprawa
jakości wody pitnej i
porządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w obszarze
funkcjonalnym śuławy”

2007

2007

b.d.

Modernizacja stacji uzdatniania
wody oraz rozbudowa sieci
wodociągowej na terenie miast
i gmin

2007

2007

Gmina Stegna:
W Rybinie i w Stegnie (w ul. Lipowej) została wybudowana sieć
wodociągowa.

Ciągłe

Ciągłe

Gmina Sztutowo:
Urząd Gminy Sztutowo jako zadanie ciągle dokonuje
modernizacji i budowy sieci wodociągowej na terenie gminy. Na
dzień 31.12.2008 roku Gmina Sztutowo posiada 86,94 km sieci
wodociągowej.
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3.

Porządkowanie gospodarki

2007-2008

ściekowej na terenach innych
miast i gmin, a w
szczególności Lębork, Gniew,
Osiek, Krynica Morska, Kwidzyn,
Kościerzyna, Gniewno

Porządkowanie gospodarki
ściekowej w gminach powiatu,
w tym: budowa i modernizacja
sieci kanalizacyjnej,
modernizacja oczyszczalni
ścieków, modernizacja sieci
kanalizacji deszczowej

2007-2008

2007-2008

Gmina Stegna:
Na terenie Gminy Stegna prowadzona jest dokumentacja
kanalizacji sanitarnej: śuławki, Drewnica, Przemysław, Jantar
Leśniczówka, Stegna.
Gmina Nowy Dwór Gdański:
Budowa kanalizacji we wsi Kmiecin, Cyganek.
Wykonanie kolektora grawitacyjnego, rurociągu tłocznego,
przykanalików oraz przepompowni ścieków.
Budowa kanalizacji ul. Chrobrego i 3-go Maja.
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji
sanitarnej Kmiecin – Solnica – Jazowa – Wierciny.
Gmina Sztutowo:
Urząd Gminy Sztutowo jako zadanie ciągłe prowadzi
modernizację i budowę sieci kanalizacyjnej. Na dzień 31.12.2008
roku, Gmina Sztutowo posiada 48,93 km sieci kanalizacyjnej.

4.

Porządkowanie systemów
melioracyjnych

2007-2008

Porządkowanie systemów
melioracyjnych

2007-2008

2007-2008

ZMiUW T/O Nowy Dwór Gdański:
I. Przebudowa Stacji Pomp Nr 5 w m. Kobyla Kępa gm.
Sztutowo:
1. Stacja pomp odwadniających polder z 2 pompami
zatapialnymi F=416 ha
2. Modernizacja kanału pompowego „A” na długości L=3338 m
II Stacja pomp Nr 8 Izbiska gm. Stegna:
1. Stacja pomp – szt. 1 odwadnia polder o pow. F=3100 ha,
3
agregaty pompowe szt. 4 o łącznej wydajności Q=4,2 m /s
III Rzeka Tuga – odbudowa prawego wału
przeciwpowodziowego w km 11+220-20+830 L=8645 m, gm.
Nowy Dwór Gd.
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Konserwacja urządzeń
melioracji szczegółowej

Ciągłe

Gmina Sztutowo:

Ciągłe

- Porządkowanie i wymulanie rowów melioracyjnych przez ich
właścicieli;
Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej, zgodnie z
Prawem wodnym, naleŜy do właścicieli zmeliorowanych
nieruchomości.
Gmina Ostaszewo:
-

Wymulanie rowów – szczegółowych w celu prawidłowego
funkcjonowania systemu melioracyjnego;

-

Remont przepustów.

Gmina Nowy Dwór Gdański:
Odmulenie rowów przy drodze gminnej ul. Tczewska i ul. Polna w
Nowym Dworze Gdańskim i w miejscowościach: Orłowo,
Marzęcino, na terenie Małej Holandii oraz przebudowa
przepustów.
Gmina Stegna:
1. Przebudowa i udroŜnienie przepustów oraz wymulanie rowów
przy drogach gminnych.
2. Mechaniczne odmulanie i oczyszczanie rowów
melioracyjnych, część zadań w tym zakresie wykonali
samodzielnie właściciele gruntów rolnych
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Tabela 2. Powietrze atmosferyczne - lista przedsięwzięć do realizacji w latach 2007 – 2008

Lp.

Działania w Programie ochrony
Okres
środowiska województwa
realizacji
pomorskiego na lata 2004-2011

Zadania w Programie
ochrony środowiska dla
powiatu nowodworskiego
na lata 2004-2011

Okres
planowany

Okres
realizacji

Uwagi o realizacji

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE
1.

Pozostałe przedsięwzięcia

Promowanie budownictwa
stosującego materiały
energooszczędne

Ciągłe

Ciągłe

Gmina Nowy Dwór Gdański:
- Rozpowszechnienie wśród sołtysów i mieszkańców miasta
informacji o organizowanych seminariach i prezentacjach.
-Zakup ciepłomierzy
Gmina Ostaszewo:
- Przy wydawaniu decyzji pozwolenia na budowę, udziela się
instruktaŜu dot. materiałów energooszczędnych.

Promowanie proekologicznych
środków transportu

Ciągłe

Ciągłe

Upowszechnienie przez gminy ekologicznych form transportu
szczególnie na Mierzei Wiślanej w okresie wzmoŜonego okresu
turystycznego – transport rowerowy, Ŝuławska kolejka
wąskotorowa

Upowszechnienie komunikacji
zbiorowej

Ciągłe

Ciągłe

Remont dróg, wykonanie ciągów pieszo – rowerowych,
utrzymanie i konserwacja istniejących wiat przystankowych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE
1.

Budowa ścieŜek rowerowych

2004-....

Budowa systemu ścieŜek
rowerowych w gminach
powiatu

2007-2008

2007-2008 Projekt budowy ścieŜek rowerowych jest na etapie dalszych
uzgodnień.

2.

Modernizacja systemu
ogrzewania w innych miastach i
gminach, w tym modernizacja
sieci c.o. i podłączenie nowych
uŜytkowników

1997-....

Opracowanie projektów
załoŜeń do planu zaopatrzenia
gmin w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe

2007-2008

2007-2008

Gmina Stegna:
Przygotowywany jest plan zmiany systemu grzewczego na
gazowe do roku 2010
Gmina Nowy Dwór Gdański:
Budowa ciepłociągu na osiedlu Drzymały.
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Tabela 3. Gospodarka odpadami - lista przedsięwzięć do realizacji w latach 2007 – 2008
Działania w Programie ochrony
Okres
Lp.
środowiska województwa
realizacji
pomorskiego na lata 2004-2011
1.

Opracowanie powiatowych
planów gospodarki odpadami

Zadania w Programie
ochrony środowiska dla
powiatu nowodworskiego
na lata 2004-2011

Okres
planowany

Okres
realizacji

Zebranie informacji od gmin
nt. wykonania planów
operacyjnych

2007

2008

Gmina Sztutowo opracowała i przyjęła Uchwałą
Nr XXI/189/08 z dnia 22.12.2008 r. aktualizację planu
gospodarki odpadami.

Ocena stopnia wykonania
PGO

2007

2007

Większość załoŜeń zrealizowano

Weryfikacja PGO – na lata
2008-2015

2007

2007

Trwają weryfikacje zadań ujętych w powiatowych
i gminnych planach gospodarki odpadami

Uwagi o realizacji

2.

Intensyfikacja wykorzystania
kompostów w rolnictwie

Zadanie
ciągłe

Intensyfikacja wykorzystania
kompostów w rolnictwie

Ciągłe

Ciągłe

Propagowanie kompostowania odpadów organicznych przez
mieszkańców we własnym zakresie, a następnie ich rolnicze
wykorzystanie. Jest to zadanie ciągłe tut. Starostwa i urzędów
miast i gmin ujętym w PPOŚ.

3.

Zagospodarowanie osadów
Zadanie
ściekowych (w tym powiatowy
ciągłe
system informacji o komunalnych
osadach ściekowych i ich
stosowaniu)

Zagospodarowanie osadów
ściekowych (w tym
powiatowy system informacji
o komunalnych osadach
ściekowych i ich stosowaniu)

Ciągłe

Ciągłe

Oczyszczalnie ścieków zagospodarowują osady ściekowe we
własnym zakresie poprzez ich odwodnienie, deponowanie na
terenie oczyszczalni, przekazywanie rolnikom indywidualnym
lub wywoŜone na składowiska odpadów.
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4.

Edukacja z zakresu gospodarki
odpadami

Zadanie
ciągłe

Działania uświadamiające
(selektywna zb. surowców
wtórnych, bioodpadów,
kompostowanie
przydomowe)

Ciągłe

Ciągłe

-Kampanie edukacyjne, akcje ekologiczne typu „Sprzątanie
świata”, „Dzień Ziemi”, „Nie wypalajmy traw”, „Sprzątanie rzeki
Tugi”, itp. dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych mieszkańców
powiatu oraz organizacji pozarządowych jak Polski Związek
Wędkarski, Towarzystwo Przyjaciół Powiatu Nowodworskiego.
Organizacja wycieczek, wystaw i spotkań. Coroczna
organizacja Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla
młodzieŜy szkół gimnazjalnych z terenu Powiatu
Nowodworskiego. Ponadto konkursy dot. prawidłowej
gospodarki odpadami.
Prelekcje wśród dzieci, młodzieŜy i dorosłych. Coroczny zakup
dla szkół gimnazjalnych rocznej prenumeraty miesięcznika
„Przyroda Polska”. MoŜliwość korzystania przez młodzieŜ i
nauczycieli z prenumerowanych przez Wydział czasopism jak:
„Aura”, Przegląd komunalny”, „Eko Świat”, „Problemy ocen
środowiskowych”, „Łowiec Polski”. Akcja ulotkowa na terenie
Powiatu Nowodworskiego zorganizowana przez tut. Starostwo
uświadamiająca mieszkańcom zagroŜenia z tytułu spalania
odpadów w paleniskach domowych. Zakup, wyposaŜenie
obiektów uŜyteczności publicznej w pojemniki selektywnej
zbiorki odpadów opakowaniowych i niebezpiecznych oraz
pojemników na zuŜyte baterie.

Organizacja szkoleń i
konferencji dot. gospodarki
odpadami

Ciągłe

Ciągłe

Nie było z powodu braku środków finansowych.

Prowadzenie w
przedszkolach i szkołach
podstawowych pogadanek
nt. segregacji odpadów w
gospodarstwach domowych

Ciągłe

Ciągłe

Prowadzone są przez urzędy oraz inne organizacje spotkania
na temat segregacji odpadów w gospodarstwach domowych i
ich znaczenie w procesie gospodarowania odpadami.

Promowanie dobrych
przykładów segregacji
odpadów u źródła

Ciągłe

Ciągłe

Organizowane są na terenie powiatu spotkania, prelekcje,
akcje ulotkowe mające na celu uświadomienie społeczeństwu
potrzeby segregacji odpadów i moŜliwości ich wtórnego
wykorzystania po przetworzeniu.
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5.

Pozostałe przedsięwzięcia

Propagowanie
kompostowania odpadów
organicznych przez
mieszkańców we własnym
zakresie

Ciągłe

Wspieranie i koordynowanie
działań dotyczących rozwoju
ponadgminnego systemu
gospodarki odpadami
komunalnymi

Ciągłe

WdraŜanie systemu kontroli
uczestniczenia wytwórców
odpadów w
zorganizowanym wywozie
odpadów komunalnych

Od 2005

Od 2005

Ciągłe

Ciągłe

Inwentaryzacja „dzikich
wysypisk’

Ciągłe

Odpady zielone na terenach rolnych i działkowych
wykorzystywane są lokalnie do kompostowania. Z gospodarstw
domowych odpady trafiają na składowiska odpadów.
Z uwagi na niewielkie ich ilości Gminy wskazały iŜ aktualnie nie
ma potrzeby wprowadzania dodatkowej zbiórki tego rodzaju
odpadu .

Ciągłe

-Wspieranie Akcji „Sprzątanie Świata – Polska”
- Gminy są członkami Regionalnego Systemu Odzysku
Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie (ZOZ Rokitki)

Stan gospodarki odpadami w małych i średnich
przedsiębiorstwach rozpoznany jest przez WIOŚ oraz przez
Starostwo przy ubieganiu się o stosowne regulacje prawne.
Podstawą są wydawane decyzje administracyjne, informacje
składane w tut. urzędzie
Gmina Nowy Dwór Gdański:
Zlikwidowano „dzikie” wysypisko odpadów w Kępkach wzdłuŜ
rz. Nogat.
Gmina Stegna:
Niewielkie wysypiska inwentaryzowane przez StraŜ Gminną i
likwidowane przez sprawców.
Zarząd Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”:
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci ze szczególnym naciskiem
na Pas Techniczny Urzędu Morskiego

Intensyfikacja działalności
kontrolnej

-

-

Informacje o nielegalnych miejscach składowania odpadów są
na bieŜąco weryfikowane przez poszczególne gminy i
podejmowane stosowne działania.
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Badanie jakości osadów
ściekowych celem
określenia moŜliwości ich
wykorzystania do celów
rolniczych

-

-

Badaniem jakości osadów ściekowych celem określenia
moŜliwości ich rolniczego wykorzystania, zgodnie z zapisem w
harmonogramie zadań PPOŚ, zajmują się przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjne. Wyniki prowadzonych badań,
istniejące techniki i technologie w powiązaniu z obowiązującym
prawodawstwem oraz dostępnymi środkami finansowymi
pozwolą na sprecyzowanie sposobu i formy zagospodarowania
osadów. Dopiero wówczas moŜliwe będzie opracowanie
systemu informacji o komunalnych osadach ściekowych i ich
zastosowaniu.

Uwzględnianie
wprowadzania
bezodpadowych i
małoodpadowych
technologii produkcji przy
wydawaniu pozwoleń na
wytwarzanie i zezwoleń na
unieszkodliwianie odpadów

Ciągłe

Ciągłe

Przy opiniowaniu inwestycji zwracana jest uwaga na sprawy
minimalizacji odpadów i wprowadzenie technik i technologii
małoodpadowych.

Egzekwowanie realizacji
zaleceń wydawanych w
zezwoleniach

Ciągłe

Ciągłe

Informacje o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych
kierowane są przez zakłady do WIOŚ z powiadomieniem
Starosty.

Zgłaszanie do WIOŚ
przypadków
nieprzestrzegania
właściwego składowania
odpadów przemysłowych

-

-

WIOŚ kontroluje podległe mu zakłady i w przypadku
naruszenia przepisów dot. gospodarki odpadami wydaje
stosowne zarządzenia.

Zintensyfikowanie kontroli
realizacji gospodarki
odpadami w jednostkach
prowadzących działalność
gospodarczą

-

-

Sektor gospodarczy objęty jest zorganizowanym systemem
zbierania odpadów komunalnych. Za organizację systemu
zbierania, gromadzenia i transportu pozostałych odpadów
odpowiadają zakłady.
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PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE
1.

Rozbudowa ZZO „Rokitki” wraz
z wprowadzeniem na cały
obszar obsługiwany przez ZZO
systemu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych, w tym
odpadów niebezpiecznych

2004-2008 Opracowanie koncepcji
sortowni odpadów

Budowa stacji
przeładunkowej odpadów na
terenie gminy Stegna
wyposaŜonej w linię do
segregacji odpadów
2.

Budowa gminnych kompostowni

3.

Pozostałe przedsięwzięcia

20032006

Budowa gminnych
kompostowni

Zwiększenie liczby
mieszkańców objętych
zorganizowaną zbiórką
odpadów
Rozszerzenie segregacji
odpadów u źródła (z
zakupem pojemników)

2008

2008

do 2011

do 2011

Gminy Powiatu Nowodworskiego przystąpiły do projektu pn.
„Regionalny System Organizacji Zbierania i Unieszkodliwiania
Odpadów Stałych dla miast: Tczewa, Pruszcza Gdańskiego,
Malborka i powiatów: gdańskiego, tczewskiego,
nowodworskiego, malborskiego”. Zakres rzeczowy projektu:
budowa Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
w Tczewie, modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów
w Pelplinie, budowa sortowni odpadów pochodzących z
selektywnej zbiorki w Stegnie oraz rekultywacja składowisk
odpadów komunalnych nie spełniających wymogów ochrony
środowiska.
Gmina Stegna
W ramach przystąpienia do Regionalnego Sytemu Organizacji
Zbierania i Unieszkodliwiania Odpadów Stałych Tczew
została opracowana koncepcja sortowni i stacji
przeładunkowej w Stegnie.

-

2004-2011

Ciągłe

-

Aktualnie nie planuje się ich realizacji. Odpady z terenu
Powiatu Nowodworskiego wywoŜone są na wysypisko w
Rokitkach, gm. Tczew, z uwagi na brak moŜliwości realizacji na
własnym terenie składowiska, ze względu na małą ilość
odpadów zielonych z gospodarstw indywidualnych. Starostwo
oraz urzędy miast i gmin promują, zgodnie z PPOŚ, segregację
odpadów u źródła oraz propagują kompostowanie odpadów
organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie.

2004-2011 Szacuje się, iŜ wg stanu ewidencji zawartych umów na odbiór
odpadów ok. 90% mieszkańców powiatu objętych jest
zorganizowanym systemem zbierania odpadów. Przez gminy
stale podejmowane są kontrole w celu tzw. „uszczelniania
sytemu”.
Ciągłe

Regulaminy utrzymania porządku i czystości w gminach
powiatu określają zasady selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki
selektywnej zbiórce, zmniejszeniu ulega ilość odpadów
zmieszanych.
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Organizacja punktów zbiórki
i odbioru odpadów
niebezpiecznych

Ciągłe

Ciągłe

Organizacja zbiórki baterii na terenie szkół, przedszkoli,
placówek uŜyteczności publicznej (Firma REBA S.A.) oraz
przeterminowanych leków w aptekach. Opakowania po
środkach ochrony roślin i akumulatory odbierane są przez
placówki handlowe.

Organizacja punktów
zbiórki odpadów
wielkogabarytowych/
wdroŜenie zbiórki tych
odpadów od mieszkańców

Ciągłe

Ciągłe

Na terenie gmin powiatu nowodworskiego wdroŜono i jest
kontynuowany system selektywnej zbiórki odpadów
wielkogabarytowych tzw. „wystawki” na ulicach i w
określonych miejscach ogólnodostępnych lub w razie
potrzeby mieszkańcy sami zgłaszają potrzebę odebrania
odpadu wielkogabarytowego.

WdroŜenie odzysku gruzu
rozbiórkowego

2008

2008

Usuwanie azbestu i
wyrobów zawierających
azbest

2004-2011

Dotychczas nie wdroŜono systemu zbiórki odpadów
budowlanych

2004-2011 Odpady te są wywoŜone przez specjalistyczne firmy do miejsc
ich utylizacji poza teren Powiatu.
Gminy prowadzą inwentaryzację azbestu i jego wyrobów.
Gmina Nowy Dwór Gdański dofinansowuje utylizację
eternitowych pokryć dachowych.
Gmina Sztutowo równieŜ planuje dofinansowywanie utylizacji
azbestu.
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Tabela 4. Hałas - lista przedsięwzięć do realizacji w latach 2007 – 2008
Działania w Programie
ochrony środowiska
Lp.
województwa pomorskiego na
lata 2004-2011
1.

Opracowanie map akustycznych
i programów naprawczych dla
obszarów połoŜonych wzdłuŜ
głównych dróg, linii kolejowych i
lotniska

Okres
realizacji

20052007

Zadania w Programie
ochrony środowiska dla
Okres
Okres
realizacji
powiatu nowodworskiego planowany
na lata 2004-2011
PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE
Wprowadzanie zapisów do
planów zagospodarowania
przestrzennego
sprzyjających ograniczaniu
zagroŜenia środowiska
hałasem

2007-2008

Wprowadzenie rozwiązań
technicznych i
organizacyjnych (np. ekran
akustyczny, nawierzchnie
wygłuszające hałas,
upłynnienie uchu) na
ograniczenie uciąŜliwości
hałasu

Ciągłe

Uwagi o realizacji

2007-2008 Przy tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego
gminy zwracają uwagę na warunki akustyczne terenu.

Ciągłe

Zarządy dróg oraz gminy wprowadzają w miejscach
wzmoŜonego hałasu urządzenia mające na celu jego
minimalizację (ekrany akustyczne, wymiana okien,
nawierzchnie wygłuszające hałas)
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Tabela 5. Przyroda i krajobraz - lista przedsięwzięć do realizacji w latach 2007 – 2008
Działania w Programie
ochrony środowiska
Lp.
województwa pomorskiego na
lata 2004-2011
1.

BieŜąca realizacja zadań
ochronnych w rezerwatach
przyrody

2.

Pozostałe przedsięwzięcia

Zadania w Programie
ochrony środowiska dla
Okres
Okres
realizacji
powiatu nowodworskiego planowany
na lata 2004-2011
PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE I INWESTYCYJNE
Okres
realizacji

Zadanie
ciągłe

Uwagi o realizacji

BieŜąca realizacja zadań
ochrony w rezerwatach
przyrody i parku
krajobrazowym

Ciągłe

Ciągłe

Zadania te wykonywane są przez słuŜby nadleśnictwa i parków
krajobrazowych. W ramach prac prowadzono zabiegi sanitarne
poprzez usuwanie z drzewostanów drzew zasiedlonych przez
szkodniki owadzie, usuwano posusz z miejsc stanowiących
zagroŜenie dla ruchu, usuwano niepoŜądaną roślinność
zarastającą/ zacieniającą (samosiewy drzew i
krzewów).Utrzymywanie sprawności pasów ppoŜ. i innych.
Realizacja zadań ochronnych w rezerwatach przyrody
prowadzona była przez poszczególne nadleśnictwa oraz parki
krajobrazowe.

Opracowanie dokumentacji i
utworzenie kolejnych
uŜytków ekologicznych

Ciągłe

Ciągłe

Planuje się utworzenie na terenie Powiatu Nowodworskiego 4
rezerwatów przyrody:

Opracowanie dokumentacji i
utworzenie dwóch zespołów
przyrodniczo krajobrazowych

Ciągłe

Uznanie za pomniki przyrody
obiektów wg złoŜonych
wniosków

Ciągłe

Ciągłe

-

krajobrazowo – florystyczny „Mikołajkowe Wydmy” w
Piaskach;

-

punktu widokowego „Wielbłądzi Garb” na terenie gminy –
miasta Krynica Morska;

-

ornitologiczny „Zatoka Kącka” na terenie gminy Sztutowo;

-

torfowiskowy „Moczary” na terenie gminy Stegna.

Zarząd Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”:
Zbieranie informacji oraz monitoring terenu w miejscowości
Piaski celem utworzenia rezerwatu krajobrazowoflorystycznego „Mikołajkowe wydmy”. Trwają prace nad
utworzeniem rezerwatu „Moczary” w m. Junoszyno

Ciągłe

Nie składano do gmin takich wniosków
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Opracowanie
ekofizjograficzne gmin z
wykorzystaniem
dokumentacji dot.
inwentaryzacji przyrodniczej
gmin

Ciągłe

Przygotowanie materiałów i
promowanie rozwoju
agroturystyki i ekoturystyki w
gminach powiatu

Ciągłe

Ciągłe

Gmina Sztutowo:
Monitoring awifauny na terenie
„Mierzeja Wiślana” i otuliny:

Parku

Krajobrazowego

-inwentaryzacja gatunków chronionych,
-kontrola stanu rezerwatów oraz pozostałych istniejących i
projektowanych form ochrony na terenie Parku i otuliny.
Wykonano w ramach czynności słuŜbowych
Ciągłe

Gmina Sztutowo:
-

przygotowanie folderów promujących rozwój turystyki na
terenie gminy w ilości ok. 6 tyś. szt.

-

promocja na stronie internetowej Urzędu Gminy

Gmina Nowy Dwór Gdański:
- promocja miasta i okolic na stronie urzędu
Gmina Stegna:
- foldery promocyjne;
- promocja gminy na stronie internetowej urzędu.
Miasto Krynica Morska:
- promocja gminy na stronie internetowej Urzędu Miasta
Utrzymanie czystości plaŜy
w mieście Krynica Morska

Ciągłe

Ciągłe

Akcje sprzątania plaŜ, stały dozór nad stanem przez słuŜby
gminne.

BieŜąca konserwacja zieleni
publicznej w miastach i
gminach powiatu w tym
działania zmierzające do
zwiększania
bioróŜnorodności obszarów
wiejskich

Ciągłe

Ciągłe

Gmina Sztutowo:
1.Wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni na terenie Gminy
Sztutowo
2. ZałoŜenie nowych parków i pielęgnacja istniejących
Gmina Stegna:
BieŜące utrzymanie istniejących parków wiejskich
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Wprowadzanie nowych
nasadzeń zieleni na terenie
miasta i gmin

Ciągłe

Ciągłe

Gmina Stegna:
Przy wydawaniu zezwoleń właściciele nieruchomości
zobowiązani są do nowych nasadzeń w ilości dwukrotnej w
stosunku do usuwanej zieleni.
Gmina Nowy Dwór Gdański:
W omawianym okresie łącznie zakupiono 3550 szt. sadzonek
drzew i krzewów z przeznaczeniem na odnowę zadrzewień,
śródpolnych i przydroŜnych na terenach wiejskich oraz
organizację terenów zieleni przyszkolnej.
Gmina Sztutowo:
Przeprowadza się nowe nasadzenia na terenie Gminy
Miasto Krynica Morska:
Zakup kwiatów i krzewów
Zarząd Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”:
Akcja oŜywić pola: wprowadzenie nasadzeń wierzb.

Prowadzenie ochrony
gatunkowej roślin i zwierząt

2007-2008

2007-2008 Zarząd Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”;
Ochrona lasów gleboochronnych poprzez ograniczenie
populacji kormorana czarnego
Gmina Stegna:
Systematyczna ochrona kasztanowców przez szczepienia
drzew przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem

Projekty badawcze
prowadzone przez parki
krajobrazowe i narodowe

2007-2008

2007-2008 Zarząd Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”:
Monitoring poziomu wód Zatoki Gdańskiej i ich wpływ na
dynamikę procesów brzegowych Mierzei Wiślanej.
Monitoring występowania sów na terenie Parku.
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Tabela 6. Gleby i lasy - lista przedsięwzięć do realizacji w latach 2007– 2008
Działania w Programie
ochrony środowiska
Lp..
województwa pomorskiego
na lata 2004-2011

Okres
realizacji

Zadania w Programie
ochrony środowiska dla
powiatu nowodworskiego
na lata 2004-2011

Okres
planowany
2007-2008

Okres
realizacji

1.

Zalesianie gruntów porolnych

20072008

Zalesienie gruntów
porolnych

2.

Zalesianie gleb
zdegradowanych

Zadanie
ciągłe

Zalesianie gleb
zdegradowanych

Ciągłe

Ciągłe

3.

Pozostałe przedsięwzięcia

Ustalenie lokalizacji gruntów
moŜliwych do zalesienia w
miejscowych planach
zagospodarowania
przestrzennego

Ciągłe

Ciągłe

Uwagi o realizacji

2007-2008 Zalesienia gruntów porolnych realizowane są w oparciu o
wnioski złoŜone przez ich właścicieli. Z uwagi na specyficzny
charakter Powiatu Nowodworskiego a w szczególności wysoką
przydatność gruntów do celów rolniczych zalesienia na tym
terenie nigdy nie będą miały charakteru masowego.
Dodatkowym ograniczeniem natury prawnej jest równieŜ brak
w części gmin miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. JednakŜe corocznie na terenie Powiatu
Nowodworskiego zalesianych jest po kilka hektarów gruntów
nie stanowiących własności Skarbu Państwa. W latach 20072008 zalesione zostały grunty porolne na terenie m. Marzęcino.
Na terenie powiatu nie występują gleby zdegradowane.
Gmina Sztutowo:
Nie składano wniosków o zalesienie terenów, brak
wyznaczonych gruntów pod zalesienie.
Gmina Nowy Dwór Gdański:
Nie składano wniosków o zalesienie terenów, brak
wyznaczonych gruntów pod zalesienie.

Odtworzenie zadrzewień
przydroŜnych

Ciągłe

Ochrona i monitoring
cennych zbiorowisk leśnych:
łęgi, olsy

Ciągłe

Ciągłe

Gmina Nowy Dwór Gdański:
W omawianym zakresie zakupiono sadzonki drzew i krzewów
z przeznaczeniem na odnowę zadrzewień, przydroŜnych na
trenach wiejskich.

Ciągłe

Nadleśnictwo Elbląg:
Monitoring siedlisk naturalnych na terenie Mierzei Wiślanej –
grunty nadleśnictwa
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Realizacja bieŜących
zabiegów pielęgnacyjnych
zgodnie z zasadami
zrównowaŜonego rozwoju

Ciągłe

Ciągłe

Realizowano przez Nadleśnictwo Elbląg zgodnie z Planami
zarządzania lasów

Wapnowanie gleb kwaśnych
w gminach powiatu

Ciągłe

Ciągłe

Wg indywidualnych potrzeb rolników

Prowadzenie monitoringu
jakości gleby i ziemi

Ciągłe

Ciągłe

Nie było potrzeby prowadzenia monitoringu.

Egzekwowanie systemu
kontroli i kar za nielegalną
eksploatację kopalin

Ciągłe

Ciągłe

Nie stwierdzono takich naruszeń

Inwentaryzacja miejsc
wydobycia bursztynu i
monitoring prowadzonej
rekultywacji

Ciągłe

Ciągłe

Zarząd Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”:

Zabiegi czyszczeń i pielęgnacji upraw leśnych.

Inwentaryzacja nielegalnych miejsc wydobywania bursztynu.
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Tabela 7. Edukacja ekologiczna – lista przedsięwzięć do realizacji w latach 2007-2008
Działania w Programie
ochrony środowiska
Lp.
województwa pomorskiego na
lata 2004-2011

Okres
realizacji

Zadania w Programie
ochrony środowiska dla
powiatu nowodworskiego
na lata 2004-2011

Okres
planowany

1.

Wspieranie programów
ekologicznych dla młodzieŜy
realizowanych przez organizacje
pozarządowe

Zadanie
ciągłe

Wspieranie programów
ekologicznych dla młodzieŜy
realizowanych przez
organizacje pozarządowe

2007-2008

2.

Szkolenie rolników w zakresie
rolnictwa ekologicznego,
agroturystyki i wdraŜania KDPR

Zadanie
ciągłe

Szkolenie rolników w
zakresie rolnictwa
ekologicznego, agroturystyki
i wdraŜania KDPR

Ciągłe

Okres
realizacji

Uwagi o realizacji

2007-2008 b.d.

Ciągłe

1. Szkolenia rolników w zakresie rolnictwa ekologicznego,
agroturystyki i wdraŜania KDPR przypisane jest w PPOŚ
Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego Powiatowemu
Zespołowi Doradztwa Rolniczego w Nowym Dworze
Gdańskim.
Na przestrzeni lat 2007 – 2008, przeprowadzono 6 kursów z
zakresu stosowania środków ochrony roślin, szkoląc ok. 200
osób. Ponadto przeprowadzono 15 szkoleń z zakresu KDPR,
dostosowania gospodarstw do standardów wynikających z
zasady wzajemnej zgodności oraz z ochrony środowiska,
zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, przeszkalając ok..300
osób. ODR-y współpracowały przy opracowaniu planów
nawozowych i planów ochrony roślin łączących się z
Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej.
Środki finansowe na szkolenia Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w
Nowym Dworze Gdańskim pozyskał z BudŜetu Państwa.
Pomoc Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim
w organizacji powyŜszych szkoleń polegała m.in. na
udostępnieniu sali, materiałów dydaktycznych, telefonów
(pomoc bezinwestycyjna – nakład własny)

3.

Rozbudowa ścieŜek
przyrodniczo-edukacyjnych w
parkach krajobrazowych,
parkach narodowych i

Zadanie
ciągłe

Rozbudowa ścieŜek
przyrodniczo-edukacyjnych
w parkach krajobrazowych,
parkach narodowych i

Ciągłe

Ciągłe

Zarząd Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”:
Odtworzenie całkowicie zniszczonej ścieŜki edukacyjnej w
rezerwacie „ Mewia Łacha” na terenie gm. Stegna
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parkach narodowych i
kompleksach leśnych

4.

5.

Prowadzenie zajęć
dydaktycznych na ścieŜkach
przyrodniczych parków
narodowych i krajobrazowych

parkach narodowych i
kompleksach leśnych

Zadania
ciągłe

Organizacja konkursów ekologicznych
Zadanie
ciągłe

Nadleśnictwo Elbląg:
Postawienie tablic informacyjnych i edukacyjnych w rezerwacie
Kąty Rybackie w gm. Sztutowo

Prowadzenie zajęć
dydaktycznych dla dzieci i
młodzieŜy szkolnej z
zakresu edukacji leśnej z
wykorzystaniem istniejącego
systemu ścieŜek
edukacyjnych i
przyrodniczych oraz tras
wycieczkowych.

Ciągłe

Organizacja powiatowego
konkursu wiedzy
ekologicznej dla młodzieŜy
szkolnej w gminach powiatu
oraz współorganizowanie
róŜnych form edukacji
ekologicznej: biegi,
happeningi, festyny.

1- 2 razy w
roku

Ciągłe

Zarząd Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”:
-Obóz edukacyjny dla stypendystów WFOŚiGW w Gdańsku.
Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieŜy.

1- 2 razy w 1) Sopot – udział w imprezie plenerowej pt. „Czas na czysty
roku
las”;
2) Konkursy plastyczne „Nie wypalajmy traw”, „Perły Parku
krajobrazowego”, „Piękno Parków Krajobrazowych”,
„BioróŜnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce”;
3) Udział młodzieŜy w programie „Czysta Wisła”;
4) Imprezy plenerowe: „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”;
5) Festyny ekologiczne;
6) Uczestnictwo rolników z powiatu w śuławskich Targach
Rolnych;
7) Udział rolników z powiatu w imprezach plenerowych
związanych z ekologią i ochroną środowiska;
8) III Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej „Dbajmy o
środowisko” dla uczniów szkół gimnazjalnych w 2007 roku;
9) IV powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej „Bądź
przyjacielem Ziemi” dla uczniów szkół gimnazjalnych w
2008 r.
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6.

Pozostałe przedsięwzięcia

Wprowadzenie do
programów szkolnych
zagadnień związanych z
edukacją ekologiczną
(realizacja ścieŜki między
przedmiotowej) ze
szczególnym
uwzględnieniem problemów
występujących na terenie
powiatu nowodworskiego

Ciągłe

Ciągłe

Szkoły z terenu Powiatu Nowodworskiego organizowały liczne
konkursy, warsztaty oraz zajęcia z zakresu ekologii i ochrony
środowiska naturalnego. Cześć działań podejmowanych w
dziedzinie ekologii dotyczyła klas nauczania zintegrowanego.

Organizowanie wycieczek
dla mieszkańców powiatu
(2-3 razy w roku) do miejsc
cennych przyrodniczo i
kulturowo połączone z
edukacją ekologiczną

Ciągłe

Ciągłe

Nadleśnictwo Elbląg:

BieŜące informacje na
stronach internetowych
Starostwa, miast i gmin o
stanie środowiska w
powiecie i podejmowanych
działaniach na rzecz jego
ochrony

Ciągłe

Organizacja spotkań
informacyjnych (1/rok) nt.
stanu środowiska w
powiecie oraz działań
podejmowanych na rzecz
jego ochrony przez władze
powiatowe oraz moŜliwości
indywidualnych działań
kaŜdego mieszkańca.

Ciągłe

Współorganizacja obozów harcerskich oraz obozu rekreacyjnosportowego dla młodzieŜy licealnej – prezentacje i zajęcia
edukacyjne

Ciągłe

Na stronach internetowe Starostwa Powiatowego Nowy Dwór
Gdański i urzędów gmin zamieszczane są na bieŜąco
informacje o stanie środowiska naturalnego.
Miasto Krynica Morska:
Program Błękitna Flaga w Polsce

Ciągłe

Omawianie stanu środowiska na sesjach Rady Powiatu i Rad
Gmin.
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Organizacja powiatowych
warsztatów roboczych dla
młodzieŜy szkolnej nt.
właściwej gospodarki
odpadami, oszczędzania
energii itp.

Ciągłe

Ciągłe

Warsztaty szkoleniowe pn. Właściwa gospodarka odpadami w
ramach ogólnopolskiej „Akcji sprzątanie świata – Polska”.

Organizacja akcji
proekologicznych,
konkursów, Dnia Ziemi i
akcji sprzątania świata

Ciągłe

Ciągłe

Gmina Sztutowo:
Przeprowadzenie akcji sprzątania Ziemi, porządkowanie
nadmorskich plaŜ z udziałem młodzieŜy szkolnej.
Gmina Stegna:
Przeprowadzanie akcji sprzątania Ziemi, porządkowanie
nadmorskich plaŜ z udziałem młodzieŜy szkolnej. Tego rodzaju
działania organizowane są na terenie Gminy Stegna cyklicznie
i cieszą się duŜym zainteresowaniem dzieci i młodzieŜy.
Gmina Nowy Dwór Gdański:
Przeprowadzono akcję Dzień Ziemi, sprzątanie świata,
sprzątanie rzeki Tugi. W ramach akcji sfinansowano zakup
worków i rękawic, pokryto koszty utylizacji.
Gmina Ostaszewo:
Organizacja akcji proekologicznych, konkursów, Dnia Ziemi i
akcji sprzątania świata
Miasto Krynica Morska:
Akcja sprzątania plaŜ

Działalność wydawnicza
prowadzona przez
Nadleśnictwo Elbląg

Ciągłe

Ciągłe

Wydano broszury i foldery dot. popularyzacji i ochrony lasów
oraz przyrody.

25

Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2004 – 2011”

DoposaŜenie szkół w
materiały informacyjne nt.
prawidłowej gospodarki
odpadami, gospodarki
wodno-ściekowej,
zmniejszenia emisji niskiej.

Ciągłe

Ciągłe

1)Zakup rocznej prenumeraty miesięcznika „Przyroda Polska”
dla Gimnazjów z terenu Powiatu Nowodworskiego w ramach III
Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej.
2)Zakup prenumeraty „Aura”, „Problemy ocen
środowiskowych”, „Las Polski”, Przegląd komunalny”.
3)Zakup rocznej prenumeraty miesięcznika „Przyroda Polska”
dla Gimnazjów z terenu Powiatu Nowodworskiego w ramach IV
Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej
Udostępnianie ulotek informacyjnych, plakatów.
Wystawiono pojemniki do segregacji odpadów.
Udział szkół w programie zbierania baterii, organizowanym
przez organizacje odzysku.

Dofinansowanie akcji
ekologicznych w gminach
powiatu.

Ciągłe

Ciągłe

Gmina Nowy Dwór Gdański:
Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, Sprzątanie rzeki Tugi – zakup
worków i rękawic, utylizacja odpadów pochodzących z akacji.
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Tabela 8. PowaŜne awarie – lista przedsięwzięć do realizacji w latach 2007 –2008
Działania w Programie
ochrony środowiska
Lp.
województwa pomorskiego na
lata 2004-2011

Okres
realizacji

Zadania w Programie
ochrony środowiska dla
powiatu nowodworskiego
na lata 2004-2011

Okres
planowany

Okres
realizacji

Uwagi o realizacji

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE
1.

Nie ujęte w Programie Ochrony
Środowiska Województwa
Pomorskiego

Systematyczna kontrola
pojazdów do transportu
materiałów niebezpiecznych

Ciągłe

Ciągłe

Nie prowadzono

Edukacja społeczeństwa w
zakresie właściwych
zachowań w sytuacji
wystąpienia zagroŜenia.

Ciągłe

Ciągłe

Na tablicy ogłoszeń Wydziału umieszczane są informacje o
prowadzonych akcjach związanych z ochroną środowiska
m.in.: o szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych,
o zagroŜeniach jakie niesie za sobą wypalanie traw i
trzcinowisk, informacje o rozłoŜonych przynętach przeciw
wściekliźnie, a takŜe informacje o prowadzonych pogadankach
na temat ochrony przyrody.
RównieŜ na stronie BIP Starostwa umieszczone są informacje
o prowadzonych działaniach związanych z ochroną
środowiska.

Aktualizacja tras
optymalnego przewozu
materiałów niebezpiecznych
DoposaŜenie straŜy
poŜarnej w środki do
usuwania skutków
powaŜnych awarii

-

-

Co roku

b.d.

Zakup na potrzeby straŜy poŜarnej materiałów i środków do
usuwania skutków awarii i zagroŜeń środowiska.
Przeszkolenie ratowników, zakup sprzętu i odzieŜy ochronnej.
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Rozdział VI
Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć
W poniŜszej tabeli przedstawiono sumaryczne koszty realizacji zadań ujętych w POŚ dla
Powiatu Nowodworskiego na lata 2007 – 2008.
Tabela 9. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w powiatowym Programie ochrony
środowiska w latach 2007- 2008.

Lp.

Nazwa zadania

Kwota przewidziana na
zadanie w latach
2007-2008 w tys. PLN
2007

2008

Koszty poniesione w latach
2007-2008
w tys. PLN
2007

2008

Źródła
finansow
ania

JAKOŚĆ WÓD I STOSUNKI WODNE
1.

Zintensyfikowanie szkoleń w
zakresie racjonalnego
dawkowania i przestrzegania
agrometeorologicznych terminów
stosowania nawozów sztucznych i
środków ochrony roślin

2.

Wprowadzenie zapisów w planie
zagospodarowania
przestrzennego chroniących
obszary szczególnie wraŜliwe
(dolin rzecznych, płytkiego
zalegania wód podziemnych)
przed zainwestowaniem i
rygorystyczne przestrzeganie tych
zapisów

3.

Wprowadzenie do planów
zagospodarowania
przestrzennego ograniczeń w
zagospodarowaniu związanych z
wyznaczeniem terenów
zalewowych

4.

Prowadzenie bieŜącej rejestracji i
kontroli odprowadzania ścieków w
tym bieŜąca identyfikacja
właścicieli nielegalnych podłączeń
i wydawanie oraz egzekwowanie
odpowiednich decyzji
administracyjnych

5.

Realizacja zadania inwestycyjnego
„Poprawa jakości wody pitnej i
porządkowanie gospodarki wodnościekowej w obszarze
funkcjonalnym śuławy”

6.

Modernizacja ujęć, stacji
wodociągowych, sieci
wodociągowej na terenie miast i
gmin

-

-.

-

-

b.d.

b.d.

(zadanie ciągłe)

(zadanie ciągłe)

10

-

-

b.k.d.

b.k.d.
(zadanie ciągłe)

-

-

-

-

-

(zadanie ciągłe)

3760

-

635 - Gm.
Stegna

Fundusze
ekologiczne, gminy,
Starostwo

Środki
własne
gminy

-

-

252 - Gm.
Sztutowo

Dofinansowanie z
RPD

środki
własne

23 - Gm.
Sztutowo
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7.

Porządkowanie gospodarki
ściekowej w gminach powiatu, w
tym: budowa i modernizacja sieci
kanalizacyjnej, modernizacja
oczyszczalni ścieków,
modernizacja sieci kanalizacji
deszczowej

5804

-.

151 - Gm.
Stegna

134 - Gm.
Stegna

71 - Gm.
Sztutowo

4,3 - Gm.
Sztutowo

2342 – UM
Nowy Dwór
Gd.

2967 – UM
Nowy Dwór
Gd.

8.

Konserwacja urządzeń melioracji
podstawowej

450

-

48

144

BudŜet
państwa

9.

Konserwacja wałów
przeciwpowodziowych

300

-

519

555

BudŜet
państwa

10.

Konserwacja bieŜących kanałów
podstawowych

700

-

1324

1071

BudŜet
państwa

Środki
własne,
fundusze
unijne,
kredyty

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
11.

12.
13.

Promowanie budownictwa
stosującego materiały
energooszczędne
Promowanie proekologicznych
środków transportu
Upowszechnienie komunikacji
zbiorowej

b.k.d.

b.k.d.

(zadanie ciągłe)

(zadanie ciągłe)

b.k.d.

b.k.d.

(zadanie ciągłe)

(zadanie ciągłe)

b.k.d.

b.k.d.

(zadanie ciągłe)

(zadanie ciągłe)

14.

Budowa systemu ścieŜek
rowerowych w gminach powiatu

50

-

15.

Opracowanie projektów załoŜeń do
planu zaopatrzenia gmin w ciepło,
energię elektryczną i paliwa
gazowe

5

-

16.

Modernizacja systemu ogrzewania
w innych miastach i gminach, w tym
modernizacja sieci c.o. i
podłączenie nowych uŜytkowników

200

-

-

Środki
gmin

-

-

313 – UM
Nowy Dwór
Gd.

Środki
własne,
środki
pomocowe
-

Środki
własne
gmin

-

Środki
własne
gminy

GOSPODARKA ODPADAMI
17.

Ocena stopnia wykonania PGO

b.k.d.

18.

Weryfikacja PGO – na lata 20082015

50

19.

Intensyfikacja wykorzystania
kompostów w rolnictwie

-

20.

Zagospodarowanie osadów
ściekowych (w tym powiatowy
system informacji o komunalnych
osadach ściekowych i ich
stosowaniu)

21.

Działania uświadamiające
(selektywna zb. surowców
wtórnych, bioodpadów,
kompostowanie przydomowe)

b.k.d.

-

-

-

-

-

PFOŚiGW

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

6,5

6,5

-

-
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Organizacja szkoleń i konferencji
dot. gospodarki odpadami

5

-

b.ś.

b.ś.

22.

Prowadzenie w przedszkolach i
szkołach podstawowych pogadanek
nt. segregacji odpadów w
gospodarstwach domowych

3

-

23.

Promowanie dobrych przykładów
segregacji odpadów u źródła

15

-

24.

Propagowanie kompostowania
odpadów organicznych przez
mieszkańców we własnym zakresie

1

25.

Wspieranie i koordynowanie działań
dotyczących rozwoju
ponadgminnego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi

b.k.d.
(zadanie
ciągłe)

-

-

-

BudŜet
gmin,
przedsięb.
komunalnych

26.

Opracowanie systemu kontroli
uczestniczenia wytwórców
odpadów w zorganizowanym
wywozie odpadów komunalnych

b.k.d.

-

-

-

-

15

-

2

2

Własne
gminy

b.k.d

-

-

-

Wojewoda
Starosta,
WIOŚ

-

7,5

1

PFOŚiGW,
GFOŚiGW
-

7,5
-

Własne
gmin
-

WdraŜanie w/w systemu kontroli
27.

Inwentaryzacja „dzikich wysypisk’
– likwidacja i rekultywacja „dzikich
wysypisk” w gminach

28.

Uwzględnianie wprowadzania
bezodpadowych i
małoodpadowych technologii
produkcji przy wydawaniu
pozwoleń na wytwarzanie i
zezwoleń na unieszkodliwianie
odpadów

29.

(zadanie
ciągłe).

Egzekwowanie realizacji zaleceń
wydawanych w zezwoleniach

b.k.d.

b.k.d.

(zadanie ciągłe)

-

(zadanie ciągłe)

30.

Zgłaszanie do WIOŚ przypadków
nieprzestrzegania właściwego
składowania odpadów
przemysłowych

b.k.d.

b.k.d.

-

31.

Zintensyfikowanie kontroli realizacji
gospodarki odpadami w
jednostkach prowadzących
działalność gospodarczą

b.k.d.

b.k.d.

-

32.

Budowa stacji przeładunkowej
odpadów na terenie gminy Stegna
wyposaŜonej w linię do segregacji
odpadów

8

0

-

33.

Budowa gminnych kompostowni

b.k.d.

b.k.d.

-

34.

Zwiększenie liczby mieszkańców
objętych zorganizowaną zbiórką
odpadów

75

-

11

10,5

Własne
gminy

35.

Rozszerzenie segregacji odpadów
u źródła (z zakupem pojemników)

100

-

10

10

Własne
gminy
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36.

Organizacja punktów zbiórki i
odbioru odpadów niebezpiecznych

30

-

-

-

37.

Organizacja punktów zbiórki
odpadów wielkogabarytowych/
wdroŜenie zbiórki tych odpadów
od mieszkańców

5

-

-

-

38.

Usuwanie azbestu i wyrobów
zawierających azbest

70

-

35

40,9

GFOŚiGW
WFOŚiGW
własne

HAŁAS
39.

Wprowadzanie zapisów do planów
zagospodarowania
przestrzennego sprzyjających
ograniczaniu zagroŜenia
środowiska hałasem

2

-

-

-

-

40.

Wprowadzenie rozwiązań
technicznych i organizacyjnych
(np. ekran akustyczny,
nawierzchnie wygłuszające hałas,
upłynnienie ruchu) na
ograniczenie uciąŜliwości hałasu

60

-

-

-

Środki
własne,
środki
pomocowe

PRZYRODA I KRAJOBRAZ
41.

Opracowanie dokumentacji dla
utworzenia nowych rezerwatów
przyrody

10

-

-

42.

WdraŜanie Europejskiej Sieci
Ekologicznej NATURA 2000

43.

BieŜąca realizacja zadań ochrony
w rezerwatach przyrody i parku
krajobrazowym

44.

Ochrona brzegów morskich
Zalewu Wiślanego

45.

Opracowanie dokumentacji i
utworzenie kolejnych uŜytków
ekologicznych

3

-

b.k.d.

Środki
własne
gmin i
powiatu

46.

Uznanie za pomniki przyrody
obiektów wg złoŜonych wniosków

1

-

b.k.d.

Środki
wojewody i
własne
gmin

47.

Opracowanie ekofizjograficzne
gmin z wykorzystaniem
dokumentacji dot. inwentaryzacji
przyrodniczej gmin

15

-

b.k.d.

Środki
własne
gmin

48.

Przygotowanie materiałów i
promowanie rozwoju agroturystyki
i ekoturystyki w gminach powiatu

100

-

b.k.d.

50

WFOŚiGW

b.k.d.

-

BudŜet
państwa,
WFOŚiG
W

-

Środki
własne,
WFOŚiGW

Koszty ujęte w Programie wojewódzkim

-

Środki
własne,
budŜet
państwa

-

Środki
własne
gmin i
powiatu,
środki
pomocowe
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49.

Ochrona i rewaloryzacja zespołów
dworsko-parkowych, zabytkowych
obiektów hydrotechnicznych i in.

b.k.d.

-

50.

Utrzymanie czystości plaŜy w
mieście Krynica Morska

120

-

200

51.

BieŜąca konserwacja zieleni
publicznej w miastach i gminach
powiatu w tym działania
zmierzające do zwiększania
bioróŜnorodności obszarów
wiejskich

100

-

6-Gm.
Sztutowo

10 - Gm.
Sztutowo

2 – UM Nowy
Dwór Gd.

8 – ZPK
„Mierzeja
Wiślana”

Środki
właścicieli
-

Środki
własne

Środki
własne
2 – UM Krynica 3 – UM Krynica miast i
gmin
Morska
Morska

3,4 - UM Nowy
Dwór Gd.
GLEBY I LASY
52.

Zalesienie gruntów porolnych

b.k.d.

-

56,9

65,3

Własne
N-ctwa

53.

Zalesianie gleb zdegradowanych

-

54.

Porządkowanie systemów
melioracyjnych

-

13 –ZMiUW

14 – Gm.
28 – UM Nowy Stegna
Dwór Gd.
21 - Gm.
Ostaszewo
14 – Gm.
Stegna

Konserwacja urządzeń melioracji
szczegółowej

200

-

20 – Gm.
Ostaszewo

21 – Gm.
Ostaszewo
7 – Gm.
Sztutowo

56

Odtworzenie zadrzewień
przydroŜnych

20

-

57.

Ochrona i monitoring cennych
zbiorowisk leśnych: łęgi, olsy

10

10

58.

Realizacja bieŜących zabiegów
zasadami zrównowaŜonego
rozwoju pielęgnacyjnych zgodnie z

59.

BieŜące utrzymanie lasów
komunalnych

60.

Egzekwowanie szczegółowych
harmonogramów nawoŜenia
gnojowicą w poszczególnych
fermach hodowlanych

-

5

5

105

22,7
-

b.k.d.

23,7
-

-.

Środki
własne
gmin i
spółek
wodnych
Środki
własne ,
budŜet
państwa

Zgodnie z Planami urządzenia lasów
-

UE,
budŜet
państwa

26–UM Nowy
Dwór Gd.

20 - Gm.
Ostaszewo
55.

-

Środki
budŜetow
e, środki
LP
Środki LP,
budŜet
państwa

Środki
własne
gmin
-

-

(zadanie ciągłe)
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61.

Wapnowanie gleb kwaśnych w
gminach powiatu

62.

Prowadzenie monitoringu jakości
gleby i ziemi

63.

64.

Egzekwowanie systemu kontroli i
kar za nielegalną eksploatację
kopalin

Koszty właścicieli gruntów
b.k.d.

b.k.d.

-

b.k.d.

-

(zadanie ciągłe)
b.k.d.
(zadanie ciągłe)

Inwentaryzacja miejsc wydobycia
bursztynu i monitoring
prowadzonej rekultywacji

b.k.d.

0,3

0,3

BudŜet
własny

EDUKACJA EKOLOGICZNA
65.

Wspieranie programów
ekologicznych dla młodzieŜy
realizowanych przez organizacje
pozarządowe

67.

Szkolenie rolników w zakresie
rolnictwa ekologicznego,
agroturystyki i wdraŜania KDPR

50

Rozbudowa ścieŜek przyrodniczoedukacyjnych w parkach
krajobrazowych, parkach
narodowych i kompleksach
leśnych

60

68.

69.

70.

71.

72.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych
dla dzieci i młodzieŜy szkolnej z
zakresu edukacji leśnej z
wykorzystaniem istniejącego
systemu ścieŜek edukacyjnych i
przyrodniczych oraz tras
wycieczkowych.
Organizacja powiatowego
konkursu wiedzy ekologicznej dla
młodzieŜy szkolnej w gminach
powiatu oraz współorganizowanie
róŜnych form edukacji
ekologicznej: biegi, happeningi,
festyny.
Wprowadzenie do programów
szkolnych zagadnień związanych
z edukacją ekologiczną (realizacja
ścieŜki między przedmiotowej) ze
szczególnym uwzględnieniem
problemów występujących na
terenie powiatu nowodworskiego
Organizowanie wycieczek dla
mieszkańców powiatu (2-3 razy w
roku) do miejsc cennych
przyrodniczo i kulturowo
połączone z edukacją ekologiczną

-

1

-

1

b.k.d.
(zadanie ciągłe)

-

18 –N-ctwo
Elbląg

7,5–N-ctwo
Elbląg
16 – ZPK
„Mierzeja
Wiślana”

b.k.d.
(zadanie ciągłe)

20

-

b.k.d.

Starostwo

Samorząd
środki
własne
powiatu,
budŜet
państwa
Środki
własne,
WFOŚiG
W

4 – ZPK
„Mierzeja
Wiślana”

36 –ZPK
„Mierzeja
Wiślana”

WFOŚiG
Ww
Gdańsku,
budŜet
własny

4- Gm.
Ostaszewo

1 – Gm.
Ostaszewo

6 – ZPK
„Mierzeja
Wiślana”

4 – ZPK
„Mierzeja
Wiślana”

2 – UM Nowy
Dwór Gd.

1 – UM Nowy
Dwór Gd.

Środki
własne
gmin i
powiatu
WFOŚiG
W

-

-

-

-

(zadanie ciągłe)

b.k.d.
(zadanie ciągłe)
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73.

BieŜące informacje na stronach
internetowych Starostwa, miast i
gmin o stanie środowiska w
powiecie i podejmowanych
działaniach na rzecz jego ochrony

b.k.d.

b.k.d.

-

(zadanie ciągłe)

(zadanie ciągłe)

74.

Organizacja spotkań
informacyjnych (1/rok) nt. stanu
środowiska w powiecie oraz
działań podejmowanych na rzecz
jego ochrony przez władze
powiatowe oraz moŜliwości
indywidualnych działań kaŜdego
mieszkańca.

4

-

b.k.d.

Środki
własne
gmin i
powiatu

75.

Organizacja powiatowych
warsztatów roboczych dla
młodzieŜy szkolnej nt. właściwej
gospodarki odpadami,
oszczędzania energii itp.

6

-

b.k.d.

Środki
własne
powiatu

76.

Organizacja akcji
proekologicznych, konkursów,
Dnia Ziemi i akcji sprzątania
świata

30

-

77.

Działalność wydawnicza
prowadzona przez Nadleśnictwo
Elbląg

20

-

78.

DoposaŜenie szkół w materiały
informacyjne nt. prawidłowej
gospodarki odpadami, gospodarki
wodno-ściekowej, zmniejszenia
emisji niskiej.

35

-

79.

Dofinansowanie akcji
ekologicznych w gminach powiatu.

20

-

80.

Działania z zakresu edukacji
ekologicznej i przyrodniczej
prowadzone przez Nadzalewowy
Związek Gmin

-

0,5 – ZPK
„Mierzeja
Wiślana”
-

Środki
własne
gmin
Środki
własne
nadle.,
WFOŚiGW

-

-

Środki
własne
gmin i
powiatu

1,5 - UM Nowy 1,6 – UM Nowy Środki
Dwór Gd.
Dwór Gd.
własne
powiatu
NFOŚiGW

Jest to działanie ponad lokalne –

WFOŚiGW

koszty nie zostały ujęte w Programie

PHARE

POWAśNE AWARIE
81.

82.

83.

84.

Systematyczna kontrola pojazdów
do transportu materiałów
niebezpiecznych
Edukacja społeczeństwa w
zakresie właściwych zachowań w
sytuacji wystąpienia zagroŜenia.
Aktualizacja tras optymalnego
przewozu materiałów
niebezpiecznych
DoposaŜenie straŜy poŜarnej w
środki do usuwania skutków
powaŜnych awarii

b.k.d.

b.k.d.

(zadanie ciągłe)

(zadanie ciągłe)

b.k.d.

b.k.d.

(zadanie ciągłe)

(zadanie ciągłe)

b.k.d.

b.k.d.

(zadanie ciągłe)

(zadanie ciągłe)

10

-

14,2 –gm.
Sztutowo

30,3 – Gm.
Sztutowo

117 – UM Nowy
Dwór Gd.

144 – UM
Nowy Dwór
Gd.

-

-

-

PFOŚiGW
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Rozdział VII
MONITORING PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
Okres wdraŜania Programu Ochrony Środowiska wiąŜe się z potrzebą kontroli i oceny
stopnia jego realizacji pod kątem widzenia postawionych celów. Badanie stanu środowiska
słuŜy jego ocenie i realizowane jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
Monitoring prowadzony jest m.in. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Gdańsku, Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, Instytut Uprawy, NawoŜenia
i Gleboznawstwa w Puławach, Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie oraz w wyniku
przeprowadzania odpowiednich badań społecznych. Uzyskane dane są podstawą do oceny
stanu środowiska oraz do ocen efektywności realizacji zadań postawionych w Programie
Ochrony Środowiska.
Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Programu jest dobry system
sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska oceniający realizację
załoŜonych celów.
Tabela 10. Wskaźniki monitorowania realizacji zadań ujętych w POŚ

Lp.

Wskaźniki

Stan
wyjściowy
(2002 r.)

Wartość
wskaźnika w
roku 2006

Wartość
wskaźnika w
roku 2008

A. 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%

99%

4.

Stopień skanalizowania powiatu

45%

5.

Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające
oczyszczenia i odprowadzenia do wód
powierzchniowych lub do ziemi

6.

Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w kg/ 1
mieszkańca x rok

7.

Szczegółowe rowy i cieki wodne

8.

1,1 hm

53
3

1,25 hm

55 %
3

1,25 hm

3

326

157

245

4 158,2

4158,2

4158,2

Rzeki i kanały ogółem (melioracje podstawowe) w km

436,7

436,7

436,7

9.

Udział odpadów komunalnych składowanych na
składowiskach

98,9%

98,9 %

98%

10.

Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza
z zakładów objętych sprawozdawczością

6Mg

2Mg

2Mg

11.

Wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych do
powietrza z zakładów objętych sprawozdawczością
(bez CO2)

62Mg

45Mg

45Mg

12.

Wskaźnik lesistości powiatu

8%

8,12%

8,12%

13.

Procentowy udział powierzchni terenów objętych
ochroną prawną

26%

26%

26%

14.

Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska

698,7 tys. zł

8377,4 tys. zł

5655,3 tys. zł
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B. Wskaźniki świadomości społecznej
15.

Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony
środowiska wg oceny jakościowej

b.d.

b.d.

b.d.

16.

Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez
mieszkańców

b.d.

b.d.

b.d.

17.

Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno informacyjnych

b.d.

b.d.

b.d.
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Rozdział VIII
PODSUMOWANIE

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2004-2011”, przyjęty
przez Radę Powiatu Nowodworskiego w dniu 12 lutego 2004 r. Uchwałą Nr XII/88/2004, stanowi
podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Powiecie. Jego celem jest
doprowadzenie do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego nim zarządzania oraz
zapewnienia skutecznych mechanizmów chroniących przed degradacją, a takŜe stworzenia
warunków dla wdraŜania wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.
Na podstawie przedmiotowego Programu oraz w oparciu o ankiety rozesłane do organów
administracji publicznej i instytucji współdziałających opracowany został Raport z jego realizacji.
Raport ma na celu przedstawienie pełnego obrazu wykonania zadań ukierunkowanych na
poprawę stanu środowiska naturalnego i efektywnego nim zarządzania.
Rozpatrując realizację programu na poziomie Powiatu naleŜy pamiętać, Ŝe zadania o
charakterze wykonawczym, czyli mające bezpośrednie znaczenie na stan środowiska oraz jego
ochronę przed niesprzyjającym oddziaływaniem, obciąŜają samorząd gminny i podmioty
gospodarcze. Rodzaj zadań z zakresu ochrony środowiska wykonywanych przez samorząd
powiatowy warunkuje moŜliwość jego bezpośredniej ochrony.
Program ochrony środowiska dla Powiatu Nowodworskiego jest opracowaniem o
charakterze operacyjnym, przeznaczonym do okresowej aktualizacji, co zapewni doprowadzenie
zapisów programu do zgodności z bieŜącymi przepisami.
Zadaniami priorytetowymi w działaniach Starostwa w obszarze poprawy stanu środowiska
w latach 2007-2008 były:
- edukacja ekologiczna;
- poprawa jakości wody pitnej i porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej;
- modernizacja i konserwacja urządzeń melioracji podstawowej;
- promowanie i upowszechnianie ekologicznych form transportu, komunikacji zbiorowej;
- wdraŜanie selektywnej zbiórki odpadów;
- nasadzanie drzew na terenie Powiatu.
Wykonanie części z nich wymaga znacznych środków finansowych, co niejednokrotnie
moŜe być podstawową przyczyną braku realizacji. WaŜną sprawą jest określenie priorytetów dla
poszczególnych tematów przedsięwzięć i określenie konieczności ich wykonania w określonym
czasie. Prawo ochrony środowiska przewiduje wykonanie aktualizacji programu ochrony
środowiska co 4 lata, w której uwzględnione zostaną zmian wynikające z polityki ekologicznej
państwa.
Nie mniej waŜne jest kontynuowanie i podnoszenie świadomości ekologicznej
mieszkańców Powiatu wymagające ciągłych i systematycznych działań władz samorządu
powiatowego we współpracy z samorządami gminnymi i województwa.
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