
 
Uchwała Nr IX/56/2015 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gda ńskim 
z dnia 22 wrze śnia 2015 r. 

 
 

w sprawie  raportu z realizacji w latach 2013 – 2014 „Programu  Ochrony 
Środowiska Powiatu Nowodworskiego na lata 2013 – 201 6 z uwzgl ędnieniem 
perspektywy 2017 – 2020”.  
 
 
 
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                      
w latach 2013 – 2014  „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Nowodworskiego na 
lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem perspektywy 2017 – 2020”. Raport stanowi 
załącznik do uchwały. 
 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 w latach 2013 2014 „Programu Ochrony Środowiska Powiatu 
Nowodworskiego na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem perspektywy 2017 – 2020”. 

 
Zgodnie z zapisem ww. artykułu, zarząd powiatu sporządza co 2 lata raport, który 

przedstawia radzie powiatu. 
 
„Program Ochrony Środowiska Powiatu Nowodworskiego na lata 2013 – 2016 

z uwzględnieniem perspektywy 2017 – 2020” został przyjęty do realizacji przez Radę 
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwałą Nr XXXIII/231/2013 z dnia 30 grudnia 
2013 r. Niniejszy Raport jest 5 z kolei opracowaniem obejmującym tym razem okres 
od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. i przedstawia stan wykonania zadań 
wyznaczonych w harmonogramie. Zawiera informacje o wykonaniu ilościowym i 
jakościowym celów oraz zadań wynikających z powiatowego programu ochrony 
środowiska. 

 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 



Załącznik do Uchwały …………………….. 
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 
z dnia ………………. r.  
           

 

Raport   
 

z realizacji w latach 2013 – 2014  
„Programu Ochrony Środowiska  

Powiatu Nowodworskiego  
na lata 2013 – 2016  

z uwzgl ędnieniem perspektywy na lata 2017 – 2020” 
 

 

  
 

 
 
 
 

Nowy Dwór Gdański, 2015 
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1. Cel przygotowania raportu 

Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Nowodworskiego” jest 
przedstawieniem stanu wykonania zadań wyznaczonych w harmonogramie planowanych 
przedsięwzięć w latach 2013 – 2014. Zawiera informacje o wykonaniu ilościowym i jakościowym 
celów oraz zadań postawionych w przedmiotowym Programie. 

Ustawa Prawo ochrony środowiska nie określa wymagań dotyczących formy i struktury raportu 
z realizacji programu. Niniejsze opracowanie przygotowano na podstawie danych dot. realizowanych 
zadań określonych dla Powiatu nowodworskiego.  

2. Podstawa prawna sporządzenia raportu 

Podstawę prawną sporządzenia raportu z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska 
stanowi 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.). Zgodnie z nim zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu raport 
z wykonania programu. 

Niniejszy Raport został sporządzony dla przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Nowym Dworze 
Gdańskim Nr XXXIII/231/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. „Programu Ochrony Środowiska Powiatu 
Nowodworskiego na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017 – 2020” i 
obejmuje okres dwóch lat: 2013 – 2014. 

3. Metodyka zbierania informacji oraz ich źródła 

Informacje przedstawione w raporcie uzyskano na podstawie ankiet przygotowanych przez 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska wypełnionych przez gminy, jednostki gminne i powiatowe 
oraz inne instytucje. W opracowaniu wykorzystano także materiały będące w posiadaniu WIOŚ 
Gdańsk, Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska i stanowiska ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony 
przyrody i rybactwa tut. Starostwa. 

W trakcie zbierania informacji napotkano na trudności wynikające z niepełnych informacji lub 
nie odesłania ankiet.  

4. Priorytety i cele ekologiczne 

Podstawowym warunkiem zrównoważonego i harmonijnego rozwoju powiatu i województwa 
jest zachowanie dobrego stanu środowiska. 

W Programie Ochrony Środowiska Powiatu Nowodworskiego na lata 2013 – 2016 z 
uwzględnieniem perspektywy na lata 2017 – 2020 wskazano 4 cele perspektywiczne o charakterze 
ciągłym: 

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

II: Podniesie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz aktywacja rynku na rzecz 
środowiska. 

III: Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów 
przyrody. 

IV: Zrównowa żone wykorzystanie surowców, wody i energii. 
 

Za cel priorytetowy uznano budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej.                        
Zadaniem Raportu jest przedstawienie realizacji zamierzeń ujętych we wskazanym wyżej Programie. 
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5. Realizacja celów przyjętych w POŚ Powiatu Nowodworskiego 
 
Tabela 1. Realizacja zadań, poniesione koszty oraz źródła ich finasowania 

 

Lp. Rodzaj działania 

Poniesione koszty  
w zł 

Zaawansowanie realizacji Szacunkowe 
koszty dalszej 

realizacji 
w zł  

Źródła 
finansowania 

Opis przedsięwzięcia i efektów rzeczowych 
2013 2014 

Zakończone 
do 

31.12.2014 

Kontynuacja 
w latach... 

I.  ŚRODOWISKO DLA ZDROWIA - DALSZA POPRAWA JAKO ŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZE ŃSTWA EKOLOGICZNEGO  

1. Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych 
1.1. Budowa, rozbudowa lub 

modernizacja oczyszczalni 
ścieków wraz z systemami 
przeróbki osadów 
ściekowych dla 
aglomeracji od 2000 do 
15000 RLM 

 
 
 

 
 

2.903.000,00 

 
 

NIE 

 
 

2015 

 
 

8.508.327,00 

 
 
środki własne 
(pożyczka z 
WFOŚiGW w 
Gdańsku) 
dofinasowanie z 
funduszy UE 

Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z 
o.o. w Stegnie 
Przedsięwzięcie pt. „Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Stegnie”. 
Celem modernizacji  i rozbudowy oczyszczalni 
jest zwiększenie przepustowości oraz 
wyeliminowanie okresowych przekroczeń  w 
azocie ogólnym w ściekach oczyszczonych. 

1.2. Realizacja przedsięwzięć 
na rzecz wspomagania 
aglomeracji poniżej 2000 
RLM w oczyszczalnie 
ścieków i systemy 
kanalizacji sanitarnej, dla 
zabudowy rozproszonej, 
przy korzystnych 
warunkach gruntowo-
wodnych, w indywidualne 
systemy oczyszczania lub 
gromadzenia ścieków. 

 
2.700,00 

 
5.000,00 

 
TAK 

 
2015 

 
5.000,00 

 
budżet gminy 

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim 
Dofinansowanie budowy 5 oczyszczalni 
przyzagrodowych. 
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1.3. Budowa nowych oraz 
rozbudowa lub 
przebudowa istniejących 
systemów zbiorczej 
kanalizacji sanitarnej. 

 
bd 

 
bd 

 
NIE 

 
2015 

 
bd 

 
budżet własny 
inwestora 
dofinasowanie z 
funduszy UE 

Urząd Gminy w Stegnie  
1. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Jantar, poprzez modernizację 
kolektora tłocznego wraz z pompownią 
tłoczną w miejscowości Jantar; 

2. Modernizacja systemu odbioru ścieków w 
ulicy Ogrodowej w Stegnie poprzez 
przebudowę układu z podciśnieniowego na 
tłoczny; 

3. Modernizacja pompowni PS – 3a w Stegnie 
ulica Lipowa w zakresie wymiany urządzeń 
na energooszczędne i o większej sprawności; 

4. Modernizacja istniejącej przepompowni 
ścieków oraz modernizacja sieci kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z 
przyłączami – ulica Morska Stegna. 

 
7.768.983,13 

 
7.653,82 

 

 
TAK 

 

 
- 

 
- 

 
budżet gminy 
środki zewnętrzne 

Urząd Gminy w Stegnie  

Budowa rurociągu magistralnego łączącego 
miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z 
oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Nowotna i Popowo. 

1.018.220,09 - TAK - - budżet gminy 
środki zewnętrzne 

Urząd Gminy w Stegnie  
Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Drewnica, Przemysław, 
Żuławki. Inwestycja realizowana w latach 2010 – 
2014. 

 
- 

 
231.160,20 

 
TAK 

 
- 

 
- 

 
PROW 
budżet gminy 

Urząd Gminy w Sztutowie 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i 
wodociągowej w rejonie ul. Obozowej w 
Sztutowie. 

1.4. Egzekwowanie obowiązku 
przyłączenia budynku do 
sieci kanalizacji sanitarnej 
z chwilą jej wybudowania. 

 
b.k. 

 
b.k 

 
 

   
 

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim 
Bieżące kontrole Straży Miejskiej. 

1.5. Budowa i rozbudowa 
sytemu kanalizacji 
deszczowej wraz z 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
budżet gminy 

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim 
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę 
kanalizacji deszczowej przy ul. Miłosza w 
Nowym Dworze Gdańskim. 
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urządzeniami 
oczyszczającymi. 

 
259.027,75 

 
139.905,12 

 
NIE 

 
2015 

 
902.860,92 

 
budżet gminy 

Urząd Gminy w Sztutowie 
Wykonanie odwodnienia dróg wraz z budową 
istniejącej infrastruktury i wymianą nawierzchni 
drogowej. 

1.6. Realizacja inwestycji 
mających na celu poprawę 
jakości wody 
przeznaczonej do spożycia, 
w tym budowa lub 
modernizacja urządzeń 
uzdatniających i sieci 
wodociągowych. 

 
- 

 
100.000,00 

 
TAK 

 
 
 

 
- 

 
50% budżet 
gminy 
50% CWŻ 

Urząd Gminy w Ostaszewie 
Doprowadzenie instalacji wodociągowej do 
posesji w miejscowości Jeziernik. 

 
- 

 
101.300,19 

 
TAK 

 
- 

 
- 

 
PROW 
budżet gminy 
 

Urząd Gminy w Sztutowie 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i 
wodociągowej w rejonie ul. Obozowej w 
Sztutowie. 

 
27.671.788,58 

 
- 

 
TAK 

 
- 

 
- 

 
budżet gminy 
dofinasowanie z 
funduszy UE 

Urząd Miasta Krynica Morska 
1. Modernizacja z rozbudową Zakładu 
Uzdatniania Wody; 
2.Modernizacja z rozbudową ujęcia wody w 
Krynicy Morskiej; 
3. Budowa wodociągu wody surowej; 
4. Budowa wodociągu przesyłowego; 
5. Przebudowa istniejącego budynku stacji 
uzdatniania wody; 
6. Budowa wodociągu spinającego. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w 
Nowym Dworze Gdańskim 

Zadania realizowane w Gminach: 
Gmina Stegna 

 
- 

 
90.200,00 

 
NIE 

 
2015 

 
- 

 
CWŻ Sp. z o.o. 
budżet gminy 

-  Budowa sieci wodociągowej w m. Junoszyno 
ul. Słoneczna i Familijna; 

 
80.800,00 

 
- 

 
TAK 

 
- 

 
- 

-  Budowa sieci wodociągowej w m. Jantar, 
osiedle przy ul. Gdańskiej; 

 
- 

 
2.000,00 

 
NIE 

 
2015 

 
- 

-  Budowa sieci wodociągowej w m. 
   Jantar, osiedle przy ul. Gdańskiej (dz. nr 

530/12, 530/13, 535); 
 
- 

 
11.500,00 

 
TAK 

- 
 

 
- 

-  Budowa sieci wodociągowej w m. Rybina. 

Gmina Ostaszewo 
 
- 

 
84.400,00 

 
NIE 

 
2015 

 
- 

 
CWŻ Sp. z o.o. 

-  Budowa sieci wodociągowej w m. Jeziernik. 
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- 

 
22.000,00 

 
NIE 

 
2015 

 
- 

budżet gminy -  Budowa sieci wodociągowej w m. Lubiszynek. 

Gmina Nowy Dwór Gdański 
 

38.600,00 
 
- 

 
TAK 

 
- 

 
- 

 
CWŻ Sp. z o.o. 
budżet gminy 

-  Budowa sieci wodociągowej w m. Rakowisko. 

 
354.700,00 

 
- 

 
TAK 

 
- 

 
- 

-  Budowa sieci wodociągowej w m. Nowy Dwór 
Gdański - rondo. 

 
255.800,00 

 
- 

 
TAK 

 
- 

 
- 

-  Budowa sieci wodociągowej w m. Nowy Dwór 
Gdański ul. Kościuszki. 

 
- 

 
12.500,00 

 
TAK 

 
- 

 
- 

-  Budowa sieci wodociągowej w m. Nowy Dwór 
Gdański ul. Jaśminowa. 

 
- 

 
130.800,00 

 
NIE 

 
2015 

 
- 

-  Budowa sieci wodociągowej w m. Nowy Dwór 
Gdański ul. Tczewska -Makowa. 

 
- 

 
48.900,00 

 
NIE 

 
2015 

 
- 

-  Budowa sieci wodociągowej w m. Nowy Dwór 
Gdański ul. Krasińskiego. 

 
- 

 
44.500,00 

 
NIE 

 
2015 

 
- 

-  Budowa sieci wodociągowej w m. Kmiecin ul. 
Żuławska - Malinowa. 

1.7. Promowanie działań 
mających na celu 
ograniczenie odpływu 
azotu i fosforu ze źródeł 
rolniczych – Kodeks 
Dobrej Praktyki Rolniczej. 

 
b.k. 

 
b.k 

    W codziennej działalności ODR promuje zasady 
dobrej praktyki rolniczej, przeprowadza 
szkolenia. 
Starostwo Powiatowe wspiera działania 
ograniczające odpływ azotu i fosforu ze źródeł 
rolniczych 

2. Poprawa i utrzymanie standardów jakości środowiska wpływających na warunki zdrowotne 
2.1. Centralizacja i 

modernizacja źródeł ciepła 
dla ograniczenia niskiej 
emisji. 

      Nie podejmowano działań w raportowanym 
okresie. 

2.2. Sukcesywna rezygnacja z 
kotłowni węglowych na 
rzecz paliw mniej 
uciążliwych dla środowiska 
oraz korzystanie z 
odnawialnych źródeł 
energii. 

 
- 

 
11.091,58 

 
TAK 

 
- 

 
- 

 
budżet gminy 

Urząd Gminy w Ostaszewie 
Wymiana w remizie strażackiej w Nowej 
Kościelnicy pieca węglowego na piec olejowy. 
 

2.3. Rozbudowa sieci 
dystrybucji gazu ziemnego. 

      Nie podejmowano działań w raportowanym 
okresie. 
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2.4. Rewitalizacja i rozwój 
infrastruktury transportu 
kolejowego i wodnego. 

 
29.888,40 

 
2.969.025,84 

 
TAK 

 
 

 
 

 
budżet gminy  
środki zewnętrzne 

Urząd Gminy w Stegnie  
Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie. 

2.5. Promowanie i wspieranie 
rozwiązań pozwalających 
na ograniczenie wielkości 
emisji zanieczyszczeń oraz 
hałasu pochodzących z 
transportu 
komunikacyjnego. 

      Starostwo, gminy w codziennej pracy wspierają 
rozwiązania ograniczające hałas komunikacyjny. 
Przy drogach tworzone są ekrany akustyczne 
chroniące zabudowę mieszkaniową. 

2.6. Termomodernizacja 
budynków użyteczności 
publicznej i mieszkalnej. 

 
 

 
1.116.551,00 

 
NIE 

 
2015 

 
250.882,00 

 
Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 
RPO dla 
Województwa 
Pomorskiego na 
lata 2007-2013 
budżet gminy 

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim 
Termomodernizacja budynków szkoły:  
1.Szkoła Podstawowa w Lubieszewie filia w m. 
Marynowy gmina Nowy Dwór Gdański 
2.Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. 3 Maja w  
Nowym Dworze Gdańskim, w zakresie: 
docieplenie ścian zewnętrznych płytami 
styropianowymi, 
- docieplenie połaci dachowych przez ułożenie 
wełny mineralnej między krokwiami, 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnętrznej, 
- modernizacja instalacji co. 

 
 
 
 

260.040,24 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

TAK 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
budżet gminy 
WFOŚiGW 

Urząd Gminy w Ostaszewie 
Termomodernizacja polegająca na dociepleniu 
ścian budynków oraz dociepleniu dachów. 
Wyposażenie grzejników w termostaty. 
1.Świetlica w Ostaszewie. 

- 271.114,70 TAK - - 2. Remiza w Nowej Kościelnicy. 

- 10.000,00 NIE 2015 ok. 440.000,00 3.Świetlica w Nowej Kościelnicy i szkoła w 
Nowej Cerkwi. 

 
1.699.205,85 

 
1.164.786,91 

 
TAK 

 
- 

 
- 

 
budżet gminy 
mechanizm 
finansowy 
europejskiego 
obszaru gospod., 
system zielonych 
inwestycji 

Urząd Gminy w Sztutowie 
1. Remont budynku ośrodka zdrowia w 

Sztutowie. 
2. Przebudowa i remont pomieszczeń 

biurowych w budynku administracyjnym w 
Sztutowie. 

3. II Etap termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo.  
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6.468.243,63 

 
- 

 
TAK 

- -  
Kredyt z premią 
termomoderni-     
zacyjną. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Dworze 
Gdańskim 
Docieplenie i wykonanie nowej kolorystyki 
elewacji budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych wraz z przebudową elewacji tj. 
likwidacją części okien na klatkach schodowych, 
dociepleniem stropodachów oraz wykonaniem 
remontu balkonów. Prace termomodernizacyjne 
przeprowadzono na 8 budynkach mieszkalnych . 
W wyniku docieplenia uzyskano ok. 30% 
oszczędności w zużyciu ciepła jak również 
poprawiono stan techniczny i estetykę budynków. 

2.7. Upowszechnienie 
stosowania odnawialnych 
źródeł energii (OZE) 

 
- 

 
63.613,00 

 
NIE 

 
2015 

 
3.000,00 

 
budżet gminy 
WFOŚiGW 

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim 
Zakup i montaż 8 autonomicznych punktów 
świetlnych we wsi Jazowa 

 
2.000,00 

 
- 

 
TAK 

 
2015 i 
dalsze 

 
1.000,00 

 
Środki własne 
inwestora, budżet 
powiatu 

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze 
Gdańskim 
Dofinansowanie 2 zadań związanych z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii: 
1. Zakup i montaż instalacji solarnej na 

budynku mieszkalnym jednorodzinnym w 
Nowym Dworze Gdańskim; 

2. Zakup i montaż pompy ciepła do ogrzewania 
wody użytkowej dla budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w Ostaszewie. 

2.8. Lokalizowanie obiektów 
emitujących pola 
elektromagnetyczne w 
miarę możliwości z dala od 
zabudowy mieszkaniowej. 

      Zadanie ciągłe realizowane przez inwestora oraz 
instytucje współpracujące: Sanepid, RDOŚ, 
Starosta (organ admin. arch.-bud.)  

2.9. Monitoring środowiska.       Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w 
Gdańsku 
Bieżący monitoring stanu środowiska, poprzez 
m.in. pomiary zanieczyszczenia powietrza, 
pomiary hałasu, kontrole zakładów 
przemysłowych w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej, odpadów itp. 

  2.10. Tworzenie obszarów 
ograniczonego użytkowania 
w otoczeniu obiektów, 
instalacji, infrastruktury 

      Nie tworzono takich obszarów. 
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transportowej, gdzie mimo 
zastosowania najlepszych 
dostępnych technik i 
technologii nie mogą być 
dotrzymane standardy 
jakości środowiska. 

3. Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami 

3.1. Objęcie przez gminy 
wszystkich właścicieli 
nieruchomości systemem 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

 
880.718,00 

 
1.499.544,00 

 
NIE 

 
2015 i 
dalsze 

 
1.631.736,00 

 
budżet gminy 

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim 
Zorganizowanie systemu odbioru odpadów 
komunalnych od mieszkańców  z selektywną 
zbiórką u źródła, utrzymanie PSZOK. 

 
114.151,67 

 
221.488,00 

 
Zadanie 
ciągłe 

 
Zadanie 
ciągłe 

  
Opłata za 
wytwarzane 
odpady 
produkowane 
przez 
mieszkańców 
 

Urząd Gminy w Ostaszewie 
Zorganizowanie systemu odbioru odpadów 
komunalnych od mieszkańców  z selektywną 
zbiórką u źródła. 
 

 
637.042,00 

 
125.116,92 

 
Zadanie 
ciągłe 

 
Zadanie 
ciągłe 

  
budżet gminy 

Urząd Gminy w Stegnie  
Do końca 2014 roku objęto 3049 nieruchomości 
systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

 
633.986,04 

 
964720,86 w 
tym wpłaty od 
mieszkańców 
679813,68. 
Pozostała 
kwota jest 
dopłacana 
przez Gminę 
284.907,18 

 
- 

 
2015 

 
1.149.354,00  

(kwota łączną z 
pkt. 3.2.) 

 
wpływ od 
mieszkańców, 
wkład finansowy 
gminy 

Urząd Gminy w Sztutowie 
Systemem objęto wszystkie rodzaje 
nieruchomości: zamieszkałe, mieszane i 
niezamieszkałe. 

 
462.899,73 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
budżet gminy 

Urząd Miasta Krynica Morska 
Zorganizowanie systemu odbioru odpadów 
komunalnych od mieszkańców  z selektywną 
zbiórką u źródła, utrzymanie PSZOK. 

3.2. Rozwój systemu 
selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych 

 
880.718,00 

 
1.499.544,00 

 

 
- 

 
- 

 
1.631.736,00 

 
budżet gminy 

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim 
Wykonanie w 2013 r. projektu i dokumentacji, w 
2014 r. budowa i wyposażenie PSZOK, 
powierzenie prowadzenia – umowa z SZOP Sp. z 
o.o. w Nowym Dworze Gdańskim. 
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3.000,00 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
budżet gminy 

Urząd Gminy w Ostaszewie 
Wzrost liczby właścicieli nieruchomości 
segregujących odpady, poprzez ciągłą informację 
i edukację mieszkańców.  

 
- 

 
- 

 
Zadanie 
ciągłe 

 
Zadanie 
ciągłe 

 
- 

 
 

Urząd Gminy w Stegnie  
Pracownicy Urzędu Gminy przy kontaktach z 
mieszkańcami zachęcają do segregacji odpadów 
komunalnych. Po przeprowadzeniu analizy 
składanych deklaracji oraz rozmów z 
mieszkańcami można pokusić się o stwierdzenie, 
że najmocniejszym argumentem przemawiającym 
za segregacją odpadów jest niższa stawka za 
selektywny sposób zbierania odpadów 
komunalnych. 

 
- 

 
6.952,65 

 

 
- 

 
2015 

 
1.149.354,00  

(kwota łączną z 
pkt. 3.1.) 

 
budżet gminy 

Urząd Gminy w Sztutowie 
Systemem objęto wszystkie rodzaje 
nieruchomości: zamieszkałe, mieszane i 
niezamieszkałe. 

3.3. Kontynuacja i zakończenie 
budowy regionalnego 
sytemu instalacji 
przetwarzania odpadów 
komunalnych, realizujących 
kompleksowe 
zagospodarowanie odpadów 

 
 

 
b. k. 

    Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim 
Udział Gminy Nowy Dwór Gdański jako partnera 
bez kosztów finansowych, w budowie RIPOK w 
Tczewie, podpisanie umowy na odzysk i 
unieszkodliwianie odpadów komunalnych z 
terenu gminy od 01.07.2013 r. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Urząd Gminy w Stegnie  
W ramach „Regionalnego Systemu Gospodarki 
Odpadami Tczew” zakończono inwestycję 
polegającą na budowie Stacji Przeładunkowej 
zlokalizowanej na terenie gminy. Realizując 
dyspozycję art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach dot.  
tworzenia punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, przy Stacji 
przeładunkowej na podstawie stosownych 
porozumień z gminą Stegna, na terenie gminy 
Stegna utworzono punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych (PSZOK), prowadzony 
przez RIPOK Tczew.  

3.4. Systematyczne usuwanie 
wyrobów zawierających 

 
34.000,00 

 
23.900,00 

 
TAK 

 
2015 i 
dalsze 

 
30.000,00 

 
WFOŚiGW w 
Gdańsku  

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim 
2013 r – utylizacja 25,38 Mg azbestu z 11 
budynków 
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azbest w tym eternitowych 
pokryć dachowych. 

budżet gminy 
środki własne 
mieszkańców 

2014 r. – utylizacja 13,59 Mg azbestu z 5 
budynków. 

 
57.512,00 

 
42.817,00 

 
 

 
TAK 

 
50.000,00 

 
WFOŚiGW w 
Gdańsku  
budżet gminy 

Urząd Gminy w Ostaszewie 
Zadanie współfinansowane ze WFOŚiGW 
polegające na demontażu, transporcie i utylizacji 
wyrobów azbestowych. 

 
6.144,00 

 
10.474,00 

 
TAK 

 
2015 

 
 

 
WFOŚiGW w 
Gdańsku  

Urząd Gminy w Stegnie  
Środki pozyskane w ramach dotacji celowej na 
dofinansowanie kosztów związanych z 
usuwaniem wyrobów zawierających azbest. W 
ramach dotacji usunięto: w 2013 r. – 636,07 m2 

W 2014 r. – 994,64 m2 powierzchni azbestowej. 
 

12.830,88 
 

10.967,00 
 

TAK 
   

NFOŚiGW 
WFOŚiGW 
Środki własne 
mieszkańców 

Urząd Gminy w Sztutowie 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Sztutowo. 

      
Wojewoda 
Pomorski 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Nowym Dworze Gdańskim 
Nadzór nad usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest przez pion Higieny Pracy PSSE w Nowym 
Dworze Gdańskim. 

3.5. Działania na rzecz ochrony 
powierzchni ziemi przed 
odpadami. 

 
2.500,00 

 
20.162,00 

   
20.000,00 

 Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim 
Usuwanie dzikich wysypisk: około 30 szt. – 122 
m3. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Urząd Gminy w Stegnie  
Kontrole mieszkańców gminy Stegna w zakresie 
gospodarowania odpadami na terenie gminy 
Stegna oraz umów w zakresie gospodarowania 
odpadami 

4. Ochrona mieszkańców i ich mienia przed katastrofami naturalnymi 

4.1. Realizacja programu 
„Kompleksowe 
zabezpieczenie przeciw- 
powodziowe Żuław 2030”. 

  
 

  
 

 
 

 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
Województwa Pomorskiego w Gdańsku T/O w 
Nowym Dworze Gdańskim 

3.332.297,60 - TAK - - 

Fundusz 
Spójności (85%),        
budżet państwa 
(15%) 

Przebudowa stacji pomp nr 6W Grochowo 
4.051.354,34  TAK - - Budowa stacji pomp Wybicko  
2.878.341,79  TAK - - Rzeka Wisła – odbudowa prawego wału 

przeciwpowodziowego na odcinku Czerwone 
Budy – Drewnica w km 87+350 – 89+500 

13.448.380,0 4.841.420,72 TAK - - Rzeka Wisła – odbudowa prawego wału 
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0 przeciwpowodziowego na odcinku Palczewo – 
Czerwone Budy w km 73+000 – 86+600 

3.569.579,49 3.000.000,00 TAK - - Rzeka Tuga – odbudowa lewego wału 
przeciwpowodziowego w km 12+900 – 20+290 

- 300.000,00 NIE   Przebudowa stacji pomp nr 4W Stegna 
 

- 
 

- 
 

- 
 
- 

 
- 

 
Wojewoda 
Pomorski 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Nowym Dworze Gdańskim 
Kontrola i nadzór przez pion HŻŻiPU, EPI i HK 
PSSE w Nowym Dworze Gdańskim 

4.2. Budowa, odbudowa, 
rozbudowa, przebudowa, 
modernizacja i utrzymanie 
sytemu urządzeń melioracji 
wodnych podstawowych i 
szczegółowych oraz 
urządzeń 
przeciwpowodziowych. 

 
19.827,00 

 
49.559,00 

 
NIE 

 
2015 

 
20.000,00 

 
budżet gminy 

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim 
Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych – 
odmulenie rowów 1850 mb oraz czyszczenie i 
przebudowa przepustów pod drogami gminnymi 
– 20 szt. 

 
309.953,39 

 
- 

 
TAK 

  budżet gminy i 
środki zewnętrzne 

Urząd Gminy w Stegnie  
Projekt dot. odbudowy istniejących rowów 
przydrożnych i przepustów. Realizacja projektu 
przyczyni się do wzmocnienia ochrony 
przeciwpowodziowej. Wskazane działania są 
podstawowym warunkiem zabezpieczenia ludzi i 
gospodarki przed ogromnymi stratami w 
przyrodzie i degradacją środowiska. 

  
1.929,26 

 
TAK 

Zadanie 
ciągłe wg 
potrzeb 

  Urząd Gminy w Sztutowie 
Bieżące utrzymanie rowów melioracji 
szczegółowej 

Przedsięwzięcia pozainwestycyjne 

budżet państwa 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
Województwa Pomorskiego w Gdańsku T/O w 
Nowym Dworze Gdańskim 

1.456.054,23 1.596.791,90 - - - Konserwacja bieżąca i gruntowna kanałów 
podstawowych 

1.794.958,50 1.033.084,92 -  - Konserwacja bieżąca wałów 
przeciwpowodziowych 

2.053.977,25 2.127.875,65 - - - Konserwacja urządzeń- stacje pomp 

4.3. Przeciwdziałanie 
zabudowie terenów 
zagrożonych powodzią. 

      Opracowywane i aktualizowane plany 
zagospodarowania przestrzennego gmin maja na 
celu m. in. Wykluczenie z zabudowy terenów 
zagrożonych powodzią. W procesie tym 
uczestniczą instytucje uzgadniające jak: 
Starostwo, RZGW Gdańsk i inne. 
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4.4. Wspieranie działań na rzecz 
likwidacji skutków 
wypadków i katastrof. 

 
360,00 

 
800,00 

  
 

 
1.000,00 

 
budżet gminy 

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim 
Neutralizacja wycieków paliwa i olejów po 
wypadkach. 
 
 
 

      
Wojewoda 
Pomorski 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Nowym Dworze Gdańskim 
Kontrola i nadzór przez pion HŻŻiPU, EPI i HK 
PSSE w Nowym Dworze Gdańskim 

II.  WZMOCNIENIE SYSTEMU ZARZ ĄDZANIA ŚRODOWISKIEM ORAZ PODNIESIENIE ŚWIADOMO ŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZE ŃSTWA 

5. Wykształcenie proekologicznych postaw mieszkańców i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska 

5.1. Wspieranie i prowadzenie 
działań z zakresu edukacji 
ekologicznej społeczeństwa 
(konkursy, prelekcje, 
wystawy, szkolenia i inne) 
podejmowane przez 
instytucje i organizacje. 

 
2.200,00 

 
21.500,00 

 
TAK 

 
2015 

 
20.000,00 

 
budżet gminy 

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim 
Organizacja 4 spektakli ekologicznych dla dzieci 
z przedszkoli i szkół podstawowych na temat 
ochrony przyrody i gospodarki odpadami, 
wydanie ulotek na temat segregacji odpadów, 
zakup toreb ekologicznych wielokrotnego 
użytku- 1000 szt., organizacja Sprzątania Świata i 
sprzątania rzeki Tugi, udział w akcji Stary 
Telefon, zakup 4.000 szt. torebek do sprzątania 
po psach 

 
3.000,00 

 
600,00 

 
TAK 

   
budżet gminy 

Urząd Gminy w Ostaszewie 
Festyn o odpadach w 2013 r.  
Wycieczka organizowana dla uczniów 
gimnazjum do Zakładu Utylizacja Odpadów 
Stałych w Tczewie w 2014 r. 

      Urząd Gminy w Stegnie  
Zadanie ciągłe, prowadzone na bieżąco 

 
61.500,00 

 
26.450,00 

  
2015 

 
11.800,00 

 
WFOŚiGW w 
Gdańsku 

Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana 
Przygotowano w tym okresie konkursy: (2 
plastyczne, fotograficzny, z wiedzy ekologicznej, 
przyrodniczy) Przeprowadzono ponad 100 
spotkań z dziećmi i młodzieżą, podejmując 
tematykę ekologiczną (ponad 5 tys. odbiorców). 
Przeprowadzono akcje „Pomóżmy zwierzętom 
przetrwać zimę” oraz liczne akcje sprzątania. 
Wydano grę planszową. 
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14.000,00 

 
17.000,00 

    
Środki własne 
WFOŚiGW 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg 
Ptasi Piknik na Mierzei Wiślanej; Wspólne 
sadzenie lasu ze Stowarzyszeniem 
Bursztynników; Drzewko za makulaturę w 
Nowym Dworze Gdańskim; Dożynki Gminne w 
Ostaszewie, "Drzewko za żołędzie i kasztany" z 
PK Mierzeja Wiślana; sprzątanie śmieci przy 
szlakach pieszych-wspólnie z gminą Stegna; 

 
4.000,00 

 
4.000,00 

 
TAK 

 
2015 i dalsze 

 
4.000,00 

 
budżet powiatu 

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze 
Gdańskim 
Coroczna organizacja Powiatowego Konkursu 
Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół 
gimnazjalnych z terenu Powiatu 
Nowodworskiego. Celem Konkursu jest edukacja 
ekologiczna i promocja powiatu. 

 
500,00 

 
- 

 
TAK 

 
NIE 

 
- 

Prelekcja dotycząca GMO – żywności 
genetycznie modyfikowana „Obietnice i fakty” 

 
200,00 

 
- 

 
TAK 

 
W miarę 
potrzeb 

 
- 

Dofinansowanie do nagród dla uczestników 
konkursów ekologicznych zorganizowanych 
przez Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze 
Gdańskim 

 
b.k. 

 
b.k. 

 
 

  
b.k. 

 Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Gdańsku Biuro Powiatowe Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Nowym Dworze Gdańskim 

Organizacja szkoleń dla rolników i mieszkańców 
obszarów wiejskich, konkursów oraz wystaw 
rolniczych. 

5.2. Wspieranie tworzenia i 
funkcjonowania lokalnych 
centrów informacji i 
edukacji ekologicznej 

      Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Gdańsku Biuro Powiatowe Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Nowym Dworze Gdańskim 

Stała współpraca PODR z Parkiem 
Krajobrazowym. 

5.3. Współpraca samorządu z 
mediami oraz szkołami w 
zakresie promocji wiedzy i 
zachowań 
proekologicznych ze 
szczególnym 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Zadanie ciągłe 

 
- 

 
- 

Urząd Gminy w Stegnie  
Współpraca z PK „Mierzeja Wiślana” 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana 
Artkuły w prasie i lokalnych mediach. 
Prelekcje i pogadanki w szkołach odnoście 
Obszarów Natura 2000 
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uwzględnieniem 
problematyki ochrony 
obszarów NATURA 2000. 

 
b.k. 

 
b.k. 

 
TAK 

 
2015 i dalsze 

 
b.k. 

 
- 

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze 
Gdańskim 
Prelekcje w szkołach dotyczące przyrody naszego 
regionu. 

      Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Gdańsku Biuro Powiatowe Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Nowym Dworze Gdańskim 
Stała współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego w zakresie informacji rolników 
oraz mieszkańców terenów wiejskich o 
obowiązkach jakie muszą spełnić gospodarstwa 
znajdujące się na terenach Natura 2000    

5.4. Preferowanie czynnego 
wypoczynku i turystyki 
kwalifikowanej poprzez 
właściwą organizację 
zaplecza turystycznego. 

 
- 

 
252.904,00 

    
Europejski 
Fundusz Rybacki 
oraz środki 
własne 

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim  
W wyniku realizacji inwestycji w 
miejscowościach: Wężowiec, Orliniec, Tuja, 
Orłowo oraz Rakowo utworzone zostały miejsca 
aktywności lokalnej oraz tereny atrakcyjne dla 
turystów , ze szczególnym uwzględnieniem 
rowerzystów. Nowo powstała infrastruktura 
składa się z wiat, altan, utworzonych okręgów  na 
których stanęły ławy i grille. Zamontowano także 
stojaki rowerowe. 

 
- 

 
366.729,66  

(w tym dotacja 
247.553,00) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
budżet gminy  
środki zewnętrzne 

Urząd Gminy w Stegnie  
Kampania promocyjna Żuław (remont budynku 
informacji turystycznej, zakup nowych tablic 
informacyjnych, witaczy, oznakowanie kolejki 
wąskotorowej, tabliczki uliczne). 

553,50 921.135,60 NIE - 930.729,66  
(w tym dotacja 

770.723,00) 

budżet gminy 
środki zewnętrzne 

Budowa targowiska gminnego w Stegnie. 

32.636,99 1.261.982,08 TAK - - budżet gminy 
środki zewnętrzne 

Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności 
turystycznej w miejscowości Jantar poprzez 
rozbudowę świetlicy wiejskiej „Jantarowa 
Przystań” oraz utworzenie przestrzeni parkowo-
rekreacyjnej na terenie wokół stawu. 

 
12.000,00 

 
11.200,00 

  
2015 

 
5.000,00 

 
WFOŚiGW w  
Gdańsku 

Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana 
Ustawienie tablic informacyjnych o walorach 
przyrodniczych i kulturowych PKMW i jego 
otuliny, zakup rowerów, organizacja rajdów 
pieszych. 
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89.725,00 12.735,00     
środki Lasów 
Państwowych z 
Funduszu 
Leśnego 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg 
Przedsięwzięcie ukierunkowania turystyki – 
budowa miejsc postoju pojazdów ( 2 kompletnie 
wyposażone) na terenie leśnictwa Kąty Rybackie 
i Jantar . Akcja Lasów Państwowych pn. 
Aktywne Udostępnienie Lasu. 

 
 
 

52.029,00 

 
 
 

634.888,80 

 
 
 

TAK 

   
 
 
budżet powiatu 
budżet Miasta i 
Gminy Nowy 
Dwór Gdański 

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze 
Gdańskim 
2013 r. – Przygotowanie dokumentacji 
projektowej na budowę chodnika ze  ścieżką 
rowerową w ciągu drogi powiatowej nr 2305G 
Nowy Dwór Gdański – Kmiecin na dł. 2,9 km. 
2014 r – Przebudowa drogi w zakresie budowy 
ścieżki rowerowej relacji Nowy Dwór Gdański – 
Kmiecin na dl. 2,5 km. 

 
- 

 
34.161,50 

 
TAK 

   
budżet powiatu 
Dofinansowanie z 
Lokalnej Grupy 
Działania 
„Mierzeja i 
Żuławy” 

Stworzenie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu 
wodnego na terenie powiatu nowodworskiego 
przy Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze 
Gdańskim. 

  
23.304,00 

 
TAK 

  Urządzenie Pracowni kultury regionalnej oraz 
prowadzenie zajęć tematycznych w Nowym 
Dworze Gdańskim przy Zespole Szkół Nr 2 w 
Nowym Dworze Gdańskim. 

  
27.890,25 

 
TAK 

  Rozwój turystyki i rekreacji poprzez zakup altan 
oraz wyposażenia obiektu turystycznego w 
elementy małej infrastruktury na terenie Gminy 
Nowy Dwór Gdański. 

      Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Gdańsku Biuro Powiatowe Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Nowym Dworze Gdańskim 
Promowanie rozwoju gospodarstw 
agroturystycznych z wykorzystaniem istniejącego 
potencjału istniejącego w tych gospodarstwach. 
Promowanie i zakładanie zagród edukacyjnych 
możliwości wejścia w Krajową Sieć Zagród 
Edukacyjnych. 

5.5. Przedstawianie 
problematyki ekologicznej 
na powiatowej i gminnych 
stronach internetowych. 

 
b.k. 

 
b.k. 

    Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim 
Utworzenie strony z informacjami na temat 
prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, 
umieszczanie bieżących informacji z zakresu 
edukacji ekologicznej. 
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b.k. 

 
b.k. 

    Urząd Gminy w Ostaszewie 
Ciągłość informacji różnego typu związane z 
środowiskiem m.in. dotyczące azbestu, odpadów, 
PGN, rolnictwa. 

 
b.k. 

 
b.k. 

    Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana 
Informacja o organizowanych akcjach 
porządkowych na stronie internetowej PZPK i 
PKMW. 

 
b.k. 

 
b.k. 

    Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze 
Gdańskim 
Bieżąca informacja na stronach Starostwa 
Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. 

 
b.k. 

 
b.k. 

    Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Gdańsku Biuro Powiatowe Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Nowym Dworze Gdańskim 
Strona internetowa PODR. 

6. Rozwój świadomego uczestnictwa społecznego w podejmowaniu decyzji środowiskowych i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska 

6.1. Zapewnienie szerokiego 
udziału lokalnej 
społeczności w debatach 
ekologicznych 
poprzedzających 
podejmowanie 
ważniejszych decyzji 
administracyjnych, dot. 
planowanych przedsięwzięć 
inwestycyjnych, planów 
zagospodarowania 
przestrzennego, programów 
ochrony przyrody 
szczególnie na obszarach 
NATURA 2000 i innych. 

 
b.k. 

 
b.k. 

    Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim 
Spotkania informacyjne z mieszkańcami miasta i 
terenów wiejskich z zakresu gospodarki 
odpadami. 

      Urząd Gminy w Ostaszewie 
Debata dotycząca Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego w 
2013 r. 

      Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana 

Pracownicy Parku biorą udział w tego typu 
konsultacjach włączając się czynnie w prace nad 
ustanawianiem planów ochrony dla obszarów 
Natura 2000. 

      Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Gdańsku Biuro Powiatowe Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Nowym Dworze Gdańskim 
Informowanie sołtysów o konsultacjach 
społecznych dotyczących programów przyrody.   

7. Aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska 

7.1. Wspieranie powstawania i 
rozwoju inicjatyw małych i 
średnich gospodarstw 
rolnych w zakresie 
wdrażania produktów 

      Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Gdańsku Biuro Powiatowe Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Nowym Dworze Gdańskim 
Promowanie produkcji ekologiczne, pomoc w 
uzyskaniu wpisu produktu regionalnego, 
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proekologicznych szkolenia z tego zakresu. 

7.2. Wspieranie rozwoju sieci 
placówek detalicznego 
obrotu produktami 
pochodzącymi z 
certyfikowanych 
gospodarstw i przetwórni 
ekologicznych. 

      
Wojewoda 
Pomorski 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Nowym Dworze Gdańskim 
Kontrola i nadzór przez pion HŻŻiPU PSSE w 
Nowym Dworze Gdańskim. 

7.3. Wpieranie projektów w 
zakresie ekoinnowacyjności 
gospodarstw rolnych i 
przetwórstwa żywności, 
przy współpracy z innymi 
instytucjami. 

      

Wojewoda 
Pomorski 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Nowym Dworze Gdańskim 
Kontrola i nadzór przez pion HŻŻiPU PSSE w 
Nowym Dworze Gdańskim. 

III.  WZMOCNIENIE SYSTEMU ZARZ ĄDZANIA ŚRODOWISKIEM ORAZ PODNIESIENIE ŚWIADOMO ŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZE ŃSTWA 

8. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 2000 

8.1. Podejmowanie działań na 
rzecz utrzymania 
naturalnej różnorodności 
rodzimych zasobów 
cennych gospodarczo 
(drzewostanu, ryb) z 
wykorzystaniem 
programów 
rolnośrodowiskowych. 

 
- 

 
5.677,00 

 
TAK 

 
Zadanie ciągłe  

 
b.d. 

 
budżet gminy 

Urząd Gminy w Stegnie  
Nasadzenie 154 szt. drzew na gruntach będących 
własnością Gminy Stegna. 

 
135.600,00 

    środki własne 
WFOŚiGW 
Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg 
Ochrona drzewostanów oraz utrzymanie 
czystości wzdłuż szlaków pieszych w Rez. 
Przyrody „Kąty Rybackie”, realizacja projektu 
„Plany Ochrony Rezerwatów”, w ramach którego 
powstały plany dla Rez.:”Kąty” oraz „Buki 
Mierzei Wiślanej”. 

 
244.065,20 

 
278.329,90 

  
Zobowiązania 
pięcioletnie, 

przewidywana 
kontynuacja 
do 2018 r. 

 
846.000,00 

90% budżet 
unijny  
10% budżet 
krajowy 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa Biuro Powiatowe w Nowym Dworze 
Gdańskim 
Działanie 5.1. Ochrona zagrożonych siedlisk 
lęgowych ptaków na obszarze NATURA 2000. 
Zidentyfikowanie i wyznaczenie cennych 
siedlisk. 
Dopłata dla rolników posiadających trwałe użytki 
zielone na obszarze NATURA 2000 ,na których 
stwierdzono występowanie gatunków ptaków 
wymienionych w rozporządzeniu PRŚ. Co roku 
pozostawienie części działki nieskoszonej. 
Poprawa jakości środowiska oraz zachowanie 
walorów przyrodniczych terenów wiejskich. 
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      Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Gdańsku Biuro Powiatowe Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Nowym Dworze Gdańskim 
Promocja programów rolnośrodowiskowych, 
opracowywanie planów szeroka informacja dot. 
możliwości uzyskania dofinansowania. 

8.2. Wzmocnienie ciągłości 
korytarzy ekologicznych, 
w tym tworzenie przejść 
dla zwierzyny dzikiej w 
miejscach kolizji z 
drogami, a także 
zabezpieczenie stref 
powietrznych głównych 
tras przelotu ptaków oraz 
uwzględnienie przebiegu 
tych korytarzy w 
dokumentach prawa 
miejscowego. 

      Zadanie ciągłe realizowane na etapie tworzenia 
planów zagospodarowania przestrzennego miast i 
gmin i uzgadniania z instytucjami powiązanymi 
jak Starostwo, Lasy Państwowe, Parki 
Krajobrazowe. 

8.3. Przywracanie pierwotnego 
charakteru żuławskiego 
poprzez odtwarzanie 
charakterystycznego dla 
regionu architektoniczno-
urbanistycznego, a także 
rewitalizacja substancji 
zadrzewieniowej. 

 
11.500,00 

 
61.750,00 

  
2015 i dalej 

 
2.450,00 

 
WFOŚiGW w 
Gdańsku 

Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana 
W ciągu dwóch lat posadzono ponad 500 
żywokołów wierzbowych oraz stworzono dwie 
remizy śródpolne o pow. 0,5 ha, zakupiono sprzęt 
do zabiegów pielęgnacyjnych (polegających na 
wykoszeniach okolic tworzonych zadrzewień). 

 
6.000,00 

 
15.700,00 

 
TAK 

 
2015 i dalsze 

 
8.000,00 

 
budżet powiatu 

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze 
Gdańskim  
Zakup materiału zadrzewieniowego w celu 
poprawy warunków biocenotycznych oraz 
estetyzacji powiatu ze szczególnym 
uwzględnieniem terenów wiejskich. 

8.4. Zapewnienie spójności 
sytemu korytarzy 
ekologicznych w regionie 
oraz powiązanie ich z 
istniejącymi formami 
ochrony przyrody. 

      Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana 
Zadanie łączne z punktem 8.3. 



Raport z realizacji w latach 2013 –  2014 
„Programu Ochrony Środowiska Powiatu Nowodworskiego  

na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017 – 2020” 
 
 

 21

8.5. Działania na rzecz 
poprawy stanu i 
renaturalizacji cennych i 
szczególnie wrażliwych 
ekosystemów wodnych i 
od wody zależnych. 

 
4.000,00 

 
15.000,00 

  
2015 i dalej 

  
WFOŚiGW w 
Gdańsku 

Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana 
Wykonanie niewielkiego zagłębienia, które w 
okresach suszy jest rezerwuarem wody 
(zakupiono motopompę) , rewitalizacja zbiornika 
wodnego na Płoninie – celem stworzenia 
warunków dla bytowania ptactwa wodno-
błotnego. 

      Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Gdańsku Biuro Powiatowe Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Nowym Dworze Gdańskim 
Informacja i doradztwo dotyczące 
gospodarowania zasobami wodnymi. 

8.6. Wspieranie i promocja 
turystyki kwalifikowanej. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Urząd Gminy w Stegnie  
W ramach opracowanej koncepcji przewidziano 
ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2 ÷ 3 metrów 
będący w jak największym stopniu oddzielony od 
dróg pasem zieleni (min. 1 metr) tak, aby 
uniemożliwi ć nieoczekiwane wtargnięcie 
rowerzystów na drogę, jak i uniemożliwi ć wjazd 
samochodów na ciąg pieszo-jezdny 
19.06.2013 r. została wydana decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn.: Zrównoważony rozwój 
turystyki poprzez budowę ciągu pieszo - 
rowerowego od miejscowości Stróża, poprzez 
Nowy Dwór Gdański do miejscowości Piaski", 
jednakże w chwili obecnej w budżecie gminy 
brak jest środków finansowych na realizację 
przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 
500,00 

 
500,00 

  
2015 i dalej 

 
500,00 

 
WFOŚiGW w 
Gdańsku 

Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana 
Organizacja cyklicznego – Rajdu Szlakami 
Mierzei Wiślanej, promocja i wspieranie imprez 
organizowanych prze różne instytucje – materiały 
promocyjne o Parku. 

9. Zwiększenie powierzchni leśnych i wzrost ich różnorodności biologicznej oraz zachowanie wysokich walorów ekologicznych obszarów rolniczych. 

9.1. Zalesianie nieprzydatnych 
rolniczo gruntów 
porolnych oraz gruntów 
zrekultywowanych 

120.000    150.000 Dotacja z 
Funduszu 
Leśnego i 

środków unijnych 

Na wniosek Starostwa dokonano zmian 
w miejscowych PZP. W wyniku tego zalesiono 
ok. 45 ha gruntów porolnych. 

9.2. Wprowadzenie, w ramach 
prawa miejscowego, 
ustaleń ograniczających 

      Na wniosek Starostwa dokonano stosownych  
zmian w miejscowych PZP poszczególnych 
gmin. 
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możliwość zmiany 
sposobu użytkowania 
terenów zadrzewionych, 
podmokłych i torfowisk w 
celu wykorzystania ich na 
cele budowlane oraz rolne. 

9.3. Utrzymanie naturalnej 
różnorodności rodzimych 
zasobów cennych 
gospodarczo i promowanie 
proekologicznych upraw 
rolnych z wykorzystaniem 
programów 
rolnośrodowiskowych. 

 
280.959,00 

 
254.907,40 

 
4 sprawy na 9 

złożonych w BP 
ARiMR 

 
Zobowiązanie 
pięcioletnie 

 
70.000,00 

 
80% budżet 
unijny  
20% budżet 
krajowy 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa Biuro Powiatowe w Nowym Dworze 
Gdańskim 
Działanie 5.2: Rolnictwo ekologiczne    
Pakiet polega na wdrażaniu w gospodarstwie  
rolnym zasad produkcji rolnej zgodnie z 
przepisami o rolnictwie ekologicznym z 
wykorzystaniem najlepszej wiedzy i kultury 
rolnej, przy zachowaniu należytej dbałości o stan 
fitosanitarny roślin i ochronie gleby. Produkcja 
taka, to sposób na uzyskanie produktu rolniczego, 
w którym zastosowano naturalne metody 
produkcji. Większa świadomość ekologiczna 
rolników i społeczeństwa. 

      Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Gdańsku Biuro Powiatowe Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Nowym Dworze Gdańskim 
Promocja programów rolnośrodowiskowych, 
opracowywanie planów, szeroka informacja dot. 
możliwości uzyskania dofinansowania do tych 
programów. 

9.4. Promowanie odbudowy 
zadrzewień przydrożnych i 
śródpolnych oraz 
propagowanie ochrony 
istniejących i zakładania 
nowych użytków 
zielonych. 

 
53.000,00 

 
27.200,00 

 
TAK 

 
2015 

 
6.000,00 

 
budżet gminy 

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim 
Odnowa zadrzewień przydrożnych przy. ul. 
Warszawskiej – 10 szt., ul. Wejhera 15 szt., 
odnowa zadrzewień śródpolnych – zakup szt. 
drzew i krzewów 1.300 szt., założenie pięciu 
zieleńców na terenie miasta, zabiegi 
pielęgnacyjne w obrębie pomnika przyrody – dąb 
szypułkowy. 

      Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Gdańsku Biuro Powiatowe Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Nowym Dworze Gdańskim 
Promowanie zadrzewień śródpolnych ,stref 
buforowych  utrzymaniu użytków zielonych w  
ramach PROW 2014-2020. 
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IV.  ZRÓWNOWA ŻONE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW, WODY I ENERGII 

10. Racjonalne korzystanie z zasobów wód podziemnych oraz ochrona zbiorników wód podziemnych jako ważnego źródła zaopatrzenia ludności w wodę. 

  10.1. Racjonalne korzystanie z 
wód podziemnych, zapew-
nienie zachowania 
równowagi pomiędzy 
poborem i zasilaniem. 

.      Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Gdańsku Biuro Powiatowe Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Nowym Dworze Gdańskim 
Informowanie rolników o prawidłowym 
gospodarowaniu zasobami wodnymi, 
postępowaniu zgodnie z DKR. (zakaz poboru 
wód z rowów melioracyjnych  bezpośrednio do 
opryskiwacza). 

  10.2. Tworzenie stref ochrony 
bezpośredniej i pośredniej 
ujęcia oraz ograniczanie 
dopływu zanieczyszczeń w 
rejon ujęcia. 

      Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Gdańsku Biuro Powiatowe Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Nowym Dworze Gdańskim 
Szkolenie i informowanie rolników z zakresu 
integrowanej ochrony roślin oraz o  prawidłowym  
postępowaniu  zgodnie z Kodeksem Dobrych 
Praktyk Rolniczych. 

11. Zwiększenie powierzchni leśnych i wzrost ich różnorodności biologicznej oraz zachowanie wysokich walorów ekologicznych obszarów rolniczych. 

11.1 Wspieranie budowy 
urządzeń i instalacji 
służących do wytwarzania 
i przesyłu energii ze źródeł 
odnawialnych, 
uwzględniając warunki 
przyrodnicze (korytarze 
wędrówek ptaków) i 
krajobrazowe, a na etapie 
lokalizacji i realizacji 
instalacji również 
minimalizację 
negatywnych oddziaływań 
na poszczególne elementy 
środowiska. 

b.k.      Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim 
Uzgodniono środowiskowe uwarunkowania 
realizacji przedsięwzięcia mającego na celu 
rozbudowę GPZ przy ul. Kochanowskiego w 
Nowym Dworze Gdańskim – dostawa energii z 
farmy wiatrowej Nowotna. 
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6. Koszty realizacji Programu 

Wskazane w Programie zadania finansowane były z różnych źródeł w tym ze środków 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 oraz środków własnych 
instytucji współdziałających. W okresie objętym niniejszym raportem przeznaczono ponad 114 
milionów zł na zadania mające wpływ na poprawę stanu środowiska. Wielu kosztów poniesionych na 
ich realizację przez instytucje współdziałające nie udało się określić, stąd należy domniemywać, że 
łączne nakłady będą znacznie większe od wykazanych. 

7. Monitoring Programu Ochrony Środowiska 

Podstawą oceny realizacji celów postawionych w Programie Ochrony Środowiska jest 
monitoring własny oraz instytucji współdziałających. Badaniem stanu środowiska,  w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska, zajmuje się m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Gdańsku, Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, Instytut Uprawy, Nawożenia 
i Gleboznawstwa w Puławach, Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie.  Wykonywane są również 
odpowiednie badania społeczne. Uzyskiwane dane stanowią podstawę do oceny stanu środowiska i 
efektywności realizacji zadań postawionych w Programie Ochrony Środowiska.  

Podstawą właściwej oceny realizacji Programu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na 
wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska rzetelnie oceniających stopień wykonania 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 

Wartość 
wskaźnika  w 

roku 2014 

 Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko 

1. 
Jakość wód powierzchniowych; udział wód 

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

2. 
Jakość wód podziemnych; udział wód o bardzo 

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

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

4. Stopień skanalizowania powiatu 55 % 70,5 % 71 % 81% 

5. 
Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające 

oczyszczenia i odprowadzenia do wód 
powierzchniowych lub do ziemi 

1,25 hm3 1,35 hm3 1,57 hm3 1,65 hm3 

6. 
Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w 

kg/ 1 mieszkańca x rok 
245 258 232,4 292,4 

7. Szczegółowe rowy i cieki wodne w km 4.158,2 4.158,2 4.158,2 4.158,2 

8. 
Rzeki i kanały ogółem (melioracje podstawowe) 

w km 
436,7 436,7 436,7 436,7 

9. 
Udział odpadów komunalnych składowanych na 

składowiskach 
98 % 97 % 98 % b/d 

10.
Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych do 

powietrza z zakładów objętych 
sprawozdawczością 

2 Mg/rok 23,69 Mg/rok *18,68 Mg/rok b/d** 
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11.
Wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych do 

powietrza z zakładów objętych 
sprawozdawczością (bez CO2) 

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

b/d** 

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

13.
Procentowy udział powierzchni terenów objętych 

ochroną prawną 
26 % 26 % 26 % 26% 

14. Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska 5.655,3 tys. zł 22.131,5 tys. zł 74.169,2 tys. zł114.135,2 tys. zł 

  
 *Suma emisji z opłat > 2000 zł 
 ** brak aktualnych danych 

8. Podsumowanie 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego jest bardzo ważnym instrumentem 
w prowadzeniu i kształtowaniu polityki ekologicznej w Powiecie. Głównym założeniem w tworzeniu 
programów ochrony środowiska na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym jest 
doprowadzenie do polepszenia stanu środowiska naturalnego i skutecznego nim zarządzania. Celem 
„Programu Ochrony Środowiska Powiatu Nowodworskiego na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2017 – 2020” jest ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem, a także 
kształtowanie warunków dla wprowadzania wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. 

Niniejszy dokument jest Raportem z realizacji w latach 2013 – 2014, zadań zawartych we 
wskazanym wyżej Programie uchwalonym przez Radę Powiatu Nowodworskiego w dniu 30 grudnia 
2013 r. Uchwałą Nr XXXIII/231/2013. Został sporządzony na podstawie ankiet rozesłanych do 
organów administracji publicznej i instytucji współdziałających w celu zebrania danych oraz 
przedstawienia pełnego obrazu realizowanych zamierzeń.  

Rozpatrując wykonanie programu na poziomie Powiatu należy pamiętać, że zadania 
o charakterze wykonawczym, mające bezpośrednie znaczenie dla stanu środowiska oraz jego ochrony 
przed negatywnym oddziaływaniem, obciążają głównie samorządy gminne i podmioty gospodarcze. 
Koszty związane z ich realizacją często przekraczają możliwości finansowe podmiotów je 
realizujących, stąd są przyczyną opóźnienia wykonania zamierzeń. Zadania podejmowane przez 
samorząd powiatowy dotyczą zwykle sfery edukacyjnej i promocyjnej.  

W programie wyodrębniono 11 celów średniookresowych z perspektywą ich realizacji 
przeważnie do 2020 r. Wskazano również cel priorytetowy, za który uznano budowę i rozbudowę 
systemu kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w miejscowościach położonych na terenie powiatu 
nowodworskiego.  Jednocześnie podkreślono potrzebę poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa 
ekologicznego, realizacji nowoczesnych systemów gospodarki odpadami, ochrony bioróżnorodności 
ze szczególnym wskazaniem obszarów Natura 2000, racjonalnego korzystania z surowców 
naturalnych i stałej edukacji. 

Charakter działalności gospodarczych prowadzonych na terenie Powiatu, rodzaje 
i intensywności zagrożeń środowiska oraz przedstawione kierunki działań i priorytety ekologiczne są 
ze sobą spójne i uwzględniają Politykę Ekologiczną Państwa, założenia Programu Ochrony 
Środowiska Województwa Pomorskiego oraz Strategię Rozwoju Powiatu Nowodworskiego. Mając 
na uwadze poprawę jakości środowiska niezbędne jest kontynuowanie przyjętych założeń. Wspólne 
działania administracji samorządowej, rządowej, podmiotów gospodarczych i świadomego zagrożeń 
społeczeństwa mogą stanowić podstawę skutecznej ochrony środowiska,  zrównoważonego rozwoju i 
podniesienia walorów Powiatu. 


