
 

 

 

 
UCHWAŁA NR 124/2015 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 09.11.2015 r. 

 

 

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Ostaszewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do roku 2022”. 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 3 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 uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostaszewo na lata 2015 – 2018 

z perspektywą do roku 2022” przedłożony przez Wójta Gminy Ostaszewo – wniosek znak: 

SM.602.1.2015 z dnia 14.10.2015 r. opiniuje się pozytywnie. 

Przedmiotowy Program stanowi załącznik do Uchwały. 

 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

 
Wójt Gminy Ostaszewo pismem znak: SM.602.1.2015 z dnia 14.10.2015 r. zwrócił 

się do Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim o zaopiniowanie „Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Ostaszewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do roku 

2022”. 

 Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) projekt aktualizacji gminnego 

programu ochrony środowiska podlega zaopiniowaniu przez organ wykonawczy 

powiatu. 

Przedstawiony projekt Programu powinien uwzględniać Politykę ochrony 

środowiska i być spójny z Programem Ochrony Środowiska Województwa 

Pomorskiego oraz Programem Ochrony Środowiska Powiatu Nowodworskiego. 

Przedłożone opracowanie określa politykę ekologiczną gminy, kierunki oraz cele i jest 

spójne z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu. W związku z czym uzyskało 

pozytywną opinię. Po uchwaleniu będzie dokumentem strategicznym 

wykorzystywanym jako instrument zarządzania środowiskiem. 
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STRESZCZENIE 

 

Program ochrony środowiska jest opracowaniem planistycznym, którego obowiązek 

opracowania wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). Zgodnie z polityką ochrony środowiska program 

ma na celu efektywne zarządzanie ochroną środowiska.  

 

„Program ochrony środowiska dla gminy Ostaszewo na lata 2015-2018 z perspektywą 

do 2022” roku składa się z czterech części: 

Część I – Wprowadzenie 

Część II – Stan aktualny 

Część III – Strategia działania 

Część IV – Realizacja założeń programowych 

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ostaszewo obejmuje analizę aktualnego stanu 

poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego gminy oraz infrastruktury 

technicznej służącej ochronie środowiska, a także wynikające z przeprowadzonej analizy 

priorytety i zaproponowane do nich zadania, których wykonanie jest niezbędne, aby 

zachować bądź poprawić stan środowiska, a tym samym poprawić jakość życia 

mieszkańców. Program zawiera wykaz przedsięwzięć niezbędnych do realizacji ze 

wskazaniem źródeł ich finansowania.   

Za główny cel polityki ochrony środowiska Gminy Ostaszewo uznano: „Poprawę stanu 

środowiska przyrodniczego przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju  jako 

podstawa rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Ostaszewo”. 

 

Gmina Ostaszewo jest to gmina wiejska, położona w centralnej części Żuław Wiślanych. 

Obejmuje 11 miejscowości, podzielonych na 7 sołectw. Gmina ma charakter rolniczy, ok. 

90% jej obszaru zajmują użytki rolne. Tereny zabudowane stanowią ok. 4% powierzchni 

gminy. Liczba ludności w gminie obecnie (stan na 2015 rok) wynosi 3136 osób. Ilościowo 

przeważają mężczyźni. Gmina wyposażona jest w sieć wodociągową oraz kanalizacyjną. 

Liczba przyłączy wynosi kolejno 654 i 6. Budynki niepodłączone do sieci kanalizacji 

sanitarnej korzystają ze zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Brak jest natomiast sieci gazowniczej. Przez teren Gminy Ostaszewo przebiega 6 

dróg powiatowych (stan nawierzchni dobry) oraz 12 dróg gminnych (stan niezadawalający). 

Północna granica gminy przylega do drogi krajowej nr 7.  
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Na terenie gminy występują dwa obszary chronione, które zajmują jej niewielką 

powierzchnię. Są to obszar Natura 2000 – Dolina Dolnej Wisły oraz Obszar Chronionego 

Krajobrazu – Żuław Gdańskich. Występuje również 5 pomników przyrody. Lesistość na jej 

terenie wynosi zaledwie 1,6 %. Gmina posiada gęstą sieć hydrograficzną. Poprzecinana jest 

licznymi kanałami i rowami melioracyjnymi, które tworzą system polderowy. Stan jakości i 

czystości wód, zarówno powierzchniowych i podziemnych jest zły. Z racji na swoje 

charakterystyczne położenie gmina zagrożona jest powodziami. Stan powietrza w strefie 

pomorskiej można określić jako dobry, jednak obserwuje się przekroczenia poziomów 

dopuszczalnych substancji w powietrzu dla pyłu zawieszonego  

PM 2,5 i PM10 oraz benzo(a)pirenu. 

 

W celu poprawy stanu środowiska przyrodniczego wyznaczono zadania ogólne 

i szczegółowe, które zawierają się w poszczególnych obszarach priorytetowych. Ich 

wykonanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju Gminy 

Ostaszewo.  
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CZĘŚĆ I – WPROWADZENIE 

 1 WSTĘP 

 1.1 Podstawa prawna opracowania i forma realizacji zamówienia 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  „Program ochrony środowiska dla gminy 

Ostaszewo na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022”. Obowiązek sporządzenia 

Programu ochrony środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. Z 2013 poz. 1232 z późn. zm.). Zgodnie z art. 17 wyżej 

wymienionej ustawy organ gminy sporządza program ochrony środowiska. Z wykonania 

programu organ wykonawczy sporządza co dwa lata raporty, które przedstawia radzie gminy.  

 
Program ochrony środowiska ma na celu efektywne zarządzanie ochroną środowiska 

zgodnie z polityką ochrony środowiska. Program ochrony środowiska winien spełniać 

wymagania określone w art. 14, art. 17 i art. 18 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zasady 

i tryb udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie 

programu ochrony środowiska określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.). 

 

Program ochrony środowiska zgodnie z art. 13 i art. 14 ustawy Prawo ochrony środowiska 

ma określać przede wszystkim zespół działań mających na celu stworzenie warunków 

niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

W związku z tym, że polityka ochrony środowiska jest prowadzona na podstawie strategii 

rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, 

z późn. zm.), program ochrony środowiska powinien być spójny z strategiami i programami 

strategicznymi obowiązującymi na terenie gminy.   

 

„Program ochrony środowiska dla Gminy Ostaszewo na lata 2015 - 2018 z perspektywą 

do roku 2022” jest kontynuacją zadań określonych w poprzednim „Programie Ochrony 

środowiska dla gminy Ostaszewo na lata 2011 - 2014 z perspektywą do 2018 roku” 

przyjętym uchwałą Rady Gminy Ostaszewo nr VIII/36/2011 z dnia 31 maja 2011 roku.  

Program ochrony środowiska spełnia wymagania zawarte w opracowanym przez 

Ministerstwo Środowiska dokumencie „Wytyczne do sporządzania programów ochrony 

środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym”. Oznacza to, że w przygotowanym 

programie uwzględnione zostały: 
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 Zadania własne gminy tzn. te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości                 

lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy; 

 

 Zadania koordynowane, tzn. finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz                      

ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla 

wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie gminy, ale 

podległych bezpośrednio organom wojewódzkim bądź centralnym. 

 

Ponadto, podczas opracowywania programu uwzględniono założenia zawarte 

w wojewódzkim programie ochrony środowiska oraz programach sektorowych i istniejących 

planach rozwoju. 

 1.2 Akty prawne 

Niniejszy dokument sporządzono zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawnych 

dotyczących zagadnień ochrony środowiska. Podstawę prawną Programu stanowią 

wymienione niżej ustawy oraz akty wykonawcze do tych ustaw: 

 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 z późn. 

zm.) - ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy dn. 26 sierpnia 2013 r., 

 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) – ogłoszenie tekstu 

jednolitego dnia 26 sierpnia 2013 r. , 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 poz. 627 z późn. 

zm.) – ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy dnia 14 maja 2013 r.  

 ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U.2011.12.59 z późn. zm.) – 

ogłoszenie tekstu jednolitego 13 grudnia 2010 r., 

 ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469), – ogłoszenie 

jednolitego tekstu ustawy dnia 10 stycznia 2012 r.  

 ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy Prawo Wodne oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 850), 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2006.123.858 z późn. zm.) – ogłoszenie tekstu 

jednolitego dn. 12 czerwca 2006 r., 

 ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie (Dz. U. 2014 poz. 210) – ogłoszenie tekstu jednolitego dnia 10 stycznia 

2014 roku, 
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 ustawa z dnia 12 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami 

gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2013 poz. 139), 

 ustawa z dnia 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów 

cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2013 poz. 1107) – ogłoszenie tekstu 

jednolitego dnia 28 maja 2013 roku, 

 ustawa z dnia 25 stycznia 2013 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 228), 

 ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. 2013 poz. 1399) – ogłoszenie tekstu jednolitego dnia 13 września 2013 roku  

 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U.2014 poz. 613 

z późn. zm.)- ogłoszenie tekstu jednolitego 5 marca 2014 r.,  

 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i  leśnych  

(t.j. Dz.U.2013.1205 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2013.1409 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U.2007.147.1033 

z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j.Dz.U.2012.647 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U.2013.856), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – ogłoszenie tekstu jednolitego dnia 

15 października 2013 roku  (Dz. U. 2014 poz. 112) 

 1.3 Struktura Programu i metodyka prac 

Tok pracy w ramach opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostaszewo na 

lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku" składał się z kilku etapów.  

 

W pierwszej kolejności przeprowadzono prace przygotowawcze polegające 

na zgromadzeniu materiałów źródłowych oraz danych dotyczących aktualnego stanu 

środowiska na terenie gminy. Po zebraniu danych wyjściowych opracowano charakterystykę 

oraz diagnozę stanu środowiska przyrodniczego a także infrastruktury technicznej. Dane 

pozyskiwano głównie z Urzędu Gminy Ostaszewo, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Gdańsku, Głównego Urzędu Statystycznego. Dane o stanie środowiska 

naturalnego podane są według stanu na dzień 31.12.2014 roku, tam gdzie było możliwe 

podane zostały dane bardziej aktualne. 
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Na podstawie dokonanej oceny i analizy stanu środowiska przyrodniczego określono 

priorytety ekologiczne dla terenu gminy, które stanowiły punkt wyjściowy dla wyznaczenia 

celów strategicznych Programu. Następnie wyznaczono cele średniookresowe do roku 2022, 

dla każdego celu średniookresowego wyznaczono kierunki działań na lata 2015 – 2018 oraz 

określono sposób finansowania zaplanowanych zadań i system kontroli realizacji 

postanowień Programu.  

Strukturę niniejszego Programu oparto na „Programie Ochrony Środowiska Województwa 

Pomorskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020” oraz „Programie ochrony 

środowiska dla powiatu nowodworskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-

2020”. Zgodnie z tymi dokumentami określono cele perspektywiczne oraz cele 

średniookresowe, dla których wyznaczono kierunki działań. W założeniach Programu 

przyjęto także zapisy w dokumentach szczebla lokalnego tj. Strategii Rozwoju Gminy 

Ostaszewo oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Ostaszewo, a także szczebla wyższego tj. Strategii Rozwoju Województwa 

Pomorskiego, Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego, 

Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne 

Pomorze. 

 1.4 Cel opracowania  

Celem opracowania jest stworzenie dokumentu pt. „Program ochrony środowiska dla Gminy 

Ostaszewo na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do 2022 roku”. Nadrzędnym 

celem Programu ochrony środowiska jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego przy 

zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju jako podstawa rozwoju społeczno - 

gospodarczego Gminy Ostaszewo. Opracowanie oraz uchwalenie dokumentu przez Radę 

Gminy przyczyni się do poprawy i uporządkowania zarządzania środowiskiem na terenie 

Gminy Ostaszewo, do poprawy jakości środowiska naturalnego, poprawy jakości życia 

mieszkańców i zrównoważonego rozwoju gminy. Cel ten jest zgodny z dokumentami 

strategicznymi wyższego szczebla administracyjnego. 

Cele określono na podstawie analizy stanu środowiska oraz prognozowanych zmian 

w oparciu o obowiązujące przepisy oraz nowe wymagania prawne, a także Programy 

rządowe oraz regionalne w zakresie poszczególnych komponentów. Definiując cele 

środowiskowe wzięto również pod uwagę wyniki przeprowadzonej analizy - wskazane 

główne problemy i ich hierarchię. Przy formułowaniu celów wzięto również pod uwagę 

specyficzne uwarunkowania regionu, a także bariery i wytyczne zidentyfikowane w trakcie 

prac programowych oraz w innych dokumentach strategicznych. 
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 1.5 Zawartość dokumentu Programu 

„Program ochrony środowiska dla Gminy Ostaszewo na lata 2015-2018 z perspektywą do 

2022 roku” składa się z 9 rozdziałów: 

 

 Rozdział 1 – Wstęp 

Określa podstawę prawną opracowania, zmiany w uwarunkowaniach prawnych oraz 

strukturę programu i metodykę prac nad Programem. 

 Rozdział 2 – Założenie wyjściowe Programu 

Rozdział ten ujmuje uwarunkowania Programu (wewnętrzne i zewnętrzne) na poziomie 

krajowym i lokalnym. Wyznaczono w nim priorytety ochrony środowiska oraz określono 

nadrzędny cel Programu. 

 Rozdział 3 – Ogólna charakterystyka Gminy Ostaszewo  

Opisano położenie geograficzne, budowę geologiczną, klimat i charakterystykę 

demograficzną  miasta. Scharakteryzowano infrastrukturę komunalną, w tym zaopatrzenie 

mieszkańców w wodę, energię elektryczną oraz opisano funkcjonującą sieć kanalizacyjną. 

Opisano infrastrukturę komunikacyjną. Przedstawiono potencjał gospodarczy. 

 Rozdział 4 – Poprawa jakości środowiska 

W rozdziale tym przedstawiono jakość poszczególnych komponentów środowiska 

naturalnego oraz wpływ na zdrowie ludzi. Opisano formy ochrony przyrody, zieleń, lesistość 

oraz racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi oraz ochronę powierzchni ziemi. 

Przedstawiono możliwości wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Scharakteryzowano 

gospodarkę odpadami na terenie gminy. 

 Rozdział 5 – Kierunki działań systemowych 

Opisano systemy zarządzania środowiskowego, udział społeczeństwa w działaniach na 

rzecz ochrony środowiska. Przedstawiono rozwój badań i postęp techniczny jak również 

odpowiedzialność za szkody w środowisku. Opisano prowadzoną na terenie gminy edukację 

ekologiczną. 

 Rozdział 6 – Strategia ochrony środowiska Gminy Ostaszewo  

W rozdziale tym wyznaczono sześć obszarów priorytetowych. Do każdego obszaru 

przypisano cele średniookresowe do 2022 roku oraz kierunki działań na najbliższe cztery 

lata. Przedstawiono harmonogram działań na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku. 

 Rozdział 7 – Instrumenty realizacji polityki ekologicznej 

Przedstawiono mechanizmy prawno-ekonomiczne i finansowe realizacji Programu oraz 

szacunkowe koszty wdrażania zadań zaplanowanych w ramach Programu w latach 2015-

2022. 
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 Rozdział 8 – Monitoring realizacji Programu 

Przedstawiono sposób realizacji Programu oraz wyznaczono wskaźniki monitorowania 

programu ochrony środowiska. 

 2 ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU 

 2.1 Wprowadzenie 

Główne kierunki w kreowaniu polityki ochrony środowiska Gminy Ostaszewo pełnią zapisy 

zawarte w opracowaniach szczebla międzynarodowego, krajowego, wojewódzkiego 

i powiatowego. Bardzo ważne jest również uwzględnienie uwarunkowań wewnętrznych 

zawartych w dokumentach planistycznych Gminy Ostaszewo. Do podstawowych 

dokumentów należy „Strategia rozwoju Gminy Ostaszewo” oraz „Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” a także „Program Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Nowodworskiego na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017-

2020”. 

 2.2 Uwarunkowania międzynarodowe – Globalna Agenda 21 

Jest to dokument programowy, który przedstawia sposób opracowania i wdrażania 

programów zrównoważonego rozwoju w życie lokalne. Globalna Agenda 21, uchwalona 

w czerwcu 1992 r. na Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Spraw 

Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro na tzw. Szczycie Ziemi, stanowi globalny program 

działań na rzecz środowiska i rozwoju. Program ten wskazuje w jaki sposób należy 

równoważyć rozwój gospodarczy i społeczny z poszanowaniem środowiska. Wdrażanie 

założeń Agendy opiera się na zasadzie „Myśl globalnie, działaj lokalnie”, zgodnie z którą 

największą rolę w ich realizacji przypisuje się władzom lokalnym.  

Agenda składa się z czterech zasadniczych części, omawiających następujące zagadnienia:  

  problemy socjalne i gospodarcze,  

  zachowanie i zagospodarowanie zasobów w celu zapewnienia rozwoju,  

  wzmocnienia znaczenia ważnych grup społecznych,  

  możliwości realizacyjne celów i zadań agendy.  

 

Zasady zrównoważonego rozwoju przyjęte w Agendzie 21 zostały usankcjonowane 

na szczeblu krajowym między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

 2.3 Uwarunkowania prawne wynikające z polityki wspólnotowej 

 2.3.1 Strategia Europa 2020 

„Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
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społecznemu „Europa 2020””, przyjęta przez Radę Europejską 17 czerwca 2010 r. to 

kluczowy dokument dla średniookresowej strategii rozwoju kraju jako członka Unii 

Europejskiej. Ten fundamentalny dla rozwoju Unii Europejskiej dokument określa działania, 

których podjęcie przyspieszy wyjście z obecnego kryzysu i otworzy europejską gospodarkę 

na przyszłe wyzwania. W ramach Strategii wyznaczone zostały 3 priorytety, które będą 

realizowaną na szczeblu unijnym i krajowym: 

 wzrost inteligentny (zwiększenie roli wiedzy, innowacji, edukacji i społeczeństwa 

cyfrowego) 

 wzrost zrównoważony (produkcja efektywniej wykorzystująca zasoby, przy 

jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności) 

 wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (zwiększenie aktywności zawodowej, 

podnoszenie kwalifikacji, walka z ubóstwem). 

 2.3.2 Europejska Strategia Zrównoważonego Rozwoju 

Głównym celem Europejskiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju jest zrównoważenie 

wzrostu gospodarczego i wysokiego poziomu życia z ochroną środowiska naturalnego. 

Przyjęta została 26 czerwca 2006 r. i następnie zaktualizowana. Strategia ma na celu wzrost 

dobrobytu poprzez działania w zakresie: 

 ochrony środowiska naturalnego (rozwój gospodarczy bez niszczenia środowiska); 

 sprawiedliwości i spójności społecznej (tworzenie demokratycznego społeczeństwa, 

dającego każdej jednostce szanse rozwoju); 

 dobrobytu gospodarczego (pełne zatrudnienie oraz stabilna praca); 

 wypełniania obowiązków na arenie międzynarodowej (współpraca międzynarodowa, 

pomoc krajom rozwijającym się, w przestrzeganiu zasad zrównoważonego rozwoju). 

 2.3.3 Pakiet energetyczno – klimatyczny 

Został przyjęty 17 grudnia 2008 r. jako narzędzie legislacyjne, zmierzające do kontrolowania 

i ograniczania emisji gazów cieplarnianych na terenie Unii Europejskiej. Zakłada redukcję 

o 20 % emisji gazów cieplarnianych w UE w stosunku do 1990 r., 20 % udział energii 

odnawialnej w zużyciu energii ogółem w 2020 r. (dla Polski udział ten to 15 %), 20 % wzrost 

efektywności energetycznej do 2020 r. 

 2.4 Uwarunkowania prawne wynikające z polityki krajowej 

 2.4.1 Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju poprzez harmonijne połączenie wzrostu 

gospodarczego z wymogami ochrony środowiska stanowić będzie dla Polski w najbliższym 
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dziesięcioleciu jedno z głównych wyzwań rozwojowych. W zakresie ochrony środowiska 

wspierane będzie racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, a w jego ramach 

zmniejszenia energochłonności i surowcochłonności gospodarki, zmniejszenia obciążenia 

środowiska, wykorzystywania surowców wtórnych, zabezpieczenie zasobów znaczących 

z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój nowoczesnych 

technologii wydobycia surowców. W celu zapobiegania degradacji wody zostaną podjęte 

działania mające na celu: racjonalne wykorzystanie wody, zwiększenie poziomu 

oczyszczania wód zużytych, poprawa retencji wód, zagospodarowanie wód opadowych 

w ośrodkach urbanistycznych. 

 2.4.2 Uwarunkowania wynikające z Planu Gospodarowania Wodami na obszarze 
dorzecza Wisły 

Zgodnie z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej planowanie gospodarowaniem wodami 

odbywa się w podziale na obszary dorzeczy. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku – 

Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) w chwili obecnej na obszarze 

Polski wyznaczonych jest 10 obszarów dorzeczy i dla każdego z nich opracowuje się plan 

gospodarowania wodami. Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły jest 

więc jednym z dziesięciu PGW w Polsce. Jest to nadrzędny dokument planistyczny, który ma 

usprawnić proces osiągania celów środowiskowych. PGW ma wpływ nie tylko na 

kształtowanie gospodarki wodnej ale także na inne sektory gospodarki: rolnictwo, leśnictwo, 

przemysł, gospodarkę komunalną, transport, rybołówstwo czy transport. 

 2.5 Uwarunkowania wynikające z wojewódzkich programów 
strategicznych 

 2.5.1 Strategia rozwoju województwa pomorskiego 

W Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 określono zasady ogólne oraz 

powiązane z nimi zasady jej realizacji. Jedną z głównych zasad strategii jest zasada 

zrównoważonego rozwoju, czyli osiągnięcie trwałej poprawy poziomu życia mieszkańców 

przy zapewnieniu równowagi społecznej, ekologicznej i przestrzennej. Zasadą realizacji 

odnoszącą się do ochrony środowiska jest „zasada korzystnego oddziaływania na 

środowisko”. Jej ideą jest analiza przedsięwzięć przez pryzmat kryterium efektu 

środowiskowego promującego poprawę efektywności wykorzystania zasobów i redukcję 

negatywnych oddziaływań środowiskowych lub działania kompensujące. Wyznaczone w 

strategii rozwoju cele odnoszą się również do działań ku poprawie środowiska 

przyrodniczego: 

 
Cel operacyjny 3.3: Dobry Stan Środowiska 
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Kierunki działania wynikające z celu operacyjnego 3.3: 
 

1. Rozwój systemów odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz wód 

opadowych i roztopowych, 

2. Ograniczanie zagrożeń powodziowych, 

3. Rozwój kompleksowych systemów zagospodarowania odpadów komunalnych, 

4. Zachowanie walorów przyrody i poprawa spójności przyrodniczej, 

5. Rozwój monitoringu środowiska oraz zagrożeń powodziowych.  

 2.5.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa pomorskiego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 

2014-2020) to program, którego celem jest podjęcie wyzwań rozwojowych stojących przed 

województwem pomorskim w sferze gospodarczej, edukacji, aktywności zawodowej 

i społecznej, wykorzystania specyficznych potencjałów poszczególnych obszarów, systemu 

transportowego, energii i środowiska. RPO WP 2014-2020 jest jednym z narzędzi realizacji 

Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. RPO WP 2014-2020 wspiera wiele 

różnorodnych dziedzin i rodzajów przedsięwzięć, które zostały określone w samym tekście 

programu  oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych. Działania związane z ochroną 

środowiska zostały określone w dwóch osiach priorytetowych: 

 

 Oś Priorytetowa nr 10.  ENERGIA 

 podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 

oraz mieszkalnych, 

 produkcję energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii, 

 przebudowę lub rozbudowę dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych, 

 budowę bądź modernizację źródeł ciepła i systemów zaopatrzenia w ciepło w 

miastach, 

 rozbudowa systemu monitoringu powietrza, 

 modernizację oświetlenia zewnętrznego. 

 Oś Priorytetowa nr 11. ŚRODOWISKO 

 przeciwdziałanie i minimalizację skutków ekstremalnych zjawisk 

klimatycznych, 

 systemy wczesnego reagowania w przypadku wystąpienia zjawisk 

katastrofalnych, 

 przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem odpadów, 

 projekty z zakresu gospodarki ściekowej oraz zaopatrzenia w wodę, 
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 ochronę przyrody, przede wszystkim na obszarach chronionych,  

 poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu 

Żuławskim – którego celem jest zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej 

na obszarze Żuław oraz Mierzei Wiślanej. 

 

Oś priorytetowa Wartość nakładów w 
euro 

Fundusz % alokacji 

10. Energia € 214 951 001,00 EFRR 12% 

11. Środowisko € 120 909 938,00 EFRR 6% 

Źródło: www.rpo.pomorskie.eu 

 2.5.3  Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska 

„Ekoefektywne Pomorze” 

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 931/275/13 w dniu 8 sierpnia 2013 roku, 

przyjął Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne 

Pomorze. Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska jest 

dokumentem realizującym Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, przyjętą 

uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 458/XXII/12 w dniu 24 września 2012 r. 

Dokument operacjonalizuje cel operacyjny nr 3.2. Bezpieczeństwo i efektywność 

energetyczna i cel operacyjny nr 3.3 Dobry stan środowiska Strategii Rozwoju Województwa 

Pomorskiego 2020. Regionalny Program Strategiczny jest dokumentem dotyczącym działań 

samorządu województwa, który pozwoli na efektywne zarządzanie polityką regionu 

w zakresie energetyki i środowiska do roku 2020. Zapisy RPS będą stanowić podstawę m.in. 

do ukierunkowania interwencji instrumentów finansowych pozostających do dyspozycji 

Samorządu Województwa Pomorskiego w latach 2014-2020.  

 2.5.4 Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013-2016 

z perspektywą do roku 2020 

„Program Ochrony Środowiska województwa pomorskiego na lata 2013 – 2016 

z perspektywą do roku 2020” jest zgodny z zapisami określonymi w ustawie Prawo ochrony 

środowiska oraz określa cele i kierunki działań polityki ochrony środowiska województwa, 

niezbędne dla zapewnienia mieszkańcom stałej poprawy środowiskowych warunków życia. 

Program ten nie formułuje celu nadrzędnego, przyjmując, że „…misja Województwa 

Pomorskiego, zawarta w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 dostatecznie 

mocno podkreśla pierwszorzędną potrzebę zachowania dobrego stanu środowiska, jako 

podstawowego warunku zrównoważonego i harmonijnego rozwoju.” 

 

Program ustala 4 cele perspektywiczne, które mają spełniać rolę osi priorytetowych 
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i jednocześnie wyznaczają grupy celów realizacyjnych. Są to: 

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

ekologicznego, 

II. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz aktywacja rynku na 

rzecz środowiska, 

III. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, 

IV. Zrównoważone wykorzystanie energii, wody i surowców naturalnych. 

 

Do celów perspektywicznych określono  12 celów średniookresowych, które mają być 

osiągnięte do 2020 roku, wśród nich określono również jeden cel priorytetowy.  

 

CELE  PERSPEKTYWICZNE I ŚREDNIOOKRESOWE: 

 

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

 

 Cel średniookresowy (2013 – 2020): Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód 

podziemnych i powierzchniowych, w tym wód przybrzeżnych 

 

Kierunki działań: 

1. Realizacja zobowiązań określonych w Krajowym programie oczyszczania 

ścieków komunalnych dla aglomeracji od 2 000 do 15 000 RLM, 

2. Realizacja inwestycji poprawiających stan wód przybrzeżnych, w tym budowy 

i rozbudowy systemów odbioru i oczyszczania wód opadowych, 

3. Realizacja inwestycji mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej 

do spożycia, w tym budowy lub modernizacji urządzeń i sieci wodociągowych, 

4. Realizacja przedsięwzięć na rzecz wyposażania aglomeracji poniżej 2 000 

RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji sanitarnej, a tam, gdzie 

nie jest to opłacalne ekonomicznie – indywidualnych systemów zbierania lub 

oczyszczania ścieków socjalno-bytowych. 

 

o Cel priorytetowy (2015): Wyposażenie w zbiorcze systemy kanalizacji 

sanitarnej i oczyszczalnie ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów 

wszystkich aglomeracji powyżej 15 000 RLM” 

 

Kierunek działań: 

Realizacja zobowiązań zawartych w Krajowym  programie oczyszczania 
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ścieków komunalnych przewidzianych dla aglomeracji powyżej 15 000 RLM.  

 

 Cel średniookresowy (2013 – 2020): Osiągnięcie i utrzymywanie standardów jakości 

środowiska, wpływających na warunki zdrowotne 

 

Kierunki działań: 

1. Modernizacja systemów infrastruktury cieplnej, rozwój scentralizowanych 

systemów grzewczych dla ograniczania liczby źródeł niskiej emisji, 

2. Promowanie i wspieranie rozwiązań pozwalających na ograniczenie wielkości 

emisji pochodzącej z transportu oraz hałasu komunikacyjnego,  

3. Rewitalizacja i rozwój infrastruktury i transportu kolejowego, 

4. Upowszechnianie stosowania OZE w indywidualnych i lokalnych źródłach 

energii,  

5. Rozwój sieci monitoringu powietrza, 

6. Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania w otoczeniu obiektów, 

instalacji i infrastruktury transportowej, gdzie mimo zastosowania dostępnych 

rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być 

dotrzymane standardy jakości środowiska w zakresie uciążliwości 

akustycznej. 

 

 Cel średniookresowy (2013 – 2020): Budowa systemu gospodarki odpadami, 

zapewniającego wysoki stopień ich odzysku oraz bezpieczne dla środowiska 

unieszkodliwianie 

 

Kierunki działań:  

1. Objęcie przez gminę wszystkich właścicieli nieruchomości systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi, 

2. Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

3. Dokończenie budowy systemu regionalnych instalacji przetwarzania odpadów 

komunalnych, realizujących kompleksowe zagospodarowanie odpadów, 

4. Intensyfikacja wdrażania technologii odgazowania składowisk odpadów 

komunalnych z wykorzystaniem powstałej energii, 

5. Wybudowanie regionalnej instalacji do termicznego przekształcania 

wysokoenergetycznej frakcji odpadów, 

6. Rekultywacja wszystkich zamkniętych składowisk odpadów. 

 

 Cel średniookresowy (2012 – 2019): Ochrona mieszkańców województwa i ich mienia 

przed zagrożeniami naturalnymi i skutkami katastrof naturalnych 
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Kierunki działań: 

1. Realizacja Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław 

2030”, 

2. Budowa i modernizacja systemu urządzeń i polderów przeciwpowodziowych z 

uwzględnieniem potrzeb ochrony przyrody w zlewniach rzek Przymorza i na 

obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wyznaczonych we 

wstępnej ocenie ryzyka powodziowego,  

3. Przeciwdziałanie zabudowie terenów zagrożonych powodzią lub masowymi 

ruchami ziemi oraz nadmiernemu uszczelnianiu obszarów retencji wodnej; 

budowa zbiorników retencyjnych, 

4. Zwiększania naturalnej retencji wód, renaturyzacja zniszczonych regulacjami 

terenów wodno-błotnych i cieków wodnych, 

5. Rozwój procesu zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi, jako 

systemu pozwalającego na skuteczne rozwiązywanie problemów zabezpieczenia 

osadnictwa, dziedzictwa kulturowego oraz cennych zasobów środowiska. 

II. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz aktywacja rynku na 

rzecz środowiska 

 

 Cel średniookresowy (2013 – 2020): Kształtowanie u mieszkańców województwa 

pomorskiego postaw i nawyków proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności 

za stan środowiska 

 

Kierunki działań: 

1. Wspieranie tworzenia i funkcjonowania lokalnych centrów informacji i edukacji 

ekologicznej. 

2. Dalszy rozwój i stałe doskonalenie systemu informowania społeczeństwa 

o jakości badanych i ocenianych składników środowiska.  

3. Wspieranie instytucji i stowarzyszeń prowadzących w terenie edukację 

ekologiczną wśród młodzieży szkolnej, mieszkańców i turystów na szczeblu 

regionalnym i lokalnym;  

4. Wspieranie aktywności obywatelskiej, powstawania i rozwoju regionalnych 

i lokalnych agend organizacji ekologicznych oraz nowych podmiotów 

artykułujących ekologiczne interesy społeczności lokalnych. 

5. Współpraca samorządów z mediami w zakresie promocji wiedzy i zachowań 

proekologicznych, organizacja debat publicznych, podnoszących problemy 

ekologiczne na przykładzie lokalnych konfliktów. 
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 Cel średniookresowy (2012 – 2019): Aktywizacja rynku do działań na rzecz 

środowiska, zwiększenie roli ekoinnowacyjności w procesie rozwoju regionu 

Kierunki działań: 

1. Wspieranie powstawania i rozwoju produkcji i dystrybucji produktów 

pochodzących z certyfikowanych gospodarstw i przetwórni ekologicznych. 

2. Upowszechnienie stosowania w administracji publicznej „zielonych 

zamówień”, promowanie posiadaczy certyfikatów i znaków ekologicznych oraz 

wymagań ekologicznych w odniesieniu do zamawianych produktów. 

3. Wspieranie rozwiązań opartych o innowacyjne wykorzystanie zasobów 

środowiska, szczególnie obszaru przybrzeżnego. 

III. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów 

przyrody 

 

 Cel średniookresowy (2013 – 2020): Ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej, 

powstrzymanie procesów degradacji oraz poprawa spójności systemu obszarów 

chronionych 

 

Kierunki działań:  

1. Przygotowanie planów ochrony dla 5 parków krajobrazowych województwa 

pomorskiego. 

2. Obejmowanie ochroną prawną nowych obszarów i obiektów szczególnie 

cennych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, z uwzględnieniem 

ich spójności przestrzennej z systemem obszarów chronionych województwa 

i województw ościennych 

3. Podejmowanie działań na rzecz utrzymania naturalnej różnorodności 

rodzimych zasobów cennych gospodarczo (drzewostanu, ryb) 

z wykorzystaniem programów rolno środowiskowych. 

4. Zapewnienie spójności systemu korytarzy ekologicznych, w regionie, 

powiązanie ich z istniejącymi Obszarami Chronionego Krajobrazu. 

5. Zapewnienie przejść dla zwierząt w korytarzach transportowych, zapobieganie 

fragmentacji siedlisk, likwidacja na ciekach wodnych barier migracyjnych dla 

ryb wędrownych i innych organizmów. 

6. Działania na rzecz poprawy stanu zachowania i renaturalizacji cennych 

i szczególnie wrażliwych ekosystemów wodnych i od wody zależnych (m.in. 

dolin rzecznych, jezior, wód przybrzeżnych Zatoki Puckiej, wybrzeży półwyspu 

Helskiego i Mierzei Wiślanej, obszarów wodno-błotnych). 
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7. Działania na rzecz ochrony i przywracania charakteru pomorskiego 

krajobrazu, w szczególności wiejskiego i małomiasteczkowego (m.in. 

zadrzewienia przydrożne i śródpolne, oczka wodne, rewitalizacja zabytkowych 

układów parkowych i cmentarzy, miejsc pamięci). 

8. Ograniczenie przeznaczania terenów zieleni pod zabudowę, odpowiednie ich 

kształtowanie i rewitalizacja. 

9. Umożliwienie dostępu do atrakcyjnych zasobów środowiska i dziedzictwa 

kulturowego, w sposób gwarantujący ochronę tych zasobów. 

 

 Cel średniookresowy (2013 – 2020): Poprawa stanu zasobów leśnych regionu, 

przywracanie wysokich walorów ekologicznych obszarom rolniczym 

 

Kierunki działań: 

1. Planowe zalesienia nieprzydatnych rolniczo gruntów porolnych oraz gruntów 

„odzyskanych” na skutek rekultywacji, szczególnie w obszarach korytarzy 

ekologicznych i stref wododziałowych oraz wodochronnych obszarów leśnych. 

2. Ograniczenie przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne oraz całkowitych 

wyrębów starodrzewia w lasach ochronnych.  

3. Uwzględnianie w uproszczonych planach urządzenia lasów, położonych 

w granicach parków krajobrazowych, najcenniejszych przyrodniczo elementów 

w celu zwiększenia możliwości ich ochrony. 

4. Współdziałanie administracji leśnej i samorządów dla zwiększenia społecznej roli 

lasów i ich dostępności, w zgodzie z funkcjami ochronnymi i produkcyjnymi. 

5. Rozwój i doskonalenie monitorowania lasów, w celu jak najszybszej identyfikacji 

istniejących i potencjalnych zagrożeń, w tym szczególnie zagrożenia 

pożarowego. 

6. Przywrócenie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych oraz ich 

modernizacja w kierunku kompleksowego oddziaływania na retencję, parowanie 

i odpływ, z uwzględnieniem wpływu planowanych działań na chronione siedliska 

i gatunki. 

IV. Zrównoważone wykorzystanie energii, wody i surowców kopalnych 

 

 Cel średniookresowy (2013 – 2020): Racjonalizacja wykorzystania zasobów wód 

podziemnych, ochrona głównych zbiorników wód podziemnych stanowiących ważne 

źródło zaopatrzenia ludności w wodę 
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Kierunki działań:  

1. Racjonalne korzystanie z wód podziemnych, zapewniające zachowanie 

równowagi po-między poborem i zasilaniem, zwłaszcza podczas 

poszukiwania i wydobywania gazu z łupków. 

2. Tworzenie i weryfikacja stref ochronnych dla ujęć wód podziemnych, 

wdrażanie zasad ich ochrony, w tym zapobieganie i ograniczanie dopływu 

zanieczyszczeń. 

 

 Cel średniookresowy (2013 – 2020): Zrównoważone użytkowanie zasobów kopalin, 

eliminacja nielegalnego wydobycia oraz minimalizowanie niekorzystnych skutków ich 

eksploatacji 

 

Kierunki działań: 

1. Kontynuacja badań geologicznych i poszukiwanie surowców, w tym 

leczniczych, termalnych i energetycznych, mogących stanowić element 

rozwoju gospodarczego regionu lub zastąpić dotychczasowe źródła energii. 

2. Dokumentowanie i podejmowanie eksploatacji złóż w sposób racjonalny, 

ważąc korzyści gospodarcze oraz szkody po stronie społeczności lokalnych, 

krajobrazu i przyrody. 

3. Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin. 

4. Rekultywacja nieczynnych wyrobisk oraz obszarów, na których prowadzono 

poszukiwania i eksploatacje kopalin. 

 

 Cel średniookresowy (2013 – 2020): Wspieranie wytwarzania i wykorzystania energii 

ze źródeł odnawialnych 

 

Kierunki działań: 

1. Wspieranie budowy urządzeń i instalacji służących do wytwarzania 

i przesyłania energii ze źródeł odnawialnych, uwzględniających warunki 

przyrodnicze (w tym korytarze wędrówkowe ptaków) i krajobrazowe, a na 

etapie lokalizacji i realizacji instalacji również minimalizację negatywnych 

oddziaływań na poszczególne elementy środowiska.  

2. Wspieranie zakładania plantacji energetycznych, których lokalizacja 

uwzględnia uwarunkowania przyrodnicze. 

3. Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznego 

wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów 
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odnawialnych źródeł energii oraz o możliwościach skorzystania z pomocy 

finansowej oraz technicznej; 

4. Promowanie najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania OZE, w tym 

rozwiązań technologicznych, administracyjnych i finansowych. 

 

 Cel średniookresowy (2013 – 2020): Rozbudowa efektywnych systemów produkcji i 

dystrybucji energii, optymalizacja jej zużycia oraz ograniczenie niekorzystnych 

oddziaływań energetyki na środowisko 

 

Kierunki działań: 

1. Promowanie budowy instalacji do wytwarzania energii w kogeneracji. 

2. Wspieranie w procesach produkcji energii wysokosprawnych 

i niskoemisyjnych technologii energetycznych 

3. Realizacja kompleksowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, 

w szczególności w zabudowie mieszkaniowej  

4. Wspieranie zmian technologicznych ograniczających straty energii na 

przesyle. 

5. Upowszechnianie energooszczędnych źródeł energii. 

 2.6 Uwarunkowania wynikające z lokalnych dokumentów strategicznych  

 2.6.1 Powiatowy Program ochrony środowiska 

Program Ochrony Środowiska Powiatu Nowodworskiego na lata 2013 - 2016, w ślad za 

Programem Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013 - 2016 podkreśla 

pierwszorzędną potrzebę zachowania dobrego stanu środowiska, jako podstawowego 

warunku zrównoważonego i harmonijnego rozwoju i wskazuje on cztery cele 

perspektywiczne o charakterze ciągłym, pełniące funkcję osi priorytetowych, które zgodne są 

z założeniami wojewódzkiego programu ochrony środowiska.  

 2.6.2 Strategia rozwoju Gminy Ostaszewo 

Strategia rozwoju Gminy Ostaszewo określa cele operacyjne i strategiczne, w których 

zawarto również odniesienia do polityki ochrony środowiska gminy. Zapisy istotne dla 

Programu… to:  

 

II. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE – Potencjał środowiska przyrodniczego 

i kulturowego 

 IV.1.Cele operacyjne określone w założeniach strategii rozwoju gminy: 
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1. Promocja i pomoc organizacyjna we wprowadzaniu rolnictwa ekologicznego; 

2. Wzbogacanie i uzupełnianie sytemu zieleni śródpolnej z uwzględnieniem zasad 

kształtowania krajobrazu; 

3. Kompleksowe rozwiązanie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków; 

4. (...) rozwiązanie problemu utylizacji odpadów stałych poprzez budowę nowego 

zakładu utylizacji oraz wdrożenie sytemu selekcji i recyklingu z odzyskiem 

surowców wtórnych;  

5. stopniowe przechodzenie na ekologicznie czyste, w tym niekonwencjonalne 

źródła energii dla potrzeb ogrzewania;  

6. utworzenie sieci turystycznych ścieżek rowerowych przy wykorzystaniu wałów 

wiślanych oraz tras kolei wąskotorowej; budowa punktów widokowych (...); 

 

 IV.2. Strategiczne cele rozwoju gminy: 

1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu melioracji szczegółowych, 

decydującego o bezpieczeństwie powodziowym gminy i właściwych warunkach 

prowadzenia gospodarki rolnej.  

 

 2.6.3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Ostaszewo 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostaszewo 

określa cele strategiczne rozwoju gminy. Wśród nich wyróżniono trzy główne: 

1. równoważenie funkcjonalne gminy, 

2. stopniowe ograniczenie wielkości bezrobocia poprzez optymalne wykorzystanie 

walorów położenia oraz krajobrazu kulturowego przy uwzględnieniu zasad rozwoju 

zrównoważonego, 

3. stała poprawa jakości pracy w rolnictwie oraz zamieszkania w gminie poprzez 

modernizację systemów melioracji i zabezpieczenia przeciwpowodziowego, systemu 

dróg i utylizacji zanieczyszczeń oraz systemu obsługi mieszkańców. 

 

 W zakresie ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego wyznaczono następujące 

cele: 

1. promocja i pomoc organizacyjna we wprowadzaniu rolnictwa ekologicznego, 

2. odtworzenie historycznych siedlisk, dróg wodnych, śluz, mostów zwodzonych 

i przystani, a także karczm i zajazdów, stacji pocztowych itp. 

z wykorzystaniem ich na potrzeby turystyki krajoznawczej i agroturystyki, 
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3. ochrona i stopniowa rewaloryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego 

i czynników historycznej tożsamości gminy,  

4. wzbogacanie i uzupełnianie systemu zieleni śródpolnej z uwzględnieniem 

zasad kształtowania krajobrazu. 

 

 W zakresie rozbudowy  i modernizacji systemów infrastrukturalnych określono cele: 

1. poprawa stanu technicznego dróg powiatowych i gminnych, 

2. modernizacja i rozbudowa systemu telekomunikacji przewodowej, 

3. wdrożenie skutecznego systemu utrzymania pełnej sprawności urządzeń 

melioracji szczegółowej, 

4. kompleksowe rozwiązanie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków, 

5. wspólne z innymi gminami żuławskimi rozwiązanie problemu utylizacji 

odpadów stałych poprzez budowę nowego zakładu utylizacji oraz 

wdrożenie systemu selekcji i recyklingu z odzyskiem surowców wtórnych,  

6. stopniowe przechodzenie na ekologicznie czyste, w tym 

niekonwencjonalne źródła energii dla potrzeb ogrzewania, 

7. utworzenie sieci turystycznych ścieżek rowerowych przy wykorzystaniu 

wałów wiślanych oraz tras kolei wąskotorowej; budowa punktów 

widokowych na koronie wału w Palczewie, Nowej Cerkwi i Ostaszewie,  

8. odtworzenie przeprawy przez Wisłę w Ostaszewie,  

9. odtworzenie szlaku żeglownego Kanału Wisiano - Zalewowego i Linawy. 

 2.7 Priorytety ochrony środowiska gminy Ostaszewo 

Na podstawie aktualnego stanu poszczególnych komponentów środowiska, uwarunkowań 

zewnętrznych i wewnętrznych dokonano wyboru najistotniejszych priorytetów ochrony 

środowiska, których realizacja przyczyni się w najbliższej przyszłości do poprawy stanu 

środowiska naturalnego na terenie Gminy Ostaszewo. Priorytety te są spójne z celami 

i priorytetami zapisanymi w innych dokumentach strategicznych na poziomie gminy i powiatu 

nowodworskiego, w tym z priorytetami powiatowego programu ochrony środowiska. 

Do najważniejszych priorytetów ochrony środowiska gminy należą: 

 

 Zrównoważona gospodarka wodna 

 Ochrona atmosfery oraz racjonalna gospodarka energetyczna 

 Ochrona lokalnej bioróżnorodności i racjonalne użytkowanie komponentów 

środowiska przyrodniczego 

 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego 
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 Edukacja ekologiczna społeczeństwa 

 Racjonalna gospodarka odpadami 

 

Należy zaznaczyć, że wiele przedsięwzięć proponowanych w ramach jednego zagadnienia 

wpisuje się także w pozostałe zagadnienia. Wynika to z faktu, że poszczególne elementy 

środowiska i uciążliwości środowiskowe (oddziaływania zarówno negatywne i pozytywne 

pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska) są ze sobą powiązane. Poprawa 

jakości lub ochrona jednego z nich zwykle skutkuje poprawą lub ochroną pozostałych. 

 2.8 Nadrzędny cel „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostaszewo 

na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku” 

Analizując podstawowe, dokumenty strategiczne Gminy Ostaszewo, powiatu 

Nowodworskiego, województwa pomorskiego oraz potrzebę poprawy jakości życia 

mieszkańców, po analizie aktualnego stanu środowiska naturalnego i przy uwzględnieniu 

zasady zrównoważonego rozwoju sformułowano nadrzędny cel „Programu ochrony 

środowiska dla Gminy Ostaszewo na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku”: 

„Poprawa stanu środowiska przyrodniczego przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju  

jako podstawa rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Ostaszewo” 

 

Zaproponowane w Programie ochrony środowiska cele i kierunki działań powinny posłużyć 

do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą 

w pierwszej kolejności na niepogarszaniu stanu środowiska przyrodniczego na tym terenie, 

a następnie na jego poprawie. Realizacja wytyczonych celów w Programie powinna 

spowodować zrównoważony rozwój gospodarczy, polepszenie warunków życia mieszkańców 

przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego. 
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CZĘŚĆ II – STAN AKTUALNY 

 

 3 Ogólna charakterystyka Gminy Ostaszewo 

 3.1 Położenie i podział administracyjny 

Gmina Ostaszewo to gmina wiejska, położona w północno – wschodniej części województwa 

pomorskiego oraz w południowo – zachodniej części powiatu nowodworskiego, w centrum 

krainy geograficznej Żuławy Wiślane. Północną granicę gminy wyznacza Kanał Wiślano-

Zalewowy, natomiast wschodnią i południową wyznacza rzeka Linawa. Jej powierzchnia 

wynosi 61 km2. W skład gminy wchodzi 11 miejscowości, podzielonych na 7 sołectw. 

Największą miejscowością jest Ostaszewo. Graniczy ona z gminami: Stegna – od północy, 

Nowy Dwór Gdański – od wschodu, Nowy Staw (powiat malborski) – od południa, Suchy 

Dąb, Cedry Wielkie (powiat gdański) – od zachodu.  

 

Rysunek 1. Położenie gminy Ostaszewo na tle powiatu nowodworskiego 
Źródło: opracowanie własne 

 
 

Gmina ma charakter rolniczy, ok. 90% jej obszaru zajmują użytki rolne. Tereny zabudowane 

stanowią ok. 4% powierzchni gminy. Jest to przede wszystkim niska zabudowa 

mieszkaniowa.  
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 3.2 Ludność i struktura osadnicza 

Liczba ludności na terenie gminy Ostaszewo wykazuje znaczny spadek, zarówno wśród 

mężczyzn jak i kobiet. Od 2011 roku liczba ta zmniejszyła się o 133 osoby i obecnie wynosi 

3136 osób. Ilościowo przeważają mężczyźni. Wskaźnik feminizacji w gminie wynosi 94.  

Tabela 1. Dynamika liczby ludności w gminie Ostaszewo w latach 2011 - 2014 

 
2011 2012 2013 2014 

Ogółem 3269 3243 3213 3136 

Kobiety 1587 1559 1539 1537 

Mężczyźni 1682 1684 1674 1599 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Gminy Ostaszewo 
 

 

 
Wykres 1. Zmiany liczby ludności na przestrzeni lat 2011 – 2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Urzędu Gminy w Ostaszewie 
 
 

Tabela 2. Liczba ludności w miejscowościach gminy Ostaszewo w 2015 roku 

Lp. Miejscowość Liczba ludności 

1. Gniazdowo 229 

2. Groblica 154 

3. Jeziernik 304 

4. Komarówka 104 

5. Lubiszynek Pierwszy 65 

6. Nowa Cerkiew 402 

7. Nowa Kościelnica 302 

8. Ostaszewo 925 

9. Palczewo 262 

10. Piaskowiec 275 

11. Pułkownikówka 114 

Razem: 3136 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Ostaszewo, 2015 r. 

 

Największa liczba ludności żyje w miejscowości Ostaszewo. Jest to główna miejscowość 
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gminy i liczba jej mieszkańców wynosi 925. Najmniej, bo 65 mieszkańców, ma natomiast 

osada Lubiszynek Pierwszy, położona w Sołectwie Jeziernik.  

 

Podstawowe dane demograficzne o gminie Ostaszewo przedstawiono w tabeli poniżej.  

 

Tabela 3. Wartości podstawowych wskaźników demograficznych dla gminy Ostaszewo 

Wskaźniki j.m. 2012 2013 2014 

Ludność na 1km
2
 osoba 53 53 53 

Wskaźnik feminizacji osoba  93 92  94 

Ludność w wieku        
przedprodukcyjnym 

% 20,2 19,4 18,9 

Ludność w wieku 
produkcyjnym 

% 65,7 65,6 66 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym 

% 14,1 15 15,1 

Przyrost naturalny - -3 -2 1 

Saldo migracji osoba  -19 -22   b.d. 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 53 os/km2. Dominującą grupą wieku ekonomicznego 

jest ludność w wieku produkcyjnym. W roku 2014 odsetek tej grupy wynosił 66%, a zatem 

więcej niż połowa ludności gminy zdolna jest do wykonywania pracy zarobkowej. Odsetek 

mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosi zaledwie 15,1 %. Przyrost naturalny na 

terenie gminy w roku 2014 był dodatni i wynosił 1. Saldo migracji w roku 2013 wynosiło -22, 

co oznacza większy odpływ ludności z obszaru gminy na pobyt stały.  

 

Analizując zmiany w zatrudnieniu na terenie gminy można stwierdzić, ze stopa bezrobocia 

spada. Zauważalny spadek, w latach 2012-2014 obserwuje się zwłaszcza wśród 

bezrobotnych mężczyzn. Ich liczba spadła o 35 osób. Wśród kobiet obserwuje się nieco 

mniejszy spadek. W 2012 roku w Gminie Ostaszewo było 157 bezrobotnych kobiet, 

natomiast w roku 2014 - 148.   

 
Tabela 4. Liczba osób bezrobotnych na terenie gminy Ostaszewo 

 
2012 2013 2014 

Ogółem 292 291 255 

Kobiety 157 149 148 

Mężczyźni 135 142  107 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 
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Wykres 2. Zmiany liczby bezrobotnych na przestrzeni lat 2012-2014 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
Tabela 5. Liczba bezrobotnych w gminie Ostaszewo na tle pozostałych gmin powiatu nowodworskiego w 

latach 2012-2014 

Jednostka terytorialna 
ogółem mężczyźni kobiety 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Powiat nowodworski 3648 3623 3125 1679 1650 1403 1969 1973 1722 

Gmina Krynica Morska  125 125 119 60 67 58 65 58 61 

Gmina Nowy Dwór Gdański 1938 1909 1648 878 843 733 1060 1066 915 

Gmina Ostaszewo 292 291 255 135 142 107 157 149 148 

Gmina Stegna 926 940 794 428 434 358 498 506 436 

Gmina Sztutowo 367 358 309 178 164 147 189 194 162 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Liczba bezrobotnych na terenie gminy Ostaszewo w roku 2014 była jedną z niższych 

w całym powiecie nowodworskim. Mniejsze bezrobocie występuje jedynie w gminie Krynica 

Morska. Wynika to jednak ze zróżnicowania ilości mieszkańców w poszczególnych gminach 

powiatu.  

 3.3 Ukształtowanie terenu 

Teren gminy Ostaszewo kształtowany był przez trzy zlodowacenia. Największy wpływ na 

geomorfologię obszaru miało ostatnie z nich, a mianowicie zlodowacenie Wisły (ostatnia faza 

pomorska). Teren został ukształtowany przede wszystkim przez działalność fluwioglacjalną 

oraz fluwialną.  

 

Według regionalizacji fizycznogeograficznej (Kondracki, 2005) gmina położona jest 

w megaregionie – Pozaalpejska Europa Środkowa, prowincji – Nizina Środkowoeuropejska, 

podprowincji – Pobrzeża Południowobałtyckie, makroregionie – Pobrzeże Gdańskie, 

mezoregionie – Żuławy Wiślane.  
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Żuławy Wiślane to jednostka fizjograficzna obejmująca rozległą równinę deltową Wisły, która 

wytworzyła się dzięki akumulacyjnej działalności rzeki, szczególnie w jej dolnym biegu. 

Żuławy mają wyraźne granice naturalne, wytyczone przez ostro zarysowane krawędzie 

wysoczyzn morenowych, które silnie kontrastują z płaską deltą. Mimo wszystko obserwuje 

się tam znaczne deniwelacje. Około 28 % powierzchni Żuław to obszary depresyjne 

(położone poniżej poziomu morza). W okolicach Nowego Dworu Gdańskiego rozpościera się 

drugi co do wielkości obszar depresyjny (ok. 152 km2).   

 3.4 Geologia i surowce naturalne, pokrywa glebowa 

Obszar gminy Ostaszewo położony jest w obrębie platformy wschodnioeuropejskiej. Jest to 

platforma prekambryjska, zbudowana ze skał krystalicznych. W Polsce składa się ona 

z dwóch pięter tektonicznych: podłoża krystalicznego (fundamentu, cokołu) i pokrywy 

osadowej. Mniejszą jednostką strukturalną, do której zalicza się teren gminy jest Obniżenie 

Nadbałtyckie. Pokrywę platformową wypełniającą Obniżenie tworzą osady starszego 

paleozoiku, permu, triasu, kredy, jury oraz trzeciorzędu i czwartorzędu. Osady 

czwartorzędowe to utwory głównie fluwialne i fluwioglacjalne, reprezentowane przez piaski, 

żwiry i namuły rzeczne a także torfy i mady rzeczne. Mady rzeczne składają się 

z mineralnych o organicznych materiałów naniesionych przez Wisłę. Razem z Żuławami 

Elbląskimi tworzą one największy obszar mad w Polsce. Mady należą do najżyźniejszych 

gleb w kraju.   

Obszar gminy objęty jest koncesjami na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu łupkowego. Na 

początku 2014 roku na terenie gminy zostało udokumentowane złoże surowców naturalnych: 

kruszywa piaskowego skaleniowo-kwarcowego „Kiezmark” w kategorii C2. Złoże o wielkości 

23,51 ha znajduje się na granicy gmin Ostaszewo i Cedry Wielskie. Planowane jest 

wydobywanie piasku spod dna Wisły.  

 3.5  Klimat 

Według regionalizacji klimatycznej (Woś, 1993) gmina Ostaszewo należy do regionu IV – 

Dolnej Wisły. Wykazuje on znaczne odrębności w zakresie stosunków klimatycznych 

w porównaniu z regionami sąsiednimi. Jego specyfiką jest względnie bardzo częste 

pojawianie się pogody chłodnej z dużym zachmurzeniem bez opadu oraz pogody 

przymrozkowej, bardzo chłodnej, z dużym zachmurzeniem, bez opadu.  

 

Średnia roczna suma opadów na terenie gminy Ostaszewo jest stosunkowo niewielka 

i wynosi ok. 450 mm/rok. Średnia temperatura w miesiącu styczniu 2015 roku wyniosła 1oC, 
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natomiast w lipcu 2014 roku wyniosła 20oC. Średnia roczna temperatura w roku 2014 

wynosiła 9oC.  

 3.6 Infrastruktura techniczna 

 3.6.1 Zaopatrzenie mieszkańców w wodę 

Sieć wodociągowa to układ połączonych ze sobą przewodów przeznaczonych do przesyłu 

wody między ujęciem, a odbiorcą. W skład sieci wodociągowej wchodzą: przewody 

magistralne, przewody rozdzielcze i połączenia domowe zwane przyłączami. 

 

Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego, sieć wodociągowa w gminie Ostaszewo 

w roku 2013 wynosiła 43 km i liczyła 654 przyłączy. Ich ilość od kilku lat jest stała. W 2013 

roku z wodociągów korzystało 3108 osób. Jest to widoczny spadek w stosunku do lat 

wcześniejszych. W roku 2011 korzystało z niej  3162 osób, natomiast w 2013 roku - 3108. 

Jest to ok. 97% całkowitej liczby mieszkańców. W tabeli 7 przedstawiono szczegółowe 

informacje dotyczące sieci wodociągowej na terenie gminy Ostaszewo. 

 

Tabela 6. Sieć wodociągowa na terenie  gminy Ostaszewo w latach 2011-2013 

Wyszczególnienie Jedn. 
Rok 

2011 2012 2013 2014 

Długość czynnej sieci 
rozdzielczej 

km 43,0 43,0 43,0 43,0 

Połączenia prowadzące 
do budynków mieszkalnych 
i zbiorowego zamieszkania 

szt. 654 654 654 b.d. 

Ludność korzystająca z sieci 
wodociągowej 

os. 3162 3137 3108 b.d. 

Zużycie wody w 
gospodarstwach domowych 

ogółem na 1 mieszkańca 
m

3
 26,1 26,5 26,3 b.d. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego 
 

 3.6.2 Sieć kanalizacyjna 

Sieć kanalizacyjna w gminie Ostaszewo ma długość 0,7 km (stan na 2014 rok) i liczy 6 

przyłączy. Ścieki bytowe odprowadzane są do jednej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej 

w Ostaszewie a ich ilość wynosi 5 dam3 na rok. Z kanalizacji w gminie korzysta zaledwie 146 

osób i z roku na rok obserwuje się spadek tej liczby. Jest to ok. 7% całkowitej liczby 

mieszkańców gminy. W tabeli 8 przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące sieci 

kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostaszewo w latach 2011 - 2014. 
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Tabela 7. Sieć kanalizacyjna na terenie gminy Ostaszewo w latach 2011 – 2014 

Wyszczególnienie Jedn. 
Rok 

2011 2012 2013 2014 

Długość czynnej sieci 
kanalizacyjnej 

km 0,7 0,7 0,7
 

0,7 

Połączenia prowadzące 
do budynków mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania 
szt. 13 13 7 6 

Ścieki odprowadzane dam
3 

5 5 5 b.d. 

Ludność korzystająca z sieci 
kanalizacyjnej 

os. b.d. b.d. 128 130 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych  z Urzędu Gminy w Ostaszewie 
 

Na terenie Gminy Ostaszewo znajduje się jedna oczyszczalnia ścieków. Zlokalizowana jest 

ona w miejscowości Ostaszewo i według danych z Urzędu Gminy oczyszcza ona 16 000 m3 

ścieków w roku. Szczegółowe informacje dotyczące gminnej oczyszczalni ścieków 

przedstawiono w tabelach poniżej (tabele 8, 9, 10).  

 
Tabela 8. Informacje o gminnej oczyszczalni ścieków w latach 2011 – 2014 

Wyszczególnienie Jedn. 
Rok 

2011 2012 2013 2014 

Komunalne oczyszczalnie szt. 1 1 1 1 

Ścieki odprowadzone ogółem dam
3 

5 5 5 b.d. 

Ludność korzystająca z 
oczyszczalni 

os. 780 168 288 b.d. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
1 dam3 = 1 000 m

3 

 
Tabela 9. Charakterystyka funkcjonującej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostaszewo 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Ostaszewie 

 

Tabela 10. Parametry ścieków oczyszczonych w oczyszczalniach ścieków 

Wskaźnik Jednostka 
Stężenie w ściekach 

oczyszczonych 

BZT5 kg/rok 667 

ChZT kg/rok 2 902 

Zawiesina ogólna kg/rok 195 

Azot ogólny kg/rok 0 

Fosfor ogólny kg/rok 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
Budynki niepodłączone do sieci kanalizacji sanitarnej korzystają ze zbiorników bezodpływowych 

lub przydomowych oczyszczalni ścieków. W roku 2015 pozostało 554 posesji z budynkami 

Nazwa 
oczyszczalni 

Rodzaj 
oczyszczalni 

Przepustowość 
maksymalna 

[m
3
/d] 

Odbiorniki 
ścieków 

oczyszczonych 

Ilość oczyszczanych 
ścieków komunalnych 

ogółem [tys. m
3
/r] 

Oczyszczalni
a ścieków w 
Ostaszewie 

Oczyszczalnia 
mechaniczno -

biologiczna 
200 

Kanał Struga 
Ostaszewska 

16 
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mieszkalnymi, które wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe.  

 3.6.3 Zaopatrzenie mieszkańców w gaz ziemny 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz dystrybutora gazu Polska Spółka 

Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, Gmina Ostaszewo nie posiada sieci 

gazowniczej.  Potencjalne źródło gazu to istniejący gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia 

relacji Nowy Staw – Nowy Dwór. Wykorzystanie tego źródła wymaga jednak wybudowania 

odcinka gazociągu oraz stacji redukcyjno – pomiarowej na terenie gminy. W Planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego została wykonana ocena 

stanu obecnego oraz analiza możliwości dalszego rozwoju gazyfikacji w województwie 

pomorskim. Na jej podstawie określono grupy gmin. Gmina Ostaszewo znajduje się w grupie 

IV, czyli jest gminą oddaloną od istniejących i planowanych gazociągów wysokiego ciśnienia, 

w której gazyfikacja będzie uzależniona od wyników analizy techniczno ekonomicznej 

opłacalności inwestycji. Z tego punktu widzenia gmina Ostaszewo ma nikłe szanse na 

gazyfikację. W przypadku uzyskania odpowiednich wskaźników ekonomicznych związanych 

z doprowadzeniem gazu do gminy Polska Spółka Gazownictwa rozważy jej gazyfikację.  

 3.6.4 Infrastruktura drogowa 

Na terenie gminy Ostaszewo występują drogi powiatowe i gminne. Północna granica gminy 

przylega do drogi krajowej nr 7.  

 

 Drogi Krajowe 
 

Gmina położona jest przy drodze krajowej nr 7 (DK 7), która łączy północ z południem Polski. 

Rozpoczyna swój bieg w Żukowie w okolicy Gdańska, łączy Trójmiasto z Warszawą 

i Warszawę z Krakowem, kończy się w Chyżnem na granicy ze Słowacją. Fragment 

pomiędzy Krakowem a Rabką jest częścią tzw. Zakopianki. Trasa stanowi część 

międzynarodowej drogi europejskiej E77, momentami również na kilku krótszych 

fragmentach ma status drogi ekspresowej S7. 

 

Stan techniczny nawierzchni dróg określają parametry techniczno-eksploatacyjne, do których 

zalicza się: stan spękań, równość podłużną, koleiny, stan powierzchni, właściwości 

przeciwpoślizgowe. Parametry techniczno-eksploatacyjne podlegają następnie ocenie 

(klasyfikacji). Kryteria oceny wyznaczają trzy poziomy decyzyjne stanu technicznego 

nawierzchni, dla którego wyróżnia się cztery klasy: A, B, C, D. Klasy stanu technicznego dróg 

krajowych wg powyższej klasyfikacji przedstawia poniższa tabela: 
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Tabela 11. Klasyfikacja stanu technicznego dróg krajowych 

Poziom pożądany 

Klasa  A - stan dobry Nawierzchnie nowe, odnowione 
i eksploatowane, dopuszczalne 
występowanie sporadycznych 
uszkodzeń, nawierzchnie nie 
wymagające remontów 

Klasa B - stan zadowalający 

Poziom 
ostrzegawczy 

Klasa C - stan 
niezadowalający 

Nawierzchnie ze znaczącymi 
uszkodzeniami, wymagane 
zaplanowanie remontu 

Poziom krytyczny Klasa D - stan zły 

Nawierzchnie z licznymi 

i rozległymi uszkodzeniami, 

wymagany natychmiastowy 

remont 

Źródło: GDDKiA 

Stan techniczny odcinków drogi krajowej nr 7, która przylega do północnej granicy gminy 

Ostaszewo, zgodnie z danymi dostarczonymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 

i Autostrad, oddział w Gdańsku, został zobrazowany w tabeli poniżej: 

Tabela 12. Stan techniczny DK nr 7 na odcinku Cedry Małe – Nowy Dwór Gdański 

Parametr 
Długość [km] 

Klasa A  Klasa B 

Stan spękań/nośność 6,00 12,437 

Równość podłużna 18,437 0,00 

Koleiny 17,437 1,00 

Stan powierzchni 18,437 0,00 

Wł. przeciwpoślizgowe 0,00 18,437 
Źródło: GDDKiA, Oddział w Gdańsku, 2015 r. 

 

Stan techniczny drogi krajowej nr 7 na odcinku Cedry Małe – obwodnica Nowego Dworu 

Gdańskiego, objętym monitoringiem stanu nawierzchni, określany jest jako dobry. Wszystkie 

parametry techniczno-eksploatacyjne znajdują się w dwóch pierwszych klasach (A – stan 

dobry i B – stan zadowalający). Nawierzchnia nie wymaga remontów a jej uszkodzenia 

występują jedynie sporadycznie. 

 

 Drogi Powiatowe 
 
Według danych uzyskanych z Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim (stan na 

rok 2015), na terenie gminy Ostaszewo jest 6 dróg powiatowych, o łącznej długości 32,157 km. 

Ich stan techniczny oceniono jako dobry. 

Tabela 13. Drogi powiatowe na terenie gminy Ostaszewo 

L.p. Numer drogi Przebieg drogi Długość [km] 

1. 2334G 
Bronowo – Niedźwiedzica – Dworek – Nowa 

Kościelnica Ostaszewo – Lubieszewo 
12,004 

2. 2336G Rz. Wisła – Ostaszewo 1,4 

3. 2337G Ostaszewo - Nowa Cerkiew - Lichnowy 6,473 
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4. 2338G rz. Wisła - Nowa Cerkiew 1,7 

5. 
2339G DP Nr 

2337G 
Palczewo - Dąbrowa 4,6 

6. 2342G Jeziernik - Orłowo 5,98 

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim 

 

 Drogi Gminne 
 
Według danych z Urzędu Gminy Ostaszewo (stan na rok 2015) na terenie gminy jest 12 dróg 

gminnych, o łącznej długości 27,61 km. Większość dróg gminnych posiada nawierzchnię 

utwardzoną z płyt JOMB lub nawierzchnię gruntową. Występują również drogi z nawierzchni 

bitumicznej oraz jedna brukowa. Ich stan techniczny oceniono jako niezadowalający, 

nawierzchnie dróg są uszkodzone i wymagają remontu. Gęstość dróg znaczenia lokalnego 

jest wystarczająca dla zapewnienia wewnętrznej obsługi komunikacyjnej gminy.  

Tabela 14. Drogi gminne na terenie gminy Ostaszewo 

Lp. 
Numer 
drogi 

Przebieg drogi Długość [km] Nawierzchnia 

1. 176001G Palczewo, od DP2339G do Wisły 0,5 Bruk 

2. 176002G 
Od skrzyżowania z DP2342G 

w Jezierniku do skrzyżowania z DP2334G 
w Nowej Kościelnicy 

4,5 
Płyty JOMB/ 

naw. gruntowa 

3. 176003G 
Od skrzyżowania z DP2337G 

w Gniazdowie do DG176010G wzdłuż 
kanału Linawa 

3,55 Gruntowa 

4. 176004G 
Od skrzyżowania z DG176006G w 

Ostaszewie do skrzyżowania 
z DG176002G w Pułkownikówce 

3,5 Płyty JOMB 

5. 176005G 

Od skrzyżowania z DG176007G w 
Ostaszewie wzdłuż wału Wisły w kierunku 

kanału Wiślano-Zalewowego (granica 
gminy) 

5 Gruntowa 

6. 176006G 
Pomiędzy skrzyżowaniami z DP2334G w 
Ostaszewie- równoległa do powiatowej 

0,917 Bruk, płyty JOMB 

7. 176007G 
Od skrzyżowania z DP2334G do rzeki 

Wisły 
2 

Bitumiczna, płyty 
JOMB, gruntowa 

8. 176008G 
Od skrzyżowania z DP2334G w Nowej 

Kościelnicy do rzeki Wisły 
1,1 

Płyty JOMB, 
gruntowa 

9. 176009G 
Od skrzyżowania z DP2334G 
w Piaskowcu do skrzyżowania 

z DG176005G 
2 Płyty JOMB 

10. 176010G 
Od skrzyżowania z DG176003G do 

skrzyżowania z DP2334G wzdłuż kanału 
Linawa 

2,9 Gruntowa 

11. 176011G 
Od skrzyżowania z DP2334G do 

DG176012G 
0,144 Bitumiczna 

12. 176012G 
Od skrzyżowania z DP2337G do 

skrzyżowania z DG176011G w kierunku 
południowym do gruntów ornych 

1,5 
Płyty JOMB, 

gruntowa 

Razem: 27,61 km 
Źródło: Urząd Gminy Ostaszewo, 2015 r. 
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 3.7 Gospodarka 

Na przestrzeni lat 2011 – 2013 w gminie Ostaszewo można zaobserwować nieznaczny 

wzrost ilości podmiotów gospodarczych. W roku 2014 ilość zarejestrowanych w systemie 

REGON podmiotów gospodarczych wynosiła 265. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe 

zestawienie liczby podmiotów wg sekcji PKD 2007.  

 
Tabela 15. Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Ostaszewo 

Dział gospodarki 
2011 2012 2013 2014 

[jed. gosp.] [jed. gosp.] [jed. gosp.] [jed. gosp.] 

Podmioty gospodarcze 
ogółem 

252 266 263 265 

Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 

17 17 16 12 

Przemysł i budownictwo 98 104 104 107 

Usługi 137 145 143 146 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 
 

Największy udział w ogóle podmiotów gospodarczych gminy, blisko 55 % wszystkich 

podmiotów stanowią firmy prowadzące działalność w zakresie usług, z kolei najmniejsza 

liczba podmiotów przypada na rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.  

 

 
Wykres 3. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych na terenie gminy Ostaszewo w latach 2011 – 2014 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Na terenie gminy Ostaszewo, w roku 2014 działało 10 podmiotów publicznych, w tym 7 

państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz 255 podmiotów prywatnych, 

w tym 205 osób fizycznych prowadzących swoją działalność, 15 spółek handlowych, 10 

stowarzyszeń i organizacji społecznych, 1 spółdzielnia oraz 1 spółka handlowa z kapitałem 

zagranicznym.  
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Wykres 4. Udział procentowy podmiotów gospodarczych w poszczególnych sektorach gospodarki 
narodowej  

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 3.7.1 Przemysł 

Do największych przedsiębiorstw w gminie należą:  

 Stocznia „Żuławy” Sp. z o.o. w miejscowości Piaskowiec (remont maszyn 

inżynieryjnych, jednostek pływających, produkcja łodzi i pokryć lotniskowych 

z włókiem poliestrowo-szklanych), 

 P.P.H.U. „Hydromechanika”  w miejscowości Piaskowiec (obróbka metali, szlifowanie, 

elektrodrążenie, montaż podzespołów i zespołów, konstrukcja, projektowanie 

i produkcja konstrukcji stalowych), 

 P.P.H.U. „Hydromechanika 2” w miejscowości Groblica (obróbka metali, szlifowanie, 

elektrodrążenie, montaż podzespołów i zespołów, konstrukcja, projektowanie 

i produkcja konstrukcji stalowych). 

 3.7.2 Rolnictwo 

Rolnictwo jest dominującym działem gospodarki w gminie Ostaszewo. Użytki rolne łącznie 

stanowią 5 462 ha, czyli ok. 90% powierzchni gminy. W tym grunty orne zajmują 

powierzchnię 3 753 ha, czyli 69% użytków rolnych. Przeważają gospodarstwa małe i średnie. 

W 2012 roku średnia wielkość gospodarstwa w gminie wynosiła 13 ha.  

 

Największy wpływ na rozwój rolnictwa mają bardzo dogodne warunki glebowe. O warunkach 

dla rozwoju rolnictwa mówi wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej (wg IUNG 

w Puławach). W Gminie Ostaszewo wynosi on 97,2 pkt. (w skali 100 pkt.) i jest najwyższym 

w Powiecie Nowodworskim. Dominującym typem gleb są tam mady rzeczne, należące do 
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najżyźniejszych w kraju. Do użytkowania rolniczego zostały one przystosowane dzięki 

trwającym od XIV wieku pracom odwadniającym. Ich urodzajność zależy przede wszystkim 

od uregulowania stosunków wodno-powietrznych oraz właściwej agrotechniki.  

 3.7.3 Turystyka 

Na atrakcyjność turystyczną gminy wpływa przede wszystkim jej położenie w centrum Żuław 

Wiślanych, wzdłuż prawego brzegu Wisły. Można podziwiać tam charakterystyczny dla tej 

części Polski krajobraz kulturowy, związany z żuławskim systemem polderów a także 

historyczną zabudowę świecką i sakralną. Na przestrzeni wieków przenikały się tu różne 

kultury: pruska, pomorska, holenderska, ukraińska, mennonicka, niemiecka i polska. Każda 

pozostawiła po sobie ślad, widoczny do dziś. Charakterystyczne dla regionu domy 

podcieniowe można spotkać w prawie każdej wsi. Prawdziwym unikatem jest jedyny na 

Żuławach drewniany kościół w Palczewie z 1712 r. Dużą atrakcją są ruiny kościoła 

gotyckiego z XIV w. w Ostaszewie. Bliskość Wisły i brak uciążliwych dla środowiska 

podmiotów dodatkowo zachęca do wypoczynku. 

 

Występują tu zabytki nieruchome wpisane do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków w Gdańsku: 

 Wiatrak w Palczewie, 

 Kościół filialny p.w. Św. Jerzego w Jezierniku, 

 2 domy w Nowej Kościelnicy, 

 Dom w Gniazdowie, 

 Dom w Nowej Cerkwi, 

 Ruina kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Ostaszewie, 

 Kościół parafialny p.w. Św. Marcina oraz cmentarz przykościelny w Nowej Cerkwi,  

 Kościół filialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Palczewie, 

 Dom przewoźnika (nr 6) w Groblicy, 

 Kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela w Ostaszewie.  

 3.8 Ochrona przyrody 

Ochrona przyrody oznacza ochronę wartości ekologicznych, naukowych, dydaktycznych, 

estetycznych oraz cech stanowiących o tożsamości przyrodniczej regionu. Zgodnie z art. 6 

ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2009 nr 151, poz. 880 

z późniejszymi zmianami) elementami środowiska objętymi ochroną na podstawie w/w 

ustawy są następujące formy ochrony przyrody: 

 parki narodowe; 
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 rezerwaty przyrody; 

 parki krajobrazowe; 

 obszary chronionego krajobrazu; 

 obszary Natura 2000; 

 pomniki przyrody; 

 stanowiska dokumentacyjne; 

 użytki ekologiczne; 

 zespoły przyrodniczo – krajobrazowe; 

 ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

Na terenie gminy Ostaszewo obszary prawnie chronione zajmują powierzchnię 332 ha, co 

stanowi ok. 5,5% całkowitej powierzchni gminy. Są to:  

 

 Obszar Natura 2000 

Przy zachodniej granicy gminy rozciąga się obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły 

(PLB040003). Jest to obszar specjalnej ochrony ptaków, który zajmuje powierzchnię 33559 

ha. Obejmuje on dolny odcinek Wisły, w którym zachowały się liczne starorzecza a także 

obszary torfowiskowe. Brzegi rzeki porastają łęgi i zarośla wierzbowe. Na wysokim brzegach 

rosną grądy, charakterystyczne dla rzek Pomorza, natomiast na nasłonecznionych skarpach 

rosną murawy kserotermiczne. W granicach obszaru występują 44 gatunki ptaków wpisane 

do Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi. Jest to jedna 

z najważniejszych, krajowych ostoi lęgowych  rybitwy białoczelnej Sterna albifrons (102–119 

par lęgowych, ponad 10% ogólnokrajowej populacji lęgowej), rybitwy rzecznej Sterna hirundo 

(255–353 par lęgowych, ok. 7% ogólnokrajowej populacji lęgowej), nurogęsi Mergus 

merganser (do 66 par lęgowych, ponad 5% ogólnokrajowej populacji lęgowej), bielika 

Haliaeetus albicilla (10–20 par lęgowych, ponad 3% ogólnokrajowej populacji lęgowej), 

jarzębatki Sylvia nisoria (ponad 360 par lęgowych) i brzegówki Riparia riparia (ponad 9000 

par lęgowych, ok. 6% ogólnokrajowej populacji lęgowej). Stosunkowo znaczną liczebność 

osiągają tu populacje lęgowe derkacza Crex crex (98–120 odzywających się samców), 

rybitwy czarnej Chlidonias niger (do 60 par lęgowych), zimorodka Alcedo atthis (31 par 

lęgowych) oraz dziwoni Carpodacus erythrinus (122-139 par). Dolina Dolnej Wisły jest 

fragmentem jednego z głównych korytarzy ekologicznych w kraju oraz ważnym szlakiem 

migracyjnym ptaków wodno-błotnych, których łączną populację na omawianym obszarze w 

okresie przelotów szacuje się na ponad 20 000 osobników. Na uwagę zasługuje 

w szczególności, obserwowane podczas migracji populacje siewki złotej Pluvialis apricaria 

(ok. 2700 osobników) i kulika wielkiego Numenius arquata (w niektórych latach nawet do 

1100 osobników). 
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 Obszar chronionego krajobrazu 

 

Występuje jeden obszar chronionego krajobrazu – Żuław Gdańskich. Jego granice na terenie 

gminy Ostaszewo pokrywają się z granicami obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły. 

Podstawowym walorem krajobrazu jest silnie rozbudowana sieć hydrologiczna oraz 

unikatowe w Polsce powierzchnie budowane przez namuły Wisły. Chroni się tu 

charakterystyczny krajobraz kulturowy Żuław. Cechą charakterystyczną obszaru jest 

obecność wielu cieków i bogatej sieci rowów melioracyjnych oraz związany z tym układ 

polderowy. Unikalne wartości gleb sprawiły, że Żuławy są użytkowane głównie rolniczo. 

Teren jest bezleśny. Do cennych elementów przyrodniczych należą: względnie naturalne 

i półnaturalne zbiorowiska łąkowe i szuwarowe, które zachowały się lokalnie wzdłuż cieków, 

rowów melioracyjnych i w starorzeczach; wszelkiego rodzaju zakrzewienia i zadrzewienia 

śródpolne najczęściej ciągnące się wzdłuż rowów melioracyjnych i cieków; także 

zadrzewienia przyzagrodowe. W kulturowym krajobrazie Żuław mają one ważne znaczenie 

biocenotyczne i fitomelioracyjne. 

 

 Pomniki przyrody 
 
Na terenie gminy istnieje 5 pomników przyrody. Są to grupy drzew oraz pojedyncze drzewa. 

Wśród nich znajdują się: dwie wierzby białe Salix alba, jedna sosna limba Pinus cembra, 

jeden żywotnik zachodni Thuja occidentalis, dwie lipy drobnolistne Tilia cordata oraz jesion 

wyniosły Fraxinus excelsior .  

 

Tabela 16. Pomniki przyrody na terenie gminy Ostaszewo 

Nr w rej. 
Przedmiot 
ochrony 

Charakterystyka Położenie 

Miejsce i data 
ogłoszenia aktu 

o uznaniu za 
pomnik przyrody 

134/93 Grupa drzew 
2 lipy drobnolistne – 
obw. 3,30 i 2,50 m 

Ostaszewo - przy 
Ośrodku Zdrowia 

Rozp. 14/93 Woj. 
Elbląskie 

135/93 Drzewo 
Sosna limba – obw. 

1,48 m 

Ostaszewo - park 
przy kościele 
parafialnym 

Rozp. 14/93 Woj. 
Elbląskiego 

136/93 Drzewo 
Żywotnik zachodni – 

obw. 1,95 m 

Ostaszewo - park 
przy kościele 
parafialnym 

Rozp. 14/93 Woj. 
Elbląskiego 

137/93 Grupa  drzew 
2 wierzby białe – 

obw. 4,45 i 3,75 m 

Ostaszewo - plac 
naprzeciwko 

kościoła 

Rozp. 14/93 Woj. 
Elbląskiego 

138/93 Drzewo 
Jesion wyniosły – 

obw. 2,80 m 
Ostaszewo - 

działka prywatna 
Rozp. 14/93 Woj. 

Elbląskiego 

Źródło: Urząd Gminy Ostaszewo, 2015 r. 
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 3.9  Flora i Fauna 

Według regionalizacji geobotanicznej (Matuszkiewicz J.M., 1993) teren gminy Ostaszewo 

zaliczany jest do Działu Pomorskiego – Krainy Wschodniopomorskiej – Podkrainy 

Wschodniopomorskiej właściwej – Okręgu Żuław Wiślanych – Żuław Właściwych. Dział 

Pomorski charakteryzuje się współwystępowaniem lasów liściastych z klasy Querco–

Fagetea, acydofilnych lasów dębowych typu atlantyckiego z klasy Quercetea robori-petraeae 

oraz kontynentalnych lasów sosnowych z klasy Vaccino-Piceetea. Przeważają zbiorowiska 

o charakterze subatlantyckim, głównie są to grądy Stellario-Carpinetum, nie występujące 

w innych rejonach Polski. Kraina Wschodniopomorska właściwa charakteryzuje się 

dominacją krajobrazów grądów i buczyn niżowych.  

Aktualna szata roślinna obszaru opracowania została uformowana w warunkach silnej 

antropopresji. Podstawowym procesem przekształceń roślinności w rejonie gminy 

Ostaszewo było wylesienie dużych powierzchni i zastąpienie zbiorowisk leśnych przez  

uprawy rolne, a także łąki i pastwiska. Bardzo duże znaczenie miało także silne  

przekształcenie sieci hydrograficznej, wprowadzenie obwałowań i kanałów melioracyjnych, 

co spowodowało bardzo silne zmiany pierwotnych siedlisk. Obecnie szata roślinna 

reprezentowana jest przez następujące typy zbiorowisk: 

 

 Zarośla i lasy wierzbowe ze związku Salicion albae; 

 Łęgi jesionowo-olszowe Circaeo-Alnetum;  

 Olsy porzeczkowe i zarośla wierzbowe Ribo nigri-Alnetum, Salicetum pentadro-

cinereae, Salicetum triandro-viminalis; 

 Zbiorowiska szuwarowe Phragmitetea; 

 Zbiorowiska łąkowe z klasy Molinio-Arrhenatheretea; 

 Zbiorowiska synantropijne (głównie zbiorowiska segetalne towarzyszące uprawom 

rolnym). 

 

Gmina Ostaszewo nie była jak dotąd objęta kompleksową inwentaryzacją zasobów przyrody 

ożywionej. Stosunkowo najlepiej jak dotąd zbadaną gromadą kręgowców na rozpatrywanym  

terenie gminy są ptaki. W wąskim pasie obszaru obejmującym głównie międzywale Wisły 

występują co najmniej 32 gatunki ptaków, z czego 18 określono jako lęgowe lub 

prawdopodobnie lęgowe. Spośród nich 10 gatunków figuruje na liście Zał. I Dyrektywy 

Ptasiej, a 8 jest przedmiotem ochrony na terenie obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły”. 

Szczególną uwagę ze względu na liczebność zwraca populacja brzegówki Riparia riparia, 

lęgnącej się w koloniach. Liczba stwierdzonych stanowisk wynosi blisko 40. Do 

najcenniejszych elementów awifauny lęgowej gminy należą rybitwy: rzeczna i białoczelna, 
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odbywające lęgi na piaszczystych łachach, rzadziej brzegach rzeki. Oba gatunki są 

przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły”.  

 3.10  Zieleń urządzona 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627) 

definiuje tereny zieleni jako tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie 

z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie 

lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, 

a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, 

jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, 

zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym 

i przemysłowym. Definicja ta nie ma jednak charakteru operacyjnego i w związku z tym jest 

mało przydatna z punktu widzenia zarządzania tymi terenami. 

Na terenie gminy Ostaszewo istnieje jeden park o powierzchni 2 ha oraz 5 cmentarzy 

o łącznej powierzchni 2,2 ha.  

 3.11  Gospodarka leśna 

Lasy w gminie zajmują niewielką powierzchnię. Lesistość wynosi zaledwie 0,08 %. Jest to 

najniższy wskaźnik pośród gmin powiatu, a nawet województwa. Dla porównania lesistość 

w całym powiecie nowodworskim wynosi 8 %. Łączna powierzchnia gruntów leśnych 

w gminie wynosi 4,6 ha. Są to grunty leśne prywatne. Tworzą je głównie nierównomiernie 

rozmieszczone zadrzewienia śródpolne, założone na gruntach porolnych o najniższej klasie 

bonitacyjnej gleb.  

 3.12 Gospodarka wodna 

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. jest 

dokumentem ustanawiającym ramy działania Unii Europejskiej w dziedzinie polityki wodnej. 

Transpozycja przepisów dyrektywy na grunt prawa polskiego została dokonana ustawą 

z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), ustawą z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858). 

 

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi ma służyć przede wszystkim: 

 

 zaspokojeniu zapotrzebowania na wodę dla ludności, rolnictwa i przemysłu, 

 ochronie wód i ekosystemów znajdujących się w dobrym stanie ekologicznym, 



 

 

46 
 

 poprawie jakości wód i stanu ekosystemów zdegradowanych działalnością człowieka, 

 zmniejszeniu zanieczyszczenia wód podziemnych, 

 zmniejszeniu skutków powodzi i suszy. 

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w gminie Ostaszewo, w 2011 pobrano 

1760,2 dam3 wody, w roku 2012 – 1890,1 dam3, natomiast w 2013 roku 1774,2 dam3.  

 

Tabela 17. Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w 2011 - 2013 roku 

Gmina Ostaszewo 
Rok [dam

3
] 

2011 2012 2013 

Ogółem 1760,2 1890,1 1774,2 

Eksploatacja sieci wodociągowej 1760,2 1890,1 1774,2 

Eksploatacja sieci wodociągowej - 

gospodarstwa domowe 
1023,9 1116,0 1071,7 

Zużycie wody na 1 mieszkańca 48,3 51,8 48,8 

1 dam
3
 = 1000 m

3
 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Podstawowym instrumentem wdrożenia postanowień dyrektywy Rady Unii Europejskiej 

z dnia 21 maja 1991r. (91/271/EWG) dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych jest 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych – ogólnopolski dokument 

strategiczny określający potrzeby i planowane działania na rzecz wyposażenia aglomeracji 

w systemy kanalizacyjne. Program uwzględnia aglomeracje miejskie i wiejskie 

o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 2 000. Jest on narzędziem służącym 

koordynacji działań gmin jako władz lokalnych i przedsiębiorstw wodociągowo-

kanalizacyjnych w realizacji infrastruktury sanitarnej na ich terenach. W KPOŚK określono 

priorytety inwestycyjne wprowadzając podział aglomeracji na: 

 

 Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego (Załącznik 

1), 

 Aglomeracje nie stanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów Traktatu 

Akcesyjnego (Załącznik 2),  

 Aglomeracje pozostałe (Załącznik 3) – nowo wyznaczone, które nie spełniły 

wymogów formalnych, by znaleźć się w załączniku 1 i 2. 

 

Aglomeracja Ostaszewo nie należy do aglomeracji priorytetowych. Jest to aglomeracja 

z Załącznika nr 2 do KPOŚK.  

 3.12.1 Wody powierzchniowe 

Gmina Ostaszewo położona jest w dorzeczu Wisły, całkowicie na terenie Żuław Wiślanych. 

Sieć hydrograficzną na terenie gminy tworzą liczne kanały oraz rowy melioracyjne, które 
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pełnią funkcję zarówno przeciwpowodziową, jak i melioracyjną oraz tworzą system 

polderowy. Jest to układ przekształcony z naturalnego układu delty Wisły.  

Cieki występujące na terenie gminy Ostaszewo: 

 Linawa 

 Cerkiew 

 Struga Ostaszewska 

 Kanał Ostaszewo 

 Kanał Wiślano-Zalewowy 

 Kanał Jeziernik  

 Kanał Komarówka 

 Kanał Nowa 

 
Na terenie Gminy Ostaszewo nie ma jezior ani zbiorników retencyjnych.  
 

 3.12.2 Wody podziemne  

Według regionalizacji hydrogeologicznej Polski według regionów wodnych (Nowicki, 

Sadurski, 2007), gmina Ostaszewo należy do: 

 Prowincji Wisły 

o Regionu Dolnej Wisły 

 Subregionu Żuław Wiślanych 

 

Woda słodka występuje tam na głębokości kilku do 150 m, są to wody porowe 

w piaszczystych utworach czwartorzędowych z lokalnie występującym poziomem Ng+Pg 

połączonym z zasolonym piętrem kredowym. Cechą szczególną strefy jest występowanie 

wód w bezpośrednim kontakcie z systemami polderowymi oraz z wodami morskimi. Stany 

wód podziemnych regulowane są przez owe systemy i bezpośrednio wpływają na ekosystem 

gruntowo – rolny.  

 

 4 POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA 

 4.1 Ochrona i jakość powietrza 

Zanieczyszczenia powietrza to wszelkie substancje (gazy, ciecze, ciała stałe), które znajdują 

się w powietrzu atmosferycznym, ale nie są jego naturalnymi składnikami. Do 

zanieczyszczeń powietrza zalicza się również substancje będące jego naturalnymi 

składnikami, ale występujące w znacznie zwiększonych ilościach.  

Do najważniejszych niekorzystnych zjawisk wymuszających działania w zakresie ochrony 
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powietrza przed zanieczyszczeniem zalicza się:  

 emisję zorganizowaną pochodzącą ze źródeł punktowych (emisja z wszelkiego 

rodzaju procesów technologicznych i procesów spalania wprowadzana za 

pośrednictwem emitorów tj. kominy, wyrzutnie wentylacyjne itp.);  

 emisję niezorganizowaną (emisja do środowiska zachodząca w przypadkowy sposób, 

bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych przez: 

nieszczelności instalacji, zawory, wywietrzniki dachowe i okienne lub też w wyniku 

pożarów lasów, wypalania traw, itp., obejmująca także emisję ze źródeł liniowych i 

powierzchniowych - drogi, parkingi).  

 

Na jakość powietrza na terenie gminy  może mieć wpływ również strumień zanieczyszczeń 

powietrza dopływający spoza jego obszaru. Źródła zanieczyszczeń powietrza możemy 

podzielić ze względu na pochodzenie na dwie grupy: pochodzenia naturalnego oraz 

antropogenicznego. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Gminie Ostaszewo jest 

emisja antropogeniczna, wynikająca z działalności człowieka. Oprócz działalności człowieka, 

czynnikiem mogącym mieć negatywny wpływ na jakość powietrza są uwarunkowania 

klimatyczne i meteorologiczne. Układ wysokiego ciśnienia, małe zachmurzenie, niska 

temperatura, brak opadów a także mała prędkość wiatru może sprzyjać tworzeniu się 

zastoisk wysokich stężeń zanieczyszczeń.  

 

Do zanieczyszczeń powietrza mających wpływ na jego stan sanitarny, na terenie Gminy 

Ostaszewo zaliczyć należy: 

 dwutlenek węgla (CO2) – powstaje w trakcie spalania paliw; nie jest toksyczny, ale 

jego zawartość w atmosferze jest przyczyną ocieplania się klimatu, stanowiąc ponad 

50% składu gazów powodujących ten efekt. 

 tlenek węgla (CO) – gaz ten powstaje w wyniku niepełnego spalania węgla i jest 

gazem toksycznym. 

 dwutlenek siarki (SO2) – do atmosfery przedostaje się w procesie spalania paliw 

(węgla brunatnego i kamiennego), jest gazem toksycznym, który w procesach 

utleniania i reakcji z wodą tworzy kwas siarkowy będący przyczyną kwaśnych 

deszczy; 

 tlenki azotu (NOx) – gazy będące produktem wysokotemperaturowych procesów 

spalania paliw. Podobnie jak tlenki siarki wpływają negatywnie na organizmy żywe i 

biorą udział w powstawaniu kwaśnych deszczy. Stanowią dużą część zanieczyszczeń 

motoryzacyjnych i przyczyniają się do powstawania smogu; 
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 pyły – będąc pozostałościami niepełnego spalania paliw emitowanych w głównej 

mierze przez przemysł oraz motoryzację, w rożnym stopniu stanowią zagrożenie dla 

środowiska. Pierwiastki o wysokim stopniu zagrożenia wchodzące w ich skład to: 

ołów, rtęć, kobalt, miedź, chrom, cyna i cynk. Ze względu na swoje właściwości 

metale te są zagrożeniem dla żywych organizmów i środowiska abiotycznego 

 węglowodory – są produktami przetwarzania ropy naftowej oraz węgla. Należą 

do związków toksycznych posiadających właściwości kancerogenne. Do najczęściej 

spotykanych należy benzo-α-piren, pochodzący ze spalania węgla; 

 metan – jest gazem powstającym w procesach naturalnych oraz antropogenicznych. 

Należy do głównych składników biogazu. W zależności od warunków może być 

nietoksyczny lub łatwopalny. Znaczącymi źródłami metanu są składowiska odpadów 

gdzie stanowi od 40-60 % objętości wszystkich powstających gazów. 

 

Emisja punktowa pochodzi z działalności przemysłowej ze źródeł energetycznych i 

technologicznych, odprowadzających substancje do powietrza przez emitor (komin) w 

sposób zorganizowany. 

Emisja powierzchniowa jest to emisja pochodząca z sektora bytowego. Jej źródłami mogą 

być m.in. lokalne kotłownie i paleniska domowe. Do powietrza emitowane są duże ilości 

dwutlenku siarki, tlenku azotu, sadzy, tlenku węgla i węglowodorów aromatycznych. Jednak 

największy problem stanowi emisja pyłu z sektora bytowego. Ma szczególnie duży wpływ na 

jakość powietrza w sezonie grzewczym, zwłaszcza wśród zwartej zabudowy, która utrudnia 

proces rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Wśród głównych zanieczyszczeń związanych 

z tego rodzaju emisją największy strumień masowy stanowi pył zawieszony PM 10, a także 

tlenek węgla, dwutlenek siarki dwutlenek azotu. Na emisję powierzchniową, składa się 

również emisja zanieczyszczeń z wysypisk odpadów, oczyszczalni ścieków oraz pochodząca 

ze spalania szczątków roślinnych np. wypalania traw. 

W dużej mierze emisję zanieczyszczeń powietrza generuje emisja niska z gospodarstw 

domowych. Mieszkania ogrzewane są indywidualnymi kotłowniami z wykorzystaniem jako 

paliwa gazu ziemnego, oleju opałowego i paliwa stałego.  

Rosnące zapotrzebowanie na energię uczyniło ze spalania główne źródło zanieczyszczeń 

atmosferycznych pochodzenia antropogenicznego. Najważniejsze z nich to: 

 polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i polichlorowane dibenzofurany potocznie zwane 

dioksynami i furanami (PCDD/PCDF) 

 pył pochodzący z niepalnej części odpadów zawierający metale ciężkie, tj. chrom. 

nikiel, ołów, kadm, rtęć i wiele innych,  

 dwutlenek siarki emitowany z odpadów zawierających substancje bogate w siarkę. 
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 tlenki azotu (tlenek, dwutlenek i podtlenek azotu) wydobywające się podczas spalania 

odpadów zawierających azot, 

 chlorowodór i fluorowodór jako konsekwencja obecności w odpadach substancji 

zawierających chlor i fluor, 

 dwutlenek i tlenek węgla będące naturalnymi produktami procesu spalania 

węglowodorów tworzących materię organiczną ulegającą spalaniu, 

 mikrozanieczyszczenia organiczne (w skład których wchodzi ponad 300 związków 

chemicznych w tym proste węglowodory alifatyczne i aromatyczne) wytwarzane 

na skutek niepełnego rozkładu termicznego materii organicznej, 

 alkohole, aldehydy, ketony, proste kwasy karboksylowe, proste węglowodory 

chlorowane (alifatyczne i aromatyczne) itp. 

 

Ze spalania węgla najwięcej zanieczyszczeń emitowanych jest w postaci dwutlenku węgla, 

tlenku węgla, tlenków siarki, NOx, pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu. 

 

Emisja liniowa jest to emisja, którą generuje transport prywatny i publiczny. Ze środków 

komunikacji  do powietrza emitowane są głównie: tlenki azotu, pyły, węglowodory 

aromatyczne i tlenek węgla. Emisja liniowa powstaje z procesów spalania paliw w pojazdach, 

w wyniku ścierania nawierzchni dróg, opon, okładzin, a także w związku z unoszeniem się 

pyłu z dróg. Najbardziej zagrożone na emisję liniową są tereny, na których odnotowuje się 

bardzo duże natężenie ruchu. Na poziom tego rodzaju zanieczyszczeń istotny wpływ ma 

stan techniczny pojazdów, rodzaj i stan powierzchni jezdnej, rodzaj użytego paliwa oraz 

płynność ruchu drogowego.  

 

Gmina Ostaszewo jako gmina o charakterze rolniczym nie jest narażona na 

zanieczyszczenia z obszarów przemysłowych. Emisja punktowa występuje sporadycznie, 

głównie z zakładów przemysłowych, których jednak ilość jest niewielka. Największe 

znaczenie ma emisja powierzchniowa z sektora bytowego. Jest to głównie emisja niska ze 

spalania węgla w lokalnych kotłowniach i paleniskach domowych.  Obserwuje się również 

emisję liniową, jednak jej największy emitor – Droga Krajowa nr 7 – nie leży na obszarze 

gminy a jedynie z nią graniczy, więc nie jest ona dominująca.  

 
Roczna ocena jakości powietrza 
 
Zgodnie z art. 89 tekstu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 

2013 poz. 1232 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje oceny 

poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni, a następnie dokonuje 

klasyfikacji stref, dla każdej substancji odrębnie, według określonych kryteriów. Wyniki oceny 
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są przekazywane Zarządowi Województwa oraz Głównemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska, który na ich podstawie dokonuje zbiorczej oceny jakości powietrza w skali kraju. 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje ocenę Zarządowi Województwa, 

który to z kolei uruchamia procesy naprawcze. Tam, gdzie pomiary monitoringowe wykazują 

przekroczenie standardów jakości powietrza (poziomów dopuszczalnych i docelowych), 

uchwalane są programy ochrony powietrza (POP). W przypadku niedotrzymywania celów 

długoterminowych osiągnięcie tych poziomów powinno znaleźć odzwierciedlenie 

w wojewódzkim programie ochrony środowiska. 

 

Dla celów oceny jakości powietrza oraz uchwalania i realizacji programów jego ochrony na 

terenie kraju ustanowione zostały strefy. Wyznaczono je w oparciu o podział administracyjny 

kraju. Swymi granicami obejmują aglomeracje, miasta powyżej 100 tys. mieszkańców oraz 

pozostałe obszary leżące w granicach województwa. W tym ujęciu w województwie 

pomorskim znajdują się dwie strefy – aglomeracja trójmiejska w skład której wchodzi 

Gdańsk, Gdynia i Sopot oraz pozostała część województwa zwana strefą pomorską. Gmina 

Ostaszewo znajduje się na obszarze strefy pomorskiej.  

W ocenach prowadzonych pod kątem spełnienia kryteriów ustanowionych w celu ochrony 

zdrowia ludzi uwzględnia się 12 substancji:  

 dwutlenek siarki - SO2  

 dwutlenek azotu - NO2  

 tlenek węgla - CO  

 benzen - C6H6  

 ozon - O3  

 pył PM10  

 pył PM2,5  

 ołów - Pb w PM10  

 arsen - As w PM10  

 kadm - Cd w PM10  

 nikiel - Ni w PM10  

 benzo(a)piren – B(a)P w pyle PM10  

 

Oceny dokonywane pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do ochrony roślin obejmują 

3 substancje:  

 dwutlenek siarki - SO2  

 tlenki azotu - NOX  

 ozon - O3  
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Klasyfikacja stref oraz wymagane działania, wynikające z rocznej oceny: 

 
Tabela 18. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, 

uzyskanych w rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy dla zanieczyszczenia jest określony 
poziom dopuszczalny i nie jest określony margines tolerancji 

Klasa strefy Poziom stężeń zanieczyszczenia Wymagane działania 

A 
nieprzekraczający poziomu 

dopuszczalnego 

- utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu 
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości 
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 

C powyżej poziomu dopuszczalnego 

- określenie dopuszczalnych obszarów przekroczeń 
poziomów,  
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu 
osiągnięcia odpowiednich poziomów 
dopuszczalnych substancji w powietrzu (jeśli POP 
nie był uprzednio opracowany),  
- kontrolowanie stężeń zanieczyszczenia na obszarach 
przekroczeń i prowadzenie działań mających na celu 
obniżenie stężeń przynajmniej do poziomów 
dopuszczalnych 

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku - Roczna Ocena Jakości Powietrza Raport 

za rok 2014 

 
Tabela 19. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, 

uzyskanych w rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy dla zanieczyszczenia jest określony 
poziom dopuszczalny i margines tolerancji* 

Klasa strefy Poziom stężeń zanieczyszczenia Wymagane działania 

A 
nieprzekraczający poziomu 

dopuszczalnego 

- utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu 
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości 
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 

B 

powyżej poziomu dopuszczalnego 
lecz nieprzekraczający poziomu 

dopuszczalnego powiększonego o 
margines tolerancji 

- określenie obszarów przekroczeń poziomu 
dopuszczalnego,  
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego substancji w powietrzu, podjęcie 
działań w celu zmniejszenia emisji substancji 

C 
powyżej poziomu dopuszczalnego 

powiększonego o margines 
tolerancji 

- określenie obszarów przekroczeń poziomu 
dopuszczalnego oraz poziomu dopuszczalnego 
powiększonego o margines tolerancji,  
- opracowanie programu ochrony powietrza POP 
w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego 
w wyznaczonym terminie 

* od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5 

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku - Roczna Ocena Jakości Powietrza Raport 

za rok 2014 

 

Tabela 20. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń ozonu z uwzględnieniem 
poziomu celu długoterminowego 

Klasa strefy Poziom stężeń zanieczyszczenia Wymagane działania 

D1 
nieprzekraczający poziomu 

długoterminowego 
brak 

D2 
powyżej poziomu celu 

długoterminowego 
dążenie do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego 

do roku 2020 

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku - Roczna Ocena Jakości Powietrza Raport 

za rok 2014 

 

Gmina Ostaszewo należy do strefy pomorskiej. W tabeli poniżej przedstawiono rozkład klas 

zanieczyszczeń w tej strefie. 
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Tabela 21. Klasyfikacja strefy pomorskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony 
zdrowia w roku 2014 

Strefa 
pomorska 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

SO2 O3 NO2 CO C6H6 PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM 2,5 

A 
A 

(D2) 
A A A C A A A A C C 

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku - Roczna Ocena Jakości Powietrza Raport 
za rok 2014 

 

W 2014 roku odnotowano przekroczenie rocznej oraz 24 godzinnej wartości poziomu 

dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM10 i pyłu PM2,5 stwierdzone dla strefy 

pomorskiej. Zaobserwowano wzrost stężenia w porównaniu z rokiem 2013. Przyczyną były 

prawdopodobnie mniej korzystne warunki klimatyczne a także prowadzone prace budowlane.  

Przekroczony został również poziom B(a)P w pyle zawieszonym PM10, a także niedotrzymane 

zostały poziomy dla ozonu w prognozie długoterminowej (do 2020 roku).  

 

Tabela 22. Klasyfikacja strefy pomorskiej  z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych oraz celu 
długoterminowego dla ozonu w celu ochrony roślin w roku 2014 

Strefa  
pomorska 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 
NO2 SO2 O3 

A A A(D2) 
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku - Roczna Ocena Jakości Powietrza Raport 

za rok 2014 
 

W strefie pomorskiej spełnione są obowiązujące kryteria dotyczące poziomu docelowego dla 

ochrony roślin. W perspektywie długoterminowej (do 2020 roku) natomiast, został 

przekroczony poziom ozonu.  

 

W strefie pomorskiej nie notowano w ostatnich latach przekroczeń stężeń większości 

zanieczyszczeń takich jak, dwutlenek azotu i siarki, jednak największym problemem wśród 

nich są pył zawieszony oraz benzo(a)piren (B(a)P). Jest to problem ogólnokrajowy i można 

powiedzieć, że również ogólnoeuropejski. Pył zawieszony w powietrzu dzieli się ze względu 

na średnicę. PM10 to cząstki o średnicy mniejszej niż 10 µm, natomiast PM2,5 to pyły 

mniejsze od 2,5 µm. Obydwie te frakcje podlegają ocenie pod kątem ochrony zdrowia ludzi. 

W skład pyłu zawieszonego mogą wchodzić węglowodory, węgiel elementarny, związki 

krzemu, żelazo oraz metale śladowe, siarczany, azotany, chlorki i związki amonowe. Skład 

aerozoli zawieszonych w powietrzu atmosferycznym zmienia się wraz z miejscem, porą roku 

oraz warunkami atmosferycznymi. Drobne cząstki takie jak PM10 i PM2,5 pochodzą z emisji 

bezpośredniej – głównie ze źródeł komunalnych i transportu – lub też powstają w atmosferze 

w wyniku reakcji między substancjami znajdującymi się w atmosferze. Pomimo 

obserwowanego zmniejszenia emisji prekursorów (zwłaszcza dwutlenku siarki) oraz działań 

podejmowanych na rzecz redukcji stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu, przekroczenia 
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norm aerozoli PM10 oraz PM2,5, pozostaje najistotniejszym problemem jakości powietrza. 

Przekroczenia dopuszczalnych wartości dobowych stężeń pyłów PM10 i PM2,5 z reguły 

mają miejsce w okresie zimowym. Przekroczenia te związane są najczęściej z emisją 

z indywidualnego ogrzewania budynków. Jako kolejne źródła emisji wymienić należy 

transport, emisje z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni. Niedotrzymanie 

standardów jakości powietrza pogłębiają niekorzystne warunki meteorologiczne (w tym 

długotrwale utrzymujące się warstwy inwersyjne, cisze wiatrowe). W strefie pomorskiej 

największym źródłem emisji pyłów PM10 i PM2,5 pozostaje tzw. „niska emisja” z palenisk 

domowych, z zespołami emitorów w obrębie dzielnic, osiedli, miasteczek czy wsi. Świadczyć 

o tym mogą dużo wyższe stężenia nie tylko pyłów ale wszystkich produktów spalania 

w okresie zimowym oraz wyraźna tendencja, iż im niższa temperatura tym wyższe stężenia 

pyłów w powietrzu atmosferycznym. Dopiero w następnej kolejności można szukać przyczyn 

mających swe źródło w przemyśle czy transporcie. Problem stanowią również przekroczenia 

 benzo(a)pirenu (B(a)P), związku chemicznego z grupy wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych (WWA), który powstaje w wyniku niecałkowitego spalania paliw, przede 

wszystkim stałych, takich jak drewno czy węgiel w paleniskach domowych. Jego źródło w 

mniejszym stopniu stanowią zakłady przemysłowe czy energetyka zawodowa oraz paliwa 

używane w pojazdach wykorzystujących silniki wysokoprężne. 

 

Indeks jakości powietrza w Gminie Ostaszewo według danych z portalu AIRPOMERANIA 

określany jest jako dobry ( w godzinach 11:00 – 22:00) lub zadowalający (w godzinach 22:00 

– 11:00), przy skali bardzo dobry, dobry, zadowalający, dostateczny, zły, bardzo zły. 

Maksymalny dobowy indeks jakości powietrza określono jako zadowalający. Substancją 

dominującą dla indeksu jakości powietrza jest ozon.   

 4.1.1 Odnawialne źródła energii 

Energia odnawialna jest to energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów 

przyrodniczych. Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią alternatywę dla tradycyjnych 

pierwotnych nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych). Ich zasoby uzupełniają się 

w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne. 

W warunkach krajowych energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię z bezpośredniego 

wykorzystania promieniowania słonecznego (przetwarzanego na ciepło lub energię 

elektryczną), wiatru, zasobów geotermalnych (z wnętrza Ziemi), wodnych, stałej biomasy, 

biogazu i biopaliw ciekłych. Pozyskiwanie energii z tych źródeł jest, w porównaniu do źródeł 

tradycyjnych (kopalnych), bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Wykorzystywanie 

OZE w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko 

naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów 
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cieplarnianych. W Polsce udział produkcji energii odnawialnej w produkcji energii ogółem w 2010 

roku wynosił 10,22% i był wyższy o 1,7% niż rok wcześniej. Według danych GUS w 2010 roku 

w Polsce wyprodukowano 6 870 tys.  toe energii odnawialnej, z czego najwięcej pochodziło 

z biomasy (85,3%) i energii wodnej (3,6%). Urząd Regulacji Energetyki podaje, że moc 

zainstalowana z odnawialnych źródeł energii w Polsce w 2014 roku równa była 5 822,790MW 

natomiast w roku 2010 o ponad połowę mniej i wyniosła 2 556,423MW. Najważniejszym 

i najbardziej aktualnym dokumentem dla energetyki w Unii Europejskiej jest Dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 

stosowania energii ze źródeł odnawialnych, która nakłada na Polskę obowiązek uzyskania 15% 

udziału energii z OZE w bilansie zużycia energii finalnej w 2020 r. 

 

 Potencjał zasobów energii wiatrowej 

 

Możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce są bardzo obiecujące, na co wskazują 

uzyskane wyniki badań przeprowadzonych przez IMGW na podstawie wieloletnich 

obserwacji kierunków i prędkości wiatru. Uprzywilejowanymi w Polsce rejonami pod 

względem zasobów wiatru w mezoskali są: 

 

 środkowe, najbardziej wysunięte na północ części wybrzeża od Koszalina po Hel,  

 rejon wyspy Wolin,  

 Suwalszczyzna,  

 środkowa Wielkopolska i Mazowsze,  

 Beskid Śląski i Żywiecki,  

 Bieszczady i Pogórze Dynowskie. 

 

Lokalizacja elektrowni wiatrowych głównie zależy od dwóch czynników tj. od zasobu energii 

wiatru oraz od uwarunkowań przyrodniczo-przestrzennych. Ogólnie przyjmuje się, że strefy I 

- III charakteryzują się korzystnymi warunkami dla rozwoju energetyki wiatrowej.  

 

Do uzyskania realnych wielkości energii użytecznej dla pojedynczych elektrowni wymagane 

jest występowanie wiatrów o stałym natężeniu i prędkościach powyżej 4m/s. Ponadto 

przyjmuje się, że wielkość progowa opłacalności wykorzystania energii wiatru na wysokości 

30 m nad powierzchnią gruntu powinna wynosić 1000 kWh/m2/rok (średnia suma energii 

wiatru na powierzchnię 1 m2 w Polsce wynosi 1000- 1500 kWh/rok).  

 

Całe województwo pomorskie ma bardzo dobre warunki do rozwoju energii wiatrowej. Na 

jego terenie występują trzy strefy: wybitnie korzystna, bardzo korzystna oraz korzystna.  
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Rysunek 2. Strefy energetyczne wiatru w Polsce wg H. Lorenc 

 źródło: Ośrodek Meteorologii IMiGW 

 

Gmina Ostaszewo leży w strefie wybitnie korzystnej/bardzo korzystnej pod względem 

wykorzystania warunków energetycznych wiatru. Składa się na to zarówno siła wiatru jak 

i znikoma lesistość gminy. Istnieją jednak pewne ograniczenia lokalizacji elektrowni 

wiatrowych. Są to przede wszystkim obszary chronione w ramach sieci Natura 2000. 

Przeszkodą może być również duże rozczłonkowanie gminy przez system hydrograficzny 

(kanały i rowy melioracyjne), tzw. system polderowy. Obecnie na terenie gminy nie występują 

instalacje odnawialnych źródeł energii z zakresu energii wiatru. Według danych z Urzędu 

Gminy Ostaszewo planowana jest taka działalność. Możliwe jest wykorzystanie energii 

wiatru, w małych, przydomowych elektrowniach. 

 

 Potencjał zasobów energii wodnej 

 

Elektrownie wodne wykorzystują energię spadku wody rzek oraz jezior (elektrownie 

szczytowo-pompowe). Powstanie dużej elektrowni wodnej powoduje dość znaczący wpływ 

na środowisko przyrodnicze, przede wszystkim na ichtiofaunę. Budowa małych elektrowni 

wodnych wiążę się ze znacznie mniejszym wpływem na środowisko, dlatego są one 

uznawane jako elektrownie ekologiczne.  

Teren Gminy Ostaszewo jest rozczłonkowany przez liczne kanały oraz rowy, a fragmenty jej 

granic przebiegają przez wzdłuż nurtu Wisły. Jednak mimo bardzo gęstej sieci rzecznej, 

warunki do wykorzystanie energii wodnej są raczej słabe. Płaski teren i nizinny charakter 

rzek nie stwarzają jednak dogodnych warunków dla rozwoju energetyki wodnej. 
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 Potencjał zasobów energii słonecznej 

 

W Polsce istnieją dość dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego 

przy dostosowaniu typu systemów i właściwości urządzeń wykorzystujących tę energię do 

charakteru, struktury i rozkładu w czasie promieniowania słonecznego. Województwo 

pomorskie jest jednym z najbardziej usłonecznionych terenów w Polsce. Zasoby energii 

słonecznej są wystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb w zakresie produkcji 

cieplnej wody użytkowej w okresie letnim oraz do zaspokojenia ok. 50 – 60% tych potrzeb w 

okresie wiosenno – jesiennym. Promieniowanie na powierzchnię dla modułów montowanych 

z optymalnym nachyleniem wynosi średniorocznie od 3182 Wh/m2/dzień do 3258 

Wh/m2/dzień w zależności od powiatu. Optymalny kąt nachylenia wynosi od 15o 

w miesiącach letnich, do 70o w grudniu.  

 

Gmina Ostaszewo leży w części województwa pomorskiego, o mniejszym nasłonecznieniu, 

niż część zachodnia. Inwestycje z zakresu wykorzystania energii słonecznej mogą znaleźć 

zastosowanie wśród prywatnych właścicieli posesji – kolektory słoneczne. Kilka sztuk 

kolektorów słonecznych jest już zainstalowana u mieszkańców gminy. Według Planu 

zaopatrzenia w ciepło dla gminy Ostaszewo przyjmując, że powierzchnia istniejących 

dachów budynków mieszkalnych na jej terenie wyniesie w perspektywie ok. 75 000 m2, 

energia, jaka może być uzyskana z promieniowania słonecznego w sezonie letnim wynosi 

ok. 120 TJ. Wystarczyłoby to – z ogromną nadwyżką – do pokrycia zapotrzebowania gminy 

na ciepło, konieczne do produkcji ciepłej wody użytkowej. 

 

 Potencjał zasobów energii geotermalnej 

 

Złożem energii geotermalnej nazywa się naturalne nagromadzenie ciepła (w skałach, 

wodach podziemnych, w postaci pary) na głębokościach umożliwiających opłacalną 

ekonomicznie eksploatację energii cieplnej. Zachodnia i południowo – zachodnia część 

województwa pomorskiego leży w obszarze karbońsko – dewońskiego basenu 

geotermalnego. Potencjalne zasoby wody o temperaturze ok. 90o w tym basenie oceniane są 

na ok. 12 mld m3. Są to ogromne zasoby, które mogłyby zaspokoić potrzeby niemal całego 

województwa. Na terenie gminy Ostaszewo możliwe do wykorzystania są zasoby płytko 

zalegających wód podziemnych jako tzw. dolne źródło ciepła dla pompy cieplnej ( energia 

geotermalna niskotemperaturowa). Dla zmniejszenia dodatkowych nakładów energii można 

stosować tę technikę w powiązaniu z kolektorami słonecznymi.  
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 Potencjał zasobów energii z biomasy i biogazu 

 

Biomasa to substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, 

pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także 

przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także inne części odpadów, które ulegają 

biodegradacji.  

W zależności od stopnia przetworzenia biomasy, wyodrębnić można następujące rodzaje 

surowców: 

 surowce energetyczne pierwotne: drewno, słoma, rośliny energetyczne, 

 surowce energetyczne wtórne: gnojowica, obornik, inne produkty dodatkowe i odpady 

organiczne, osady ściekowe, 

 surowce energetyczne przetworzone: biogaz, bioetanol, biometanol, estry olejów 

roślinnych (biodiesel), biooleje, biobenzyna i wodór. 

 

Biomasa jest najbardziej uniwersalnym spośród odnawialnych surowców energetycznych. 

Charakteryzuje się największym stopniem wykorzystywania do celów energetycznych i to 

zarówno w odniesieniu do warunków krajowych jak i województwa pomorskiego. Co więcej, 

jej znaczenie w bilansie energetycznym będzie rosło, dlatego powszechnie uważa się, że 

polska energetyka odnawialna powinna oprzeć się na wykorzystaniu biomasy.  

W przypadku gminy Ostaszewo najistotniejsze wydają się być dwa rodzaje użytkowania 

biomasy:  

 spalanie bezpośrednie – spalanie w kotłach drewna i słomy w formie brykietów itp. 

W tym procesie można uzyskać energię cieplną ok. 15 – 18 GJ/tonę paliwa.  

 pozyskiwanie gazu z biomasy – termiczne przekształcenie biomasy z formy stałej 

w gaz, zachodzące w biogazowniach. Z 1 tony biomasy można uzyskać ok. 2000 m 3 

gazu, a stężenia zanieczyszczeń powietrza powstające przy jego spalaniu są 

podobne jak gazu ziemnego jednak nie zawierają siarki. Uzyskiwany w omawianym 

procesie biogaz ma skład chemiczny zbliżony do gazu ziemnego i wartość opalową 

ok. 20 – 23 MJ/m3. 

 

Według danych z Urzędu Gminy w Ostaszewie planowane są instalacje z zakresu 

wykorzystania energii biomasy i biogazu. 

 

Najważniejsze problemy ochrony powietrza: 

 

 Przekroczenie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu dla pyłu zawieszonego  

PM 2,5 i PM10 oraz benzo(a)pirenu. 

 Niewystarczająca promocja odnawialnych źródeł energii i sposobów ich finansowania. 
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 4.2 Ochrona wód 

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. jest 

dokumentem ustanawiającym ramy działania Unii Europejskiej w dziedzinie polityki wodnej. 

Zobowiązuje państwa członkowskie do racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów 

wodnych, w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Transpozycja przepisów Ramowej 

Dyrektywy Wodnej na grunt prawa polskiego została dokonana poprzez ustawę z dnia 18 

lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), ustawę z dnia  7 

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. 

U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 

 

W związku z podziałem na obszary dorzeczy i regionów wodnych wg rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. nr 126 

z 2006 r. poz. 878) Gmina Ostaszewo przynależy do Regionu Wodnego Dolnej Wisły 

i Dorzecza Wisły. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły stanowi 

podstawowy dokument planistyczny, który ma za zadanie usprawnić proces osiągania celów 

środowiskowych w gospodarowaniu wodami. Obejmuje on działania zmierzające do 

spełnienia celów Ramowej Dyrektywy Wodnej.  

 

 Wody powierzchniowe 
 
Teren Gminy Ostaszewo należy do jednej jednolitej część wód powierzchniowych (JCWP) 

PLRW200005149 – Szkarpawa. 

Jednolita część wód powierzchniowych Szkarpawa należy do regionu wodnego Dolnej Wisły. 

Stan jednolitej części wód powierzchniowych ocenia się jako zły. Zagrożone jest osiągnięcie 

celów środowiskowych, zostały one przesunięte z powodu konieczności dodatkowych analiz 

oraz procesu inwestycyjnego. Rozpoczęte lub planowane inwestycje z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej mające wpływ na stan wód powierzchniowych zostały zawarte w 

Programie Pętli Żuławskiej.  

 

Według Raportu z wykonania Wstępnej Oceny Ryzyka powodziowego opracowanej przez 

IMGW PIB w konsultacji z KZGW w grudniu 2011 roku gmina Ostaszewo położona jest na 

obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi. Dla całych Żuław sporządzono również 

program „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do 2030 roku”. Według 

tego programu teren gminy Ostaszewo zagrożony jest powodziami spowodowanymi letnimi 

opadami, roztopami lub zatorami. Zagrożenie występuje jednak w skali lokalnej.  

 
Tabela 23. Ranga zagadnień ochrony przeciwpowodziowej w zależności od stopnia zagrożenia Żuław 
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Stopień zagrożenia Źródło zagrożenia Zasięg zagrożenia 

Poziom I  
skala regionalna 

Koryto Wielkiej Wody 
Wisły 

Żuławy Wiślane, Niziny 
nadwiślańskie 

Poziom II  
skala 

subregionalna 

Rzeki i kanały 
układów polderowych i 

terenów 
grawitacyjnych 

Żuławy Wielkie, Żuławy 
Gdańskie, Żuławy Elbląskie, 
Nizina Kwidzyńska, Nizina 

Walichnowska 

Zatoka Gdańska Żuławy Gdańskie (Gdańsk) 

Zalew Wiślany 
Żuławy Wielkie, Żuławy 

Elbląskie 

Poziom III  
skala lokalna 

Sieć melioracyjna 
podstawowa i 
szczegółowa 

Poldery jednosekcyjne i 
sekcje polderowe 

Źródło: Program „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do 2030 roku”. 

 

Zgodnie z Programem Żuławskim2030 ochrona przeciwpowodziowa na obszarach 

zagrożonych w skali lokalnej powinna polegać na: 

 Zwiększeniu bezpieczeństwa polderów: 

 utrzymanie i konserwacja sieci melioracyjnej, 

 przebudowa pompowni 

 Prowadzenie działań techniczno – organizacyjnych: 

 system monitorowania i ostrzegania o zagrożeniu katastrofą wałów wislanch 

 osłona hydrologiczno – meteorologicznej (hydr. dla Wisły i meteorolog. dla 

polderów) 

 międzywale 

 

Na terenie gminy Ostaszewo wały przeciwpowodziowe o długości 13,9 km chronią przed 

powodzią obszar 4510 ha. Jednocześnie przepływająca przez gminę rzeka Wisła i Kanał 

Wiślano-Zalewowy stwarzają, wraz z wodami morskimi, w wyniku spiętrzeń wiatrowych oraz 

zatorów lodowych, duże zagrożenie powodziowe dla całych Żuław. Obecny stan elementów 

gospodarki wodnej położonych na Żuławach nie zapewnia im dostatecznej ochrony przed 

powodziami i podtopieniami.  

 

 Wody podziemne 

 

Jakość wód podziemnych w poszczególnych punktach monitoringu sieci krajowej została 

określona według klasyfikacji podanej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 

2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. 2008 Nr 143, 

poz. 896).  

Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem klasyfikacja elementów fizykochemicznych 

stanu wód podziemnych obejmuje pięć następujących klas jakości wód podziemnych: 

 klasa I – wody bardzo dobrej jakości. Wartości elementów fizykochemicznych są 
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kształtowane wyłącznie w efekcie naturalnych procesów zachodzących w wodach 

podziemnych i nie wskazują na wpływ działalności człowieka, 

 klasa II – wody dobrej jakości. Wartości niektórych elementów fizykochemicznych są 

podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych 

i nie wskazują na wpływ działalności człowieka albo jest to wpływ bardzo słaby, 

 klasa III – wody zadowalającej jakości. Wartości elementów fizykochemicznych są 

podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych 

lub słabego wpływu działalności człowieka, 

 klasa IV – wody niezadowalającej jakości. Wartości elementów fizykochemicznych są 

podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych 

oraz wyraźnego wpływu działalności człowieka, 

 klasa V – wody złej jakości. Wartości elementów fizykochemicznych potwierdzają 

znaczący wpływ działalności człowieka. 

 

Punkt kontrolny w gminie znajduje się na terenie miejscowości Nowa Kościelnica. Według 

danych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku na terenie gminy 

Ostaszewo występuje IV klasa jakości wód podziemnych, czyli wody niezadowalającej 

jakości. Zły stan spowodowany jest nadmiernym poborem wody w celu zaopatrzenia w wodę 

do spożycia oraz ingresje wód zasolonych. Osiągnięcie dobrego stanu wód podziemnych jest 

możliwe do 2021 roku.  

Na terenie gminy Ostaszewo znajduje się jedna Jednolita Część Wód Podziemnych – nr 16.  

 
Tabela 24. Ocena jakości wód podziemnych monitorowanych przez PIG-PIB  

w gminie Ostaszewo w 2014 roku 

Lokalizacja 
Nr punktu 

pomiarowego 
Użytkowanie 

terenu 

Nr 
JCWP

d 

Wskaźniki w 
granicach stężeń 

Ocena stanu 
chemicznego 

Klasa 
jakości 
wody 

Nowa 
Kościelnica 

769 
zabudowa 

wiejska 
16 

Fe – III klasa jakości 
Mn – V klasa jakości 

dobry IV 

Fe – żelazo, Mn - mangan 
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku 

 

Ze względu na płytki poziom zalegania wód gruntowych oraz ich hydrauliczny kontakt 

z wodami powierzchniowymi, przy równoczesnym braku zdolności do samooczyszczania, 

a także wysoki stopień zagrożenia powodziowego, środowisko wodne Żuław wymaga 

szczególnej ochrony przed możliwością zanieczyszczenia. 

 
 

Najważniejsze problemy ochrony wód: 
 

1. Zły stan wód jednolitej części wód podziemnych (nr 16) 
2. Zły stan wód jednolitej części wód powierzchniowych (nr PLRW200005149) 
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 4.3 Racjonalna gospodarka odpadami 

W województwie pomorskim obowiązuje Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Pomorskiego 2018 (PGOWP 2018). Uwzględnia on działania mające na celu utworzenie 

nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarki odpadami. Pomorskie regiony gospodarki 

odpadami obsługiwane są przez regionalne, bądź zastępcze instalacje do przetwarzania 

odpadów komunalnych, które realizują kompleksowe zagospodarowanie odpadów, 

z selektywnym zbieraniem „u źródła” oraz z zastosowaniem procesów mających na celu 

zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska. Przyjęte technologie oparte są na 

mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów komunalnych. Instalacje regionalne 

przystosowane są do przyjmowania odpadów w formie zmieszanej, wysegregowanych 

odpadów surowcowych oraz selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji. 

W związku z koniecznością domknięcia systemu gospodarki odpadami w województwie 

pomorskim, planuje się jak najszybszą budowę zakładu termicznego przekształcania 

odpadów, w którym ma być spalana energetyczna frakcja odpadów komunalnych, 

wyprodukowana przez pomorskie regionalne instalacje do przetwarzania odpadów 

komunalnych.   

 

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

2011 r. Nr 152, poz. 897). Zapisy tej ustawy nałożyły na gminy obowiązek zorganizowania 

nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie oraz 

osiągnięcie wskazanych poziomów odzysku i ograniczenia składowania określonych frakcji 

odpadów.  

 

Zgodnie z art. 3b ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 

31 grudnia 2020 r.: 

 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co 

najmniej 50% wagowo; 

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co 

najmniej 70% wagowo. 

 

Zgodnie z art. 3c ust. 1 ww. ustawy, gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 

 do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów 
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komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 

 do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

 

W tabeli poniżej przedstawiono osiągnięte przez Gminę Ostaszewo poziomy recyklingu: 

Tabela 25. Osiągnięte przez Gminę Ostaszewo poziomy odzysku i ograniczenia składowania określonych 
frakcji odpadów w latach 2013-2014 

Osiągnięte poziomy 2013 [%] 2014 [%] 

Poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowiska 

86,8 21,19 

Poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy 

7,3 30,46 

Poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych z odebranych z terenu gminy 
odpadów komunalnych 

100 77,08 

Źródło: Strona internetowa Urzędu Gminy Ostaszewo/ zakładka Gospodarka Odpadami (www.ostaszewo.pl) 

 

Na podstawie danych udostępnionych przez Gminę Ostaszewo, widać że gmina nie 

osiągnęła wszystkich zakładanych w ww. ustawie poziomów. Największym problemem jest 

zbyt niski poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych 

z obszaru gminy. Poziom recyklingu odpadów budowlanych został osiągnięty zarówno 

w 2013 jak i w 2014 roku.  

 

W oparciu o nowe przepisy, gminy będą wchodziły w skład regionów gospodarki odpadami 

komunalnymi wyznaczonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami oraz uchwale 

w sprawie jego wykonania. Odpady zmieszane, zielone oraz pozostałości po sortowaniu 

odpadów komunalnych będą kierowane do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych w danym regionie. Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów 

komunalnych jest to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej 

do przyjmowania  i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 

000 mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, 

o której mowa w art. 143 POŚ oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub: 

 

a) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych 

i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości 

lub w części do odzysku, 

http://www.ostaszewo.pl/
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b) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz 

wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków 

wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach 

odrębnych, 

 

c) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie 

krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.  

Największy strumień odpadów komunalnych Gminy Ostaszewo pochodzi z gospodarstw 

domowych, wynosi on ponad 94 %, pozostałe 6 % pochodzi z infrastruktury (instytucje, biura, 

handel, biznes).  Z uwagi na rolniczy charakter gminy można przyjąć, że morfologia odpadów 

powstających na jej terenie jest analogiczna do wskaźników wojewódzkich dla terenów 

wiejskich i w grupie odpadów zmieszanych najliczniej prezentowane są następujące frakcje:  

 

 odpady mineralne, z frakcją popiołową - około 33 %  

 odpady kuchenne i zielone (ulegające biodegradacji) - ponad 20 %  

 papier i tektura - około 10 %  

 tworzywa sztuczne - około 10 %  

 szkło - około 7 %  

 metale - poniżej 5 %  

 odpady niebezpieczne - poniżej 1 %  

 

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy, wybranym zgodnie z art. 6d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach jest konsorcjum firm Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. 

Kanałowa 2, 82-100 Nowy Dwór Gdański oraz Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-

Porządkowych sp. z o.o., ul. Pszenna 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański.  

 

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych są zagospodarowywane w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się na 

terenie Żuławskiej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", przy ul. Kościuszki 1 w Ostaszewie 

prowadzi wyżej wymienione konsorcjum firm. Do tego punktu mieszkańcy mogą dostarczać: 

papier, metale, odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte 
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akumulatory i baterie, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, popiół jak również 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych. Podmiotami 

odbierającym odpady komunalne od właścicieli pozostałych nieruchomości na terenie Gminy 

Ostaszewo są podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy 

Ostaszewo: 

 

 Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. ul. Kanałowa 2, 82-100 Nowy Dwór 

Gdański, 

 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych sp. z o. o. ul. Pszenna 1, 82-100 

Nowy Dwór Gdański, 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Szańcowa 1, 82-300 Elbąg, 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "COMPLEX" Tomasz Grzmil, ul. Wiejska 6, 82-

230 Nowy Staw, 

 Remondis Sp. z o. O ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa. 

 

PGOWP 2018 wyznacza 7 regionów gospodarki odpadami, według tego podziału gmina 

Ostaszewo należy do Regionu Wschodniego. Jest to region największy powierzchniowo, 

w jego skład wchodzą 32 gminy. Na terenie regionu istnieją instalacje do regionalne do 

przetwarzania odpadów komunalnych – RIPOK Gilwa Mała oraz RIPOK Tczew.  

 

Najważniejsze problemy: 

 

1. Niski procent odpadów komunalnych kierowanych do recyklingu lub ponownego 

wykorzystania 

2. Niewielkie wykorzystanie innowacyjnych technologii w gospodarowaniu odpadów innych 

niż komunalne 

 

 4.4 Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych 

Klimat akustyczny ocenia się ilościowo przy pomocy równoważnego poziomu dźwięku 

A (LAeq), wyrażonego w decybelach [dB], będącego poziomem uśrednionym w funkcji 

czasu. „Wymagane standardy dotyczące klimatu akustycznego określa zmieniające 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112). W rozporządzeniu zawarte są 

dopuszczalne poziomy hałasu dla poszczególnych rodzajów źródeł (dróg i linii kolejowych, 

linii elektroenergetycznych, startów, przelotów i lądowań statków powietrznych oraz 

pozostałych obiektów działalności będących źródłami hałasu), w odniesieniu do rodzaju 

terenów podlegających ochronie wyróżnionych ze względu na sposób zagospodarowania 
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i pełnione funkcje. Wskaźnikami oceny hałasu stosowanymi w polityce długookresowej, 

w szczególności przy sporządzaniu map akustycznych, są: 

 

 LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach 

(dB),wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (6:00-

18:00), pory wieczoru (18:00-22:00) i pory nocy (22:00-06:00), 

 LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB wyznaczony w ciągu 

wszystkich pór nocy (22:00-06:00). 

 

Do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby 

stosowane jest pojęcie równoważnego poziomu dźwięku A (wskaźnik krótkookresowy), 

określonego jako poziom średni dla 16 godzin pory dnia w godz. 06.00 - 22.00 (wskaźnik LAeq 

D) i 8 godzin pory nocy w godz. 22.00 - 06.00 (wskaźnik LAeq N). 

 4.4.1 Hałas drogowy  

Pomiary hałasu komunikacyjnego wykonywane są zgodnie z zasadami określonymi 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez 

zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 

r., nr. 140., poz. 824). 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku realizuje zadania Państwowego 

Monitoringu Środowiska w celu uzyskania danych i oceny oraz obserwacji zmian stanu 

akustycznego w środowisku. Uzyskane informacje służą zapewnieniu ochrony przed 

hałasem, realizowanej przez poprawne planowanie przestrzenne oraz instrumenty ochrony 

środowiska, takie jak mapy akustyczne i programy ochrony przed hałasem czy rozwiązania 

techniczne ukierunkowane na wyciszanie źródła emisji hałasu lub minimalizujące jego 

oddziaływanie. 

Bezpośrednio na terenie Gminy Ostaszewo nie był prowadzony pomiar hałasu. Według 

Programu Ochrony Środowiska 2011 – 2014 pomiary prowadzone na terenie powiatu 

wykazały przekroczenia wzdłuż drogi krajowej nr 7. Droga ta częściowo graniczy z Gminą 

Ostaszewo a więc można wysnuć wnioski, że przekroczenia te występowały również na jej 

terenie.  

 

Działania zmierzające do zmniejszenia natężenia hałasu powinny koncentrować się na: 

 utrzymaniu jezdni w należytym stanie, 

 stosowanie przy budowie oraz modernizacji dróg tzw. cichych nawierzchni, 
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 zagospodarowanie dróg przynajmniej pasami zieleni izolacyjnej, 

 eliminowaniu z ruchu będących w złym stanie technicznym nie odpowiadających 

normom pojazdów mechanicznych, 

 kontrolowaniu przestrzegania dopuszczalnych prędkości oraz ładowności pojazdów, 

 budowie obwodnic dla miejscowości szczególnie narażonych na hałas pojazdów 

tranzytowych. 

 budowa ekranów akustycznych o właściwościach pochłaniających i odbijających 

(wysokość ekranów: 5-6 m), 

 4.4.2 Hałas przemysłowy 

Hałas pochodzący z zakładów przemysłowych, urządzeń oraz zakładów handlowych ma 

zasięg lokalny i dotyczy w większości przypadków tylko pojedynczych domostw.  

 4.4.3 Pola elektromagnetyczne 

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu 

środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej 

dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach albo zmniejszanie poziomów pól 

elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. 

Źródłem pól elektromagnetycznych są: 

 urządzenia i linie energetyczne, 

 urządzenia radiokomunikacyjne, radiolokacyjne i radionawigacyjne, 

 urządzenia elektryczne pracujące w zakładach pracy i gospodarstwach domowych. 

 

Podstawowe regulacje prawne dotyczące ochrony przed polami elektromagnetycznymi 

zawiera ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Ustawa ta definiuje 

pola elektromagnetyczne jako pola elektryczne i magnetyczne oraz elektromagnetyczne 

o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz, a ochrona przed nimi polega na utrzymaniu 

poziomów tych pól poniżej wartości dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach, 

a także zmniejszanie poziomów co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.   

Do kompetencji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska należy w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska dokonywanie pomiarów pól elektromagnetycznych. 

Wyniki tych badań są publikowane w rocznych raportach o stanie środowiska na terenie 

danego województwa. Wykonane w ostatnich latach badania nie wykazały żadnych 

przekroczeń na terenie województwa pomorskiego. 
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W przypadku stwierdzenia przekroczeń wojewódzki inspektor ochrony środowiska wpisuje 

w rejestr teren na którym nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych. 

Na terenie gminy Ostaszewo występują następujące lokalizacje emitorów pola 

elektromagnetycznego w postaci stacji bazowych telefonii komórkowej: na budynku Urzędu 

Gminy Ostaszewo w miejscowości Ostaszewo oraz na budynku Szkoły Podstawowej 

w Nowej Cerkwi. Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowych powinna uwzględniać 

uwarunkowania krajobrazowe oraz tereny zabudowy mieszkaniowej.   

Przez Gminę Ostaszewo przebiegają dwie elektroenergetyczne linie napowietrzne: 400 kV 

w okolicach Gniazdowa relacji Olsztyn – Gdańsk i 110 kV GPZ Cedry Wielkie.  

Na terenie gminy Ostaszewo nie prowadzono pomiarów pól elektromagnetycznych. 

 

 4.5 Środowisko, a zdrowie 

Rozwój cywilizacji oraz idący za nim postęp technologiczny znacznie  wpływa na 

zwiększające się zanieczyszczenie środowiska powodując nieodwracalne zmiany 

w środowisku naturalnym. Istnieją wyraźne korelacje między zanieczyszczeniem środowiska, 

a zdrowiem ludzi i jakością życia. Zdrowie człowieka uzależnione jest od czterech 

podstawowych czynników, takich jak: styl życia, geny, opieka medyczna oraz środowisko 

życia. Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego wpływają na stan życia oraz zdrowia 

ludności. Szczególnie narażeni są mieszkańcy dużych skupisk miejskich oraz obszarów 

przemysłowych. Na terenie gminy Ostaszewo takie obszary nie występują, dlatego 

mieszkańcy nie są szczególnie narażeni na zanieczyszczenia. W środowisku na organizm 

człowieka działa jednocześnie wiele szkodliwych czynników, które występują w stosunkowo 

niskich stężeniach w powietrzu, wodzie, glebie oraz żywności. Zwykle ich działanie ma 

charakter przewlekły, trwający często przez całe lub większość naszego życia. Skumulowane 

w organizmie działają na różne układy i narządy człowieka, stanowią zagrożenie dla naszego 

zdrowia, a nawet następnych pokoleń. Skutki zdrowotne narażenia środowiskowego są 

różnorodne i objawiają się w postaci przejściowych lub trwałych zaburzeń funkcjonalnych, 

a rzadziej w postaci ewidentnych chorób. 

Najważniejsze problemy: 

 

1. Brak monitoringu hałasu drogowego na terenie Gminy Ostaszewo, 

2. Brak monitoringu promieniowania elektromagnetycznego na terenie Gminy Ostaszewo, 

3. Brak wystarczającej wiedzy mieszkańców na temat wpływu promieniowania 

elektromagnetycznego na zdrowie ludzi 
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Czynniki, które szkodliwie wpływają na zdrowie człowieka można podzielić na 4 grupy, są to: 

 

 czynniki chemiczne (substancje organiczne i nieorganiczne np. kadm, rtęć, ołów, 

pestycydy, azbest); 

 czynniki fizyczne (hałas, mikroklimat, promieniowanie elektromagnetyczne); 

 czynniki biologiczne (bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty); 

 sytuacje nadzwyczajne (katastrofy naturalne, awarie przemysłowe). 

 

Dbając o środowisko dbamy o własne zdrowie. Należy więc ograniczać emisję 

zanieczyszczeń do środowiska stosując w gospodarstwach domowych jak najmniej 

szkodliwych środków chemicznych, segregując odpady komunalne czy oszczędzając 

energię.  

 

Zanieczyszczenie środowiska prowadzi również do zmian klimatu. Zmiany te w kolejnych 

dziesięcioleciach mogą się przyczynić między innymi do zmniejszenia zasobów wodnych, 

zwiększenia częstotliwości i intensywności powodzi, topnienia lodowców, erozji gleb, a także 

nasilenia takich zjawisk ekstremalnych, jak: trąby powietrzne, powodzie, gradobicia czy fale 

mrozów oraz anomalnych upałów. Największą presję na środowisko wywierają: przemysł, 

transport  i komunikacja, a także poważne awarie. 

 

Unia Europejska dąży do poprawy zdrowia fizycznego swoich obywateli, podejmując coraz 

więcej działań na różnych szczeblach. Zostały ustalone dziedziny, które wymagają 

zwiększonej uwagi: ograniczenie narażenia na oddziaływanie pól elektromagnetycznych oraz 

substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia, takich jak związki chemiczne i biologiczne. 

Utworzono komitety naukowe, które dokonują oceny ryzyka i zwracają uwagę na nowe, 

znaczące wyniki badań. Ich zadaniem jest wspieranie Wspólnoty w kontrolowaniu substancji, 

które mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie i środowisko. Działania UE skupiają się na 

zagadnieniach takich jak: promieniowanie, hałas, pola elektromagnetyczne, 

zanieczyszczenie środowiska, ograniczenie liczby wypadków i obrażeń, poprawa 

bezpieczeństwa produktów. 

 

Zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych mogą nieść ze sobą duże 

konsekwencje dla zdrowia ludności. Zanieczyszczenie wód spowodowane jest przede 

wszystkim substancjami chemicznymi, bakteriami oraz innymi mikroorganizmami. Najwięcej 

zanieczyszczeń trafia do wód wraz ze ściekami, innymi źródłami są nawozy sztuczne oraz 

pestycydy stosowane w rolnictwie, transport drogowy oraz odpady komunalne 

i przemysłowe. Dla wód podziemnych największym zagrożeniem są zanieczyszczenia 
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pochodzące z terenów rolniczych oraz przemysłowych. Dla gminy Ostaszewo największe 

znaczenie będą miały te, pochodzące z rolnictwa. Dla wód powierzchniowych największe 

niebezpieczeństwo stanowią związki pochodzące z odpadów domowych, odchodów oraz 

ścieków przemysłowych. Niezwykle groźne są tu chemiczne środki w postaci syntetycznych 

detergentów, które nie ulegają biologicznemu rozkładowi oraz związki rtęci i ołowiu, co 

wynika z szerokiego zastosowania tych metali w przemyśle. Na terenie gminy Ostaszewo 

największe znaczenie będą miały ścieki bytowe. W celu minimalizacji wpływu 

zanieczyszczeń na wody powierzchniowe i grunty stosuje się zabieg oczyszczania ścieków. 

Proces polega na  usuwaniu ze ścieków osadów i substancji rozpuszczonych w wodzie. 

Zależnie od rodzajów zanieczyszczeń korzysta się z metod mechanicznych, fizycznych, 

chemicznych lub  biologicznych. W celu zmniejszenia zanieczyszczeń wód 

powierzchniowych na terenie gminy Ostaszewo, należy dokonać modernizacji oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Ostaszewo.  

 

Wśród zanieczyszczeń powietrza największy wpływ na zdrowie mieszkańców mają pyły 

zawieszone PM2,5 oraz PM10 oraz benzo(a)piren, a w prognozie długoterminowej również 

dla ozonu. Niekorzystne oddziaływanie wpływu pyłu zawieszonego na organizm człowieka 

następuje zarówno wskutek bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczonym powietrzem, jak 

i z powodu zmian w środowisku przyrodniczym. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy  

mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc, 

natomiast pył zawieszony PM2,5 zawiera cząsteczki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra 

i może również dodatkowo przenikać do krwi. Pyły mogą powodować różne reakcje ze strony 

ustroju np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku 

fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego 

oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych np. astmy, kataru siennego 

i zapalenia spojówek. Nasilenie objawów zależy w dużym stopniu od stężenia pyłu 

w powietrzu, czasu ekspozycji, dodatkowego narażenia na czynniki pochodzenia 

środowiskowego oraz zwiększonej podatności osobniczej. Drobne frakcje pyłów mogą 

przenikać do krwioobiegu, a dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny 

wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał) lub nawet zwiększać ryzyko 

zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc. Jak wynika z raportów Światowej 

Organizacji Zdrowia (WHO), długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 

skutkuje skróceniem średniej długości życia. Największą emisję pyłów powoduje spalanie 

węgla w starych i często źle wyregulowanych kotłach i piecach domowych, natomiast w 

dużych miastach największy wpływ ma komunikacja. Spalanie odpadów w kotłach, które 

choć jest nielegalne i powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jest praktykowane 

przez niektórych mieszkańców. Emisja pyłów powodowana jest również przez przemysł, 
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szczególnie energetyczny, chemiczny, wydobywczy i metalurgiczny, ale ze względu na 

wysokość emitorów oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące dopuszczalne wartości 

emisji, źródła te mają zwykle dużo mniejszy wpływ na jakość powietrza. 

 

Najważniejsze problemy w związku z oddziaływaniem środowiska na zdrowie mieszkańców: 

1. Zły stan wód powierzchniowych i podziemnych, 

2. Przekroczenia emisyjne substancji wprowadzanych do powietrza, 

3. Zagrożenia powodzią. 

 5 KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH 

 5.1 Zarządzanie środowiskowe  

Zarządzanie środowiskowe oznacza te aspekty ogólnej funkcji zarządzania organizacją, 

które dotyczą kontrolowania i sterowania wpływem, jaki wywiera ona na środowisko. Pojęcie 

to obejmuje całość problemów dotyczących wpływu wywieranego na środowisko, a mających 

znaczenie dla strategii firmy i jej konkurencyjności na rynku. 

Idea zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko została zapoczątkowana 

na przełomie lat 60 i 70-tych XX wieku. Wcześniej przedsiębiorstwa zajmowały się głównie 

naprawianiem szkód wyrządzanych w środowisku. W latach 80-tych pojawiła się koncepcja 

kompleksowego podejścia do problemu zarządzania wpływem na środowisko. Zaczęto 

wdrażać nowe technologie, stosować odpowiednio dobrane materiały i surowce i inne 

działania tego typu. Pojawiło się pojęcie „zarządzanie środowiskowe”. 

Filozofia zarządzania środowiskowego została po raz pierwszy sformułowana w połowie lat 

osiemdziesiątych w „Kodeksie postępowania w zakresie zarządzania środowiskowego” 

Niemieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Zarządzania Środowiskiem. Warunkiem koniecznym 

funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego jest jego integracja z ogólnym 

systemem zarządzania organizacją. Nie może dobrze funkcjonować system zarządzania 

środowiskowego opracowany i wprowadzony niezależnie od ogólnych celów, priorytetów 

i procedur obowiązujących w danej organizacji. Dotyczy to zarówno polityki ekologicznej, 

która powinna stanowić integralną część ogólnej polityki firmy, jak i wszelkich praktyk, 

procedur, procesów i środków. W przeciwnym wypadku może dochodzić do konfliktów, 

ponieważ w wielu wypadkach cele ochrony środowiska ustanowione bez uwzględniania 

celów ekonomicznych firmy, okażą się z nimi sprzeczne. 

Wdrożenie systemu i jego certyfikacja przedstawia Przedsiębiorstwo jako organizację, która: 

 

 prowadzi działalność z uwzględnieniem swojej Odpowiedzialności Społecznej  (CSR 
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– Corporate Social Responsibility), 

 realizuje w sposób kontrolowany procesy związane z istotnymi aspektami 

środowiskowymi, 

 realizuje zadania zmierzające do osiągnięcia określonych celów środowiskowych 

oraz realizacji zadań i programów środowiskowych, 

 zobowiązała się do: 

 utrzymywania zgodności z prawem środowiskowym,  

 zapobiegania zanieczyszczeniom, 

 dążenia do ciągłej poprawy wyników na rzecz ochrony środowiska. 

 

Korzyści, jakie przedsiębiorstwo może osiągnąć z wdrożenia Systemu Zarządzania 

Środowiskiem: 

 

 zwiększenie konkurencyjności firmy - lepszy wizerunek firmy w oczach potencjalnych 

klientów i inwestorów, 

 poprawa wizerunku Organizacji jako odpowiedzialnej społecznie (CSR – Corporate 

Social Responsibility), 

 ułatwienie dostępu do różnego rodzaju programów mających na celu 

dofinansowywanie działalności Przedsiębiorstwa, 

 uporządkowanie stanu formalnoprawnego - zgodność lub większe 

prawdopodobieństwo zgodności z wymaganiami prawnymi, 

 łatwiejsze uzyskiwanie pozwoleń i zatwierdzeń, dzięki spełnieniu wymagań prawa, 

 redukcję wytwarzania zanieczyszczeń i odpadów, 

 redukcja kosztów usuwania odpadów i kosztów energii oraz opłat za korzystanie 

ze środowiska, 

 lepsza współpraca i stosunki ze społeczeństwem, władzami oraz jednostkami 

kontrolującymi, 

 nacisk położony na zapobieganie, a nie na działania korygujące powoduje obniżenie 

ryzyka środowiskowego, a przez to obniżenie mogących wystąpić kosztów kar 

i odszkodowań, 

 

Najpopularniejszymi standardami, które definiują wymagania odnośnie Systemów 

Środowiskowych są obecnie:  

 

 ISO 14001:2004 Environmental Management Systems (EMS), czyli System 

Zarządzania Środowiskowego (SZŚ), 
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 System Ekozarządzania i Audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) 

 FSC - System Certyfikacji Kontroli Pochodzenia Produktu oraz Gospodarki Leśnej, 

 EN 16001:2009  - System Zarządzania Energią. 

 

Dodatkowo elementy proekologiczne znajdują się również w innych standardach, jak: 

 

 SQAS (Safety and Quality Assessment System), czyli System Badania i Oceny 

Bezpieczeństwa i Jakości opracowany przez Europejską Izbę Przemysłu 

Chemicznego w celu stworzenie warunków odpowiedzialnego i bezpiecznego obrotu 

produktami branży chemicznej, 

 Standardy poszczególnych globalnych koncernów (charakteryzujące się zazwyczaj 

bardziej rygorystycznymi wymaganiami niż te przedstawione w popularnych 

standardach i wymaganiach prawa poszczególnych Krajów, w których funkcjonują 

zakłady koncernów (przykładami takich koncernów są np. Toyota, Toshiba itp.).  

 

ISO 14001:2004 Environmental Management Systems (EMS), czyli System Zarządzania 

Środowiskowego (SZŚ) jest normą, w której Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna 

zawarła wymagania odnośnie systemu zarządzania środowiskowego. Podstawowym 

zadaniem niniejszej normy ISO 14001 jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie 

zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne. Obecnie nie 

ma żadnego centralnego rejestru, w którym byłyby gromadzone dane o liczbie organizacji 

posiadających certyfikat ISO. 

 

System Ekozarządzania i Audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) jest 

Wspólnotowym, dobrowolnym instrumentem potwierdzającym ciągłe doskonalenie 

efektywności ekologicznej (środowiskowej) w organizacjach (przedsiębiorstwach, zakładach, 

instytucjach). EMAS został przyjęty przez Komisję Europejską w 1993 r., a wdrożony w 1995 

r. Składa się z 18 artykułów oraz 8 integralnych i wiążących załączników, z których pierwszy 

stanowi międzynarodowa norma ISO 14001, tj. wymagania dla Systemu Zarządzania 

Środowiskowego. EMAS obowiązuje we wszystkich 27 Państwach Członkowskich Unii 

Europejskiej oraz w krajach z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic 

Area), jednak przystąpienie do niego jest dobrowolne. Organizacje zarejestrowane w EMAS 

są w pełni zgodne z prawem, posiadają funkcjonujący system zarządzania środowiskowego 

oraz komunikują swoje efekty działalności środowiskowej poprzez publikowanie niezależnie 

zweryfikowanej deklaracji środowiskowej. Organizacja, która chce zarejestrować się w 

systemie EMAS musi wdrożyć system zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami 

normy ISO 14001, opublikować deklarację środowiskową zweryfikowaną przez 



 

 

74 
 

niezależnego, akredytowanego weryfikatora środowiskowego, aktywnie włączyć 

pracowników w proces zarządzania środowiskowego oraz postępować zgodnie z prawem.  

Podstawą systemu prawnego EMAS w Polsce jest Rozporządzenie Nr 761/2001 Parlamentu 

Europejskiego z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji w 

systemie zarządzania środowiskowego i audytu we Wspólnocie (EMAS) oraz ustawa z dnia 

15 lipca 2011 r., o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178 poz. 

1060). 

 

Z dniem 15 listopada 2008 r., po wejściu w życie zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 

r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 

z późn. zm.), strukturę organizacyjną systemu EMAS w Polsce tworzą:  

 

 Minister właściwy do spraw środowiska, 

 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 

 regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, 

 Polskie Centrum Akredytacji, 

 Krajowa Rada Ekozarządzania  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 roku o krajowym systemie ekozarządzania i audytu 

(EMAS) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest zobowiązany do prowadzenia rejestru 

krajowego organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS oraz rejestru akredytowanych 

weryfikatorów środowiskowych systemu EMAS. Według stanu na dzień 28 lipca 2014 roku 

w bazie zarejestrowanych było 45 organizacji (nie wliczając 3 organizacji, których rejestracja 

została zawieszona). Ilość organizacji posiadających wdrożony system EMAS mimo ciągłego 

wzrostu jest nadal niewielka. 

 

Najważniejsze problemy: 

 

 Brak faktycznego zaangażowania w optymalizowanie działań na rzecz środowiska, 

wynikający w dużym stopniu z braku zrozumienia koncepcji systemu zarządzania 

środowiskiem, 

 Instrumentalne traktowanie systemu przez zainteresowane strony np. przedsiębiorców 

zarządzania środowiskowego ukierunkowane jedynie na uzyskanie certyfikatu, 

 Brak skutecznych mechanizmów stymulujących uczestnictwo przedsiębiorstw i instytucji  

w systemach zarządzania środowiskowego, 

 Znikoma liczba podmiotów, które przystąpiły do systemu EMAS 

 5.2 Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska 

Zarówno w polskim prawie, jak i w prawie Unii Europejskiej podkreśla się istotną rolę 
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społeczeństwa w zapewnieniu właściwej ochrony środowiska. W polskim prawodawstwie 

udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska uregulowany jest w 

ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. 2014 poz. 1235). Organy administracji (w tym administracja rządowa i 

samorządowa wszystkich szczebli, a także inne podmioty, gdy są one powołane z mocy 

prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących 

środowiska i jego ochrony) są zobowiązane do udostępniania każdemu informacji o 

środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich 

przeznaczone. 

Informacje, które mogą być udostępniane dotyczą: 

 

 stanu elementów środowiska (m.in. woda, powietrzem powierzchnia ziemi, kopaliny 

itp.) 

 emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń które wpływają 

lub mogą wpływać na elementy środowiska, 

 środków, tj.: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska  

i gospodarki wodnej, plany, programy itp. a także działań wpływających lub mogących 

wpłynąć na elementy środowiska, jak również środków i działań, które mają na celu 

ochronę tych elementów, 

 raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska, 

 analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń wykorzystanych  

w ramach środków i działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy 

środowiska, 

 stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi, oraz stanu obiektów kultury  

i obiektów budowlanych. 

 

Ww. ustawa wprowadza również procedurę udziału społeczeństwa, zarówno w przypadku 

udziału w podejmowaniu decyzji, jak i opracowywaniu dokumentów. Społeczeństwo ma 

możliwość składania uwag i wniosków, a organ administracji publicznej rozpatruje wszystkie 

wniesione uwagi i wnioski.  

Ponadto możliwe jest przeprowadzenie publicznej rozprawy administracyjnej otwartej dla 

społeczeństwa. 

Zapewnienie udziału społeczeństwa w ochronie środowiska ma na celu m.in.: 

 wzrost społecznej świadomości zagadnień ochrony środowiska i pogłębienie 

rozumienia zagadnień środowiska i zrównoważonego rozwoju,  
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 zwiększenie zaufania do administracji i społecznego poparcia dla decyzji dotyczących 

środowiska, 

 wzmocnienia odpowiedzialności administracji i jawności w podejmowaniu decyzji,  

 poprawę jakości i wykonania decyzji.  

Celom tym służyć ma:  

 zapewnienie we właściwym terminie i ułatwianie dostępu do informacji o środowisku  

i jego ochronie, poprzez:  

 aktywne udostępnianie informacji,  

 udostępnianie informacji na wniosek,  

 tworzenie rejestrów ułatwiających dostęp do informacji, 

 umożliwienie społeczeństwu przedstawiania swoich poglądów:  

 przed wydaniem ważniejszych decyzji administracyjnych dotyczących 

środowiska,  

 przed uchwalaniem dokumentów strategicznych mających znaczenie dla 

środowiska,  

 przed uchwaleniem ustaw i rozporządzeń mających znaczenie dla środowiska, 

 zapewnienie dostępu społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości w przypadkach:  

 nierespektowania jego praw dotyczących dostępu do informacji o środowisku,  

 występowania nieprawidłowości respektowaniu procedur dotyczących 

środowiska,  

 potrzeby kwestionowania działań lub zaniechania działań w dziedzinie 

środowiska przez organy administracji i inne osoby. 

 

W Urzędzie Gminy Ostaszewo konsultacje z mieszkańcami przeprowadzane są 

w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy. 

Podstawowym celem konsultacji jest  wysondowanie opinii mieszkańców w sprawie 

poddanej konsultacji. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące 

dla organów gminy. 

 

Najważniejsze problemy: 
 
1. Małe zainteresowanie społeczeństwa udziałem w konsultacjach społecznych 

 
 

 5.3 Rozwój badań i postęp techniczny 

Prawodawstwo zarówno polskie jak i unijne stawia szereg wymagań i zaleceń w zakresie 

ograniczania wpływu człowieka na środowisko naturalne. Wiąże się to z poszukiwaniem 

i wdrażaniem coraz to nowocześniejszych technologii i rozwiązań, które ograniczą do 
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minimum negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko, a także spowodują 

poprawienie stanu środowiska naturalnego. Temu procesowi sprzyja podnosząca się 

świadomość ekologiczna, wzrost wiedzy społeczeństwa oraz rozwijająca się lokalna 

gospodarka. 

Ważną rolę w rozwoju gminy odgrywa proinwestycyjna, otwarta polityka władz. Świadczą o 

niej między innymi: krótki czas oczekiwania na decyzje administracyjne, sprawna obsługa 

osób otwierających i prowadzących działalność gospodarczą, profesjonalna obsługa 

inwestorów w modelu „one stop shop”.  

 

Najważniejsze problemy 
 
1.Ograniczone środki finansowe na prowadzenie badań i realizację innowacyjnych 
przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska 
 

 

 5.4 Odpowiedzialność za szkody w środowisku 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie (Dz. U. 2014 poz. 210), każdy kto powoduje szkody w środowisku zobowiązany 

jest do poniesienia kosztów naprawienia tych szkód i przywrócenia środowiska do 

właściwego stanu. Jest to tak zwana zasada „zanieczyszczający płaci”. Przez szkodę w 

środowisku rozumie się negatywną, mierzalną zmianę stanu lub funkcji elementów 

przyrodniczych, ocenianą w stosunku do stanu początkowego, która została spowodowana 

bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot korzystający ze 

środowiska.  

Do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się: 

 działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, wymagającą uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

 eksploatację instalacji wymagającą uzyskania: pozwolenia zintegrowanego, 

pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 

 działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wymagającą 

uzyskania zezwolenia, 

 działalność w zakresie zbierania odpadów oraz działalność w zakresie transportu 

odpadów wymagające uzyskania zezwolenia, 

 działalność zwolnioną z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu 

odpadów, 

 działalność związaną z transportem odpadów wymagającą zgłoszenia do rejestru, 
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 działalność wymagającą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego tj.: wprowadzanie 

ścieków do wód lub do ziemi, pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub 

podziemnych, retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych, 

 zamknięte użycie GMO oraz zamierzone uwolnienie GMO do środowiska, w tym 

wprowadzanie produktów GMO do obrotu, 

 międzynarodowy obrót odpadami, 

 gospodarowanie odpadami wydobywczymi na podstawie zezwolenia na prowadzenie 

obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

 produkcję, wykorzystanie, przechowywanie, przetwarzanie, składowanie, uwalnianie 

do środowiska oraz transport: 

 substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych lub substancji 

stwarzających zagrożenie i mieszanin stwarzających zagrożenie, 

 środków ochrony roślin, 

 produktów biobójczych, 

 transport towarów niebezpiecznych i materiałów niebezpiecznych. 

 

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku podmiot 

korzystający ze środowiska jest obowiązany niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze. 

Natomiast w przypadku wystąpienia szkody w środowisku podmiot korzystający ze 

środowiska zobowiązany jest  do podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w środowisku, 

zapobieżenia kolejnym szkodom i negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub dalszemu 

osłabieniu funkcji elementów przyrodniczych, w tym natychmiastowego skontrolowania, 

powstrzymania, usunięcia lub ograniczenia w inny sposób zanieczyszczeń lub innych 

szkodliwych czynników oraz do podjęcia działań naprawczych. 

Jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku nie zostało zażegnane, mimo 

przeprowadzenia działań zapobiegawczych, lub wystąpiła szkoda w środowisku, podmiot 

korzystający ze środowiska jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt organowi ochrony 

środowiska i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. 

Koszty przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych ponosi podmiot 

korzystający ze środowiska. 

 
 

Najważniejsze problemy: 

 

1. Problemy z ustaleniem sprawcy za szkody w środowisku i egzekwowaniem naprawy tych szkód 
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 5.5 Edukacja ekologiczna 

W Polityce ekologicznej państwa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 

2016 celem średniookresowym jest stałe podnoszenie świadomości ekologicznej 

społeczeństwa zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”, która prowadzi do: 

 

 proekologicznych zachowań konsumenckich, 

 prośrodowiskowych nawyków i pobudzenia odpowiedzialności za stan środowiska, 

 organizowania akcji lokalnych służących ochronie środowiska, 

 uczestniczenia w procedurach prawnych i kontrolnych dotyczących ochrony 

środowiska. 

 

Edukacja ekologiczna ma na celu podnoszenia świadomości i wiedzy społeczeństwa na 

temat ochrony środowiska naturalnego. Kształtowanie właściwych postaw przynosi korzyści 

zarówno dla zdrowia ludzi jak i dla środowiska naturalnego. Edukację ekologiczną należy 

rozpowszechniać już wśród najmłodszych aby móc ją kontynuować jak najdłużej.  

Edukacja ekologiczna jest procesem długotrwałym, dlatego też nie może być prowadzona  

w formie jednorazowych akcji, musi mieć charakter cykliczny przy udziale różnych instytucji, 

lokalnych społeczności, samorządów, prywatnych inwestorów i organizacji pozarządowych. 

Brak świadomości ekologicznej mieszkańców negatywnie wpływa na wszelkie inwestycje 

z zakresu ochrony środowiska, gdyż nieświadome swoich działań społeczeństwo niechętnie 

dostosowuje się do nowych, ekologicznie bezpiecznych rozwiązań. Dlatego temat edukacji 

ekologicznej powinien być rozwijany w sposób rzeczowy i przystępny, ważną rolę 

w kształtowaniu świadomości ekologicznej odgrywają media (telewizja, radio, prasa, 

Internet), podręczniki szkolne, poradniki dla nauczycieli, reklama, happeningi, dostęp do 

instytucji kultury i sztuki. Prawidłowe i efektywne przeprowadzenie procesu edukacji, w celu 

uzyskania optymalnych osiągnięć, wymaga stosowania odpowiednich form przekazu takich 

jak: 

 

 materiały drukowane: ulotki, wkładki prasowe, broszury, obwieszczenia, 

powiadomienia służb komunalnych, plakaty, biuletyny, raporty, materiały 

kształceniowe (np. autorskie programy nauczania), okolicznościowe pamiątki 

(znaczki, kalendarzyki, długopisy i in.). Broszury i inne drukowane materiały 

informacyjne należą do najczęściej używanych środków promocji i edukacji, ze 

względu na niską cenę oraz fakt,  że przemawiają do odbiorcy równocześnie poprzez 

tekst jak i obraz; 
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 audiowizualne: wywiady dla radio i telewizji, pokazy foliogramów, krótkich filmów 

instruktażowych i programów komputerowych oraz wystawy np. fotograficzne lub 

plastyczne o tematyce ekologicznej, imprezy promocyjne, m. in.: konferencje 

prasowe, zebrania mieszkańców, imprezy specjalne, (festiwale, akcje), warsztaty, 

seminaria i konferencje; 

 

a także wycieczki, ścieżki dydaktyczne i przyrodnicze oraz samo otoczenie miejsca pracy 

i zamieszkania stwarzają dużo okazji do wpływania na świadomość ekologiczną 

mieszkańców. 

 

Ukierunkowanie społeczeństwa na postawę proekologiczną jest jednym z głównych 

priorytetów gminy Ostaszewo. Edukacja ekologiczna mieszkańców prowadzona jest od 

poziomu przedszkolnego poprzez pozostałe szczeble kształcenia. Kultura ekologiczna oraz 

poczucie odpowiedzialności za stan i ochronę środowiska gmina realizuje poprzez 

organizowanie imprez masowych, festynów, konkursów oraz wyjazdów. Działania te są 

możliwe dzięki współpracy lokalnych władz ze szkołami, przedstawicielami środowiska 

naukowego, zakładami pracy i organizacjami pozarządowymi.    
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CZĘŚĆ III – STRATEGIA DZIAŁANIA 

 

 6 STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY OSTASZEWO 

 6.1 Cele i priorytety ekologiczne  

Biorąc pod uwagę podstawowe, strategiczne dokumenty Gminy Ostaszewo, powiatu 

nowodworskiego i województwa pomorskiego oraz mając na uwadze, że głównym 

założeniem programu ochrony środowiska jest poprawa jakości życia człowieka, za cel 

nadrzędy dokumentu przyjęto:  

 

„Poprawa stanu środowiska przyrodniczego przy zachowaniu zasad zrównoważonego 

rozwoju  jako podstawa rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Ostaszewo” 

 

Po analizie stanu aktualnego wyznaczono sześć obszarów priorytetowych dla ochrony 

środowiska w gminie: 

Obszar priorytetowy I – Zrównoważona gospodarka wodna 

Obszar priorytetowy II – Ochrona atmosfery oraz racjonalna gospodarka energetyczna 

Obszar priorytetowy III – Ochrona lokalnej bioróżnorodności i racjonalne użytkowanie 

komponentów środowiska przyrodniczego 

Obszar priorytetowy IV – Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego 

Obszar priorytetowy V – Edukacja ekologiczna społeczeństwa 

Obszar priorytetowy VI – Racjonalna gospodarka odpadami 

 

W ramach powyższych obszarów priorytetowych określono cele średniookresowe oraz 

zadania, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia zamierzonych celów.  

 
Obszar priorytetowy I – Zrównoważona gospodarka wodna 

 
Cele średniookresowe do 2022 roku: 
 

- Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej 

 

Działania: 

 

 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, 

 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ostaszewie, 

 Budowa nowych przyłączy wodociągowych, 

 Racjonalna gospodarka wodna, 

 Realizacja przedsięwzięć mających wpływ na poprawę stanu jakości wód, 
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 Ochrona przed zanieczyszczeniami wód podziemnych i powierzchniowych. 

- Gospodarka wodno-ściekowa w rolnictwie 

 

Działania: 

 

 Kontrola i poprawa stanu technicznego urządzeń melioracji szczegółowej (poprawa 

drożności rowów), 

 Budowa stacji pomp w miejscowości Komarówka, 

 Stosowanie się do zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, szczególnie w 

postępowaniu z nawozami i środkami ochrony roślin. 

 

- Ochrona przeciwpowodziowa 

 

Działania: 

 

 Odbudowa ostróg na rzece Wiśle, 

 Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego na rzece Wiśle, 

 Kontrolowanie stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych. 

 

 

Obszar priorytetowy II – Ochrona atmosfery oraz racjonalna gospodarka energetyczna 

 

Cele średniookresowe do 2022 roku: 

 

- Ochrona i poprawa jakości powietrza 

 

Działania: 

 

 Monitoring zanieczyszczeń, 

 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń, 

 Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

 Termomodernizacja budynków, 

 Prowadzenie działań wspierających na rzecz przekonania mieszkańców do 

przeprowadzania działań termomodernizacyjnych oraz korzystania z odnawialnych 

źródeł energii. 

 

- Ograniczenie oddziaływania transportu na środowisko przyrodnicze 
 
Działania: 
 

 Poprawa stanu technicznego dróg gminnych, 

 Budowa ścieżek rowerowych. 
 

- Stała kontrola potencjalnych źródeł pól elektromagnetycznych oraz minimalizacja ich 

oddziaływania na zdrowie człowieka i środowisko 
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Działania: 

 

 Preferowanie mało inwazyjnych lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych, 

 Edukacja ekologiczna nt. rzeczywistej skali zagrożenia emisji pól 

elektromagnetycznych. 

 

Obszar priorytetowy III – Ochrona lokalnej bioróżnorodności i racjonalne użytkowanie 

komponentów środowiska przyrodniczego 

 

Cele średniookresowe do 2022 roku: 

- Zachowanie różnorodności biologicznej i jej racjonalne użytkowanie  

 

Działania: 

 

 Modernizacja terenów zielonych, zakładanie parków oraz skwerów, 

 Konserwacja i utworzenie nowych szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, 

 Utworzenie nowych zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, 

 Inwentaryzacje terenów cennych przyrodniczo. 

 

- Ochrona powierzchni ziemi i gleby przed degradacją 

 

Działania: 

 

 Ochrona gleb, terenów zdegradowanych oraz obszarów występowania złóż kopalin, 

 Prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej. 

 

- Ochrona i prowadzenie właściwej gospodarki leśnej 

 

Działania: 

 

 Rozwój bioróżnorodności w lasach oraz ochrona lasów przed degradacją, 

 Zalesianie i zakrzewianie obszarów porolnej. 

 

Obszar priorytetowy IV – Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego 

 

Cele średniookresowe do 2022 roku: 

 

- Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zdarzeń mogących powodować poważną awarię oraz 

ograniczanie jej skutków dla ludzi i środowiska 

 

Działania: 

 

 Kontrola przewozów substancji niebezpiecznych przez teren gminy 

 Usuwanie skutków ewentualnych poważnych awarii 
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Obszar priorytetowy V – Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców i 

edukacja ekologiczna 

Cele średniookresowe do 2022 roku: 

 

- Kształtowanie świadomości ekologicznej i poszanowania dla środowiska przyrodniczego 

mieszkańców gminy 

 

Działania: 

 

 Prowadzenie działań związanych z edukacją dla zrównoważonego rozwoju,  

 Promowanie materiałów/wydawnictw w zakresie edukacji ekologicznej, 

 Promowanie postaw opartych na idei zrównoważonej i odpowiedzialnej konsumpcji. 

 

- Zachęcanie społeczeństwa do opiniowania projektów oraz udziału w postępowaniach na 

rzecz ochrony środowiska 

 

Działania: 

 

 Usprawnienie systemu udostępniania informacji o środowisku i udziału 

społeczeństwa w ochronie środowiska, 

 

- Odpowiedzialność za szkody w środowisku zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” 

 

Działania: 

 

 Prowadzenie rejestru szkód. 

 Egzekwowanie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w środowisku, 

 Monitoring i kontrola podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska, 

 
 

Obszar priorytetowy VI – Racjonalna gospodarka odpadami 

 

Cele średniookresowe do 2022 roku: 

 

- Racjonalna gospodarka odpadami: 

 

Działania: 

 

 Prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na terenie gminy, 

 Likwidacja pokryć eternitowych, 

 Likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci. 

 

- Recykling odpadów 

 

Działania: 

 

 Odzysk odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, 
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 Osiągnięcie określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, 

 Ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji. 

 

 6.2 Harmonogram realizacji działań na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 
2022 roku 

Obszary priorytetowe i cele w zakresie ochrony środowiska wyznaczone w Programie muszą 

pozostawać w ścisłej korelacji z zadaniami wyznaczonymi w programach ochrony 

środowiska na szczeblu wyższym, w tym przypadku jest to program ochrony środowiska 

powiatu nowodworskiego i województwa pomorskiego.  

 

Możliwość osiągnięcia zaplanowanych celów średniookresowych będzie możliwa dzięki 

realizacji zaproponowanych zadań. Realizacja tych zadań przyczyni się w przyszłości do 

poprawy stanu środowiska na terenie Gminy Ostaszewo. W harmonogramie realizacji 

przedsięwzięć umieszczono następujące zadania planowane do realizacji w okresie od 2015 

roku do 2022 roku. 
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Harmonogram realizacji przedsięwzięć priorytetowych przewidzianych do realizacji w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Ostaszewo na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku” 

L.p. 
 

Opis działania/przedsięwzięcia 

Jednostki 
odpowiedzial

ne za 
realizację 

Lata 
realizacji 

Szacunkowe koszty  
w latach [tys. PLN] 

Źródło finansowania 

2015 2016 2017 2018 
2019- 
2022 

OBSZAR PRIORYTETOWY I – RACJONALNA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

I.1 Cel średniookresowy – Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej 

I.1.1 
Modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Ostaszewie 

Gmina 
Ostaszewo 

2015-2020 Koszt całego przedsięwzięcia- 1 000  Budżet gminy, EFRR 

I.1.2 
Docelowe objęcie całego obszaru 
Gminy Ostaszewo kanalizacją 
sanitarną  

Gmina 
Ostaszewo 

2016-2022 - 12 000  Budżet gminy, EFRR 

I.1.3 

Budowa sieci wodociągowej oraz 
zasilenie w wodę posesji w m. 
Ostaszewo (ul. Makowa, Chabrowa) 
oraz w m. Jeziernik 

CWŻ Sp. z o.o. 2015 110 - - - - 
Środki własne CWŻ Sp. z 

o.o., budżet gminy 

I.1.4 
Zasilenie w wodę posesji w m. 
Jeziernik i Ostaszewo 

CWŻ Sp. z o.o. 2016 - 87 - - - 
Środki własne CWŻ Sp. z 

o.o., budżet gminy 

I.1.5 
Zasilenie w wodę posesji w m. 
Groblica i Nowa Kościelnica 

CWŻ Sp. z o.o. 2017 - - 78 - - 
Środki własne CWŻ Sp. z 

o.o., budżet gminy 

I.1.6 
Zasilenie w wodę posesji w m. Nowa 
Kościelnica 

CWŻ Sp. z o.o. 2018 - - - 80 - 
Środki własne CWŻ Sp. z 

o.o., budżet gminy 

I.1.7 
Prowadzenie rejestru zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków  

Gmina 
Ostaszewo 

Zadanie 
ciągłe 

b.d Budżet gminy 

I.1.8 
Racjonalne gospodarowanie 
zasobami wodnymi i zapewnienie 
dobrej jakości wody pitnej 

Samorządy 
terytorialne  

i podległe im 
jednostki, 
podmioty 

gospodarcze, 
WIOŚ, RZGW, 
WZMiUW WP, 

Zadanie 
ciągłe 

 
 

b.d 
 
 

Budżet gminy,  Fundusze 
Strukturalne, RPO, PROW, 

Program Life, kredyty 
bankowe 

I.1.9 

 
Ochrona przed zanieczyszczeniami 
ze źródeł punktowych i obszarowych 
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L.p. 
 

Opis działania/przedsięwzięcia 

Jednostki 
odpowiedzial

ne za 
realizację 

Lata 
realizacji 

Szacunkowe koszty  
w latach [tys. PLN] 

Źródło finansowania 

2015 2016 2017 2018 
2019- 
2022 

I.2 Cel średniookresowy – Gospodarka wodno-ściekowa w rolnictwie 

I.2.1 Budowa stacji pomp Komarówka ZMiUW WP 2017-2018 - - 5 000 - 
Środki UE, budżet 

Państwa 

I.2.2 

Upowszechnienie zasad Kodeksu 
Dobrej Praktyki rolniczej w zakresie 
prawidłowego stosowania i 
przechowywania środków ochrony 
roślin oraz ograniczenie ich złego 
wpływu na wody powierzchniowe i 
podziemne 

Gmina 
Ostaszewo, 

PODR, 
właściciele 

gruntów 

Zadanie 
ciągłe 

b.d. 

Budżet gminy, środki 
własne PODR, środki 
własne mieszkańców 

I.2.3 

Wdrażanie w gospodarstwach 
bezpiecznych metod gromadzenia 
nawozów oraz ich właściwego 
stosowania 

Gmina 
Ostaszewo, 

PODR, 
właściciele 

gruntów 

Zadanie 
ciągłe 

b.d. 

Budżet gminy, środki 
własne PODR, środki 
własne mieszkańców 

I.2.4 
Kontrola stanu technicznego 
urządzeń melioracji podstawowej 

ZMiUW WP 
Oddział 

Terenowy w 
Nowym Dworze 

Gdańskim 

Zadanie 
ciągłe 

b.d. Budżet ZMiUW WP 

I.3 Cel średniookresowy – ochrona przeciwpowodziowa 

I.3.1 

Odbudowa prawego wału 
przeciwpowodziowego na odcinku 
Palczewo – Czerwone Budy (główne 
zabezpieczenie przeciwpowodziowe 
terenu gminy Ostaszewo) – 
wykonanie przesłony metodą WIPS i 
DSM na odcinku 73+000-86+600 

ZMiUW WP 
Zadanie 
ciągłe do 
roku 2030 

Koszt całego przedsięwzięcia – 28 016 
Środki UE, środki 

własne 

I.3.2 

Odbudowa/remont budowli 
regulacyjnych -  ostróg na rzece Wiśle 
(część Ostróg leży na terenie gminy 
Ostaszewo) 

RZGW Gdańsk 2014-2017 Koszt całego przedsięwzięcia – 75 000 POIiŚ 2014-2020 

I.3.3 
Kontrola stanu technicznego 
urządzeń przeciwpowodziowych 

ZMiUW WP 
RZGW Gdańsk 

Zadanie 
ciągłe 

b.d. Budżet ZMiUW WP 
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L.p. 
 

Opis działania/przedsięwzięcia 

Jednostki 
odpowiedzial

ne za 
realizację 

Lata 
realizacji 

Szacunkowe koszty  
w latach [tys. PLN] 

Źródło finansowania 

2015 2016 2017 2018 
2019- 
2022 

OBSZAR PRIORYTETOWY II – OCHRONA ATMOSFERY ORAZ RACJONALNA GOSPODARKA ENERGETYCZNA 

II.1 Cel średniookresowy – Ochrona i poprawa jakości powietrza 

II.1.1. 
Prowadzenie systemu dopłat w 
ramach regionalnego i krajowego 
programu termomodernizacyjnego 

Gmina 
Ostaszewo 

2015-2020 50 
Budżet gminy, NFOŚiGW, 

WFOŚiGW 

II.1.2. 
Pozyskanie funduszy w ramach 
regionalnego i krajowego programu 
termomodernizacyjnego 

Gmina 
Ostaszewo 

2015-2020 - - 

II.1.3. 
Propagowanie odnawialnych źródeł 
energii i redukcji zanieczyszczeń z 
palenisk domowych 

Gmina 
Ostaszewo 

Zadania 
ciągłe 

b.d. Budżet gminy 

II.1.4. 
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
ze źródeł liniowych i 
powierzchniowych 

Gmina 
Ostaszewo, 

WIOŚ, 
właściciele 
mieszkań, 
zarządcy 

budynków, 

Zadanie 
ciągłe 

b.d. 

Budżet gminy, 
 Ekofundusz, Fundusze 
Strukturalne, RPO, POI  

iS, Program Life, kredyty 
bankowe 

II.1.5. 
Wzrost wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii 

II.1.6. 
Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej i mieszkalnej 

II.1.7. 

Ograniczenie emisji do powietrza pyłu 
zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu 
poprzez stosowanie najlepszych 
dostępnych technologii oraz zmianę 
systemu ogrzewania 

Podmioty 
dostarczające 

ciepło dla 
ludności 

Właściciele 
nieruchomości 

Podmioty 
gospodarcze 

Zadanie 
ciągłe 

b.d. 
Środki własne 

Kredyty, dotacje UE 

II.1.8. 
Stały monitoring stanu powietrza na 
terenie Gminy Ostaszewo 

WIOŚ, 
Przedsiębiorcy 

Zadanie 
ciągłe 

b.d. 
WIOŚ, 

przedsiębiorcy 
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L.p. 
 

Opis działania/przedsięwzięcia 

Jednostki 
odpowiedzial

ne za 
realizację 

Lata 
realizacji 

Szacunkowe koszty  
w latach [tys. PLN] 

Źródło finansowania 

2015 2016 2017 2018 
2019- 
2022 

II.2 Cel średniookresowy – Ograniczenie oddziaływania transportu na środowisko 

II.2.1 
Poprawa stanu technicznego 
nawierzchni dróg gminnych 

Gmina 
Ostaszewo, 

zarządcy dróg 

Zadanie 
ciągłe 

b.d. Budżet gminy, środki UE 

II.2.2 Budowa ścieżek rowerowych 
Gmina 

Ostaszewo 
Zarządcy dróg 

Zadanie 
ciągłe 

b.d. Budżet gminy, środki UE 

II.3 Cel średniookresowy – Stała kontrola potencjalnych źródeł pól elektromagnetycznych  
oraz minimalizacja ich oddziaływania na zdrowie człowieka i środowisko 

II.3.1 
Zachowanie stref bezpieczeństwa 
przy lokalizacji obiektów emitujących 
promieniowanie elektromagnetyczne 

WIOŚ, Zakłady 

energetyczne 

Zadanie 

ciągłe 
b.d. 

Środki własne, Fundusze 
Strukturalne, Program Life, 

kredyty bankowe 

II.3.2 

Rozwój systemu monitoringu i 
prowadzenie bazy danych terenów, 
na których stwierdzono przekroczenie 
dopuszczalnych poziomów 
promieniowania 
elektromagnetycznego 

WIOŚ, Zakłady 
Energetyczne, 
gestorzy sieci 

telefonii 
komórkowej 

Zadanie 

ciągłe 
b.d. b.d. 

II.3.3 
Preferowanie niskokonfliktowych 
lokalizacji źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego 

II.3.4. 

Państwowy monitoring PEM w 
środowisku na terenach 
przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową oraz miejsc 

dostępnych dla ludzi. 

WIOŚ Koszty w ramach PMŚ 
WIOŚ 

WFOŚiGW 
NFOŚiGW 

II.3.5 

Wprowadzanie zapisów do planów 

zagospodarowania przestrzennego w 

zakresie możliwości lokalizacji 

emitujących promieniowanie 

elektromagnetyczne 

Gmina 

Ostaszewo 

Zadanie 

ciągłe 
b.d. Budżet gminy 
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L.p. 
 

Opis działania/przedsięwzięcia 

Jednostki 
odpowiedzial

ne za 
realizację 

Lata 
realizacji 

Szacunkowe koszty  
w latach [tys. PLN] 

Źródło finansowania 

2015 2016 2017 2018 
2019- 
2022 

 

OBSZAR PRIORYTETOWY III – OCHRONA LOKALNEJ BIORÓŻNORODNOŚCI I RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODY 

III.1 Cel średniookresowy – Zachowanie różnorodności biologicznej i jej racjonalne użytkowanie 

III.1.1 
Modernizacja terenów zielonych, 
zakładanie parków oraz skwerów 

Gmina 
Ostaszewo 

Zadanie 
ciągłe 

b.d. 
Budżet gminy, 

WFOŚiGW 

III.1.2 

Konserwacja istniejących i rozbudowa 
nowych szlaków turystycznych, 
rowerowych i konnych oraz ich 
odpowiednie oznakowanie 

Gmina 
Ostaszewo, 

stowarzyszenia 
ekologiczne, 

PTTK 

Zadanie 
ciągłe 

b.d. 
Budżet gminy, sponsorzy, 

PTTK, stowarzyszenia 
ekologiczne 

III.1.3 

Ochrona i wprowadzenie zadrzewień i 
zakrzewień śródpolnych i 
przydrożnych spełniających rolę 
przeciwerozyjną  

Gmina 

Ostaszewo, 

rolnicy 

indywidualni 

Zadanie 

ciągłe 
b.d. 

Budżet gminy, środki 
własne, WFOŚiGW 

 

III.1.4 

Inwentaryzacja oraz badania 
obszarów cennych przyrodniczo w 
celu objęcia ich ochorona jako użytki 
ekologiczne, zespoły przyrodniczo-
krajobrazowe, stanowiska 
dokumentacyjne 

Gmina 

Ostaszewo 

Zadanie 

ciągłe 
b.d. Budżet gminy 

III.2 Cel średniookresowy – Ochrona powierzchni ziemi i gleby przed degradacją 

III.2.1 
Ochrona gleb oraz rekultywacja 
terenów zdegradowanych 

Terenowe stacje 
chemiczno – 

rolnicze, 
samorządy 

terytorialne i 
podległe im 
jednostki, 
podmioty 

gospodarcze, 
WIOŚ 

Zadanie 
ciągłe 

b.d. 
 

Środki własne, 
 Fundusze 

Strukturalne, RPO, POI 
iŚ, PROW, Program Life, 

kredyty bankowe 
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L.p. 
 

Opis działania/przedsięwzięcia 

Jednostki 
odpowiedzial

ne za 
realizację 

Lata 
realizacji 

Szacunkowe koszty  
w latach [tys. PLN] 

Źródło finansowania 

2015 2016 2017 2018 
2019- 
2022 

III.2.2 
Prowadzenie działalności rolniczej 
z uwzględnieniem Kodeksu Dobrej 
Praktyki Rolniczej 

Indywidualni 
rolnicy 

Podmioty 
działające w 

rolnictwie 

Zadanie 
ciągłe 

b.d. Środki własne 

III.3 Cel średniookresowy – Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej 

III.3.1 
Zalesianie gruntów porolnych oraz 
zrekultywowanych 

Gmina 
Ostaszewo, 

Nadleśnictwo, 
właściciele 

gruntów 

Zadanie 
ciagłe 

b.d. 
Budżet gminy, środki 

własne i/lub zewnętrzne 

III.3.2 
Ochrona, pielęgnacja i utrzymanie 
terenów leśnych 

Nadleśnictwa, 
Właściciele 

prywatni 

Zadanie 
ciągłe 

b.d. 
Środki własne i/lub 

zewnętrzne 

III.3.3 
Rozwój bioróżnorodności w lasach 
oraz ochrona lasów przed degradacją 

Nadleśnictwa 
Zadanie 
ciągłe 

b.d. 
Środki własne i/lub 

zewnętrzne 

OBSZAR IV – POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO 

IV.1. Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zdarzeń mogących powodować poważną awarię oraz ograniczanie jej skutków dla ludzi i środowiska 

IV.1.1. 
Uwzględnianie lokalizacji ZDR i ZZR 
w MPZP 

Gmina 

Ostaszewo 
b.d. b.d. b.d. 

IV.1.2. 
Kontrola przewozów substancji 
niebezpiecznych 

Inspekcja 
Transportu 
Drogowego, 

Policja 

Zadanie 
ciągłe 

b.d. Środki własne 

IV.1.3. 
Usuwanie skutków ewentualnych 
poważnych awarii 

PSP, WIOŚ, 
Urząd Gmina 
Ostaszewo 

Zadanie 
ciągłe 

b.d. Środki własne 
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L.p. 
 

Opis działania/przedsięwzięcia 

Jednostki 
odpowiedzial

ne za 
realizację 

Lata 
realizacji 

Szacunkowe koszty  
w latach [tys. PLN] 

Źródło finansowania 

2015 2016 2017 2018 
2019- 
2022 

IV.1.4. 
Edukacja społeczeństwa w zakresie 
właściwych zachowań w sytuacji 
wystąpienia zagrożenia 

Gmina 
Ostaszewo, 

Straż Pożarna 
Policja, Straż 

Miejska 

Zadanie 
ciągłe 

b.d. Środki własne 

OBSZAR PRIORYTETOWY V – PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW I EDUKACJA EKOLOGICZNA 

V.1 Cel średniookresowy – Kształtowanie świadomości ekologicznej i poszanowania dla środowiska przyrodniczego mieszkańców gminy 

V.1.1 

Bieżąca aktualizacja wykazu danych 
o dokumentach zawierających 
informację o środowisku i jego 
ochronie oraz na stronach 
internetowych Urzędu Gminy 

Gmina 
Ostaszewo 

Zadanie 
ciągłe 

b.d. b.d. 

V.1.2 

Prowadzenie działań informacyjnych i 
edukacyjnych w zakresie 
prawidłowego gospodarowania 
odpadami komunalnymi, w 
szczególności w zakresie 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych 

Gmina 
Zadanie 
ciągłe 

b.d. b.d. 

V.1.3 
Organizacja wycieczek, zielonych 
szkól, ścieżek ekologicznych, szlaków 
turystycznych, rajdów rowerowych 

Gmina 
Ostaszewo 

Szkoły 
Organizacje 

pozarządowe 

Zadanie 
ciągłe 

b.d. 
Budżet gminy, środki 

własne  

V.1.4 

Edukacja mieszkańców nt. 
zanieczyszczeń dotyczących niskiej 
emisji i szkodliwości spalania 
odpadów  w piecach domowych 

 
Gmina 

Ostaszewo, 
powiat i 

województwo, 
organizacje 
ekologiczne 

 

Zadanie 
ciągłe 

b.d. 
Budżet gminy, 

Środki UE 
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L.p. 
 

Opis działania/przedsięwzięcia 

Jednostki 
odpowiedzial

ne za 
realizację 

Lata 
realizacji 

Szacunkowe koszty  
w latach [tys. PLN] 

Źródło finansowania 

2015 2016 2017 2018 
2019- 
2022 

V.2 Cel średniookresowy - Zachęcanie społeczeństwa do opiniowania projektów oraz udziału w postępowaniach na rzecz ochrony środowiska 

V.2.1 
Doskonalenie metod udostępniania 
informacji o środowisku i jego 
ochronie 

Samorządy 
różnego 
szczebla, 

RDOŚ, WIOŚ 

Zadanie 
ciągłe 

b.d. Środki własne 

V.2.2 

Udział w szkoleniach pracowników 
instytucji publicznych w zakresie 
przepisów o dostępie społeczeństwa 
do informacji o środowisku 

Gmina 
Ostaszewo 

Zadanie 
ciągłe 

b.d. Środki własne 

V.3 Cel średniookresowy – Odpowiedzialność za szkody w środowisku zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” 

V.3.1 
Monitoring i kontrola podmiotów 
gospodarczych korzystających ze 
środowiska 

WIOŚ Gdańsk 
 

Zadanie 
ciągłe 

b.d. Środki własne 

V.3.2 
Egzekwowanie odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone w środowisku 

GIOŚ 
RDOŚ Gdańsk 

Zadanie 
ciągłe 

b.d. Środki własne 

V.3.3 
Prowadzenie rejestru szkód w 
środowisku 

GIOŚ 
Zadanie 
ciągłe 

b.d. Środki własne 

OBSZAR VI – RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI 

VI.1 Cel średniookresowy – Racjonalna gospodarka odpadami 

VI.1.1 
Sukcesywna likwidacja eternitowych 
pokryć dachowych 

Gmina 
Ostaszewo, 
Właściciele 

nieruchomości 

2015-2032 b.d. 
Budżet gminy, 

WFOŚiGW, NFOŚiGW 

VI.1.2 
Roczne sprawozdanie z realizacji 
zadań  z zakresu gospodarki 
odpadami komunalnymi 

Gmina 
Ostaszewo 

Corocznie  b.d. Budżet gminy 

VI.1.3 
Objęcie zorganizowanym systemem 
odbierania odpadów komunalnych 
100% mieszkańców  

Gmina 
Ostaszewo 

2015 b.d. Budżet gminy 



 

94 

 

L.p. 
 

Opis działania/przedsięwzięcia 

Jednostki 
odpowiedzial

ne za 
realizację 

Lata 
realizacji 

Szacunkowe koszty  
w latach [tys. PLN] 

Źródło finansowania 

2015 2016 2017 2018 
2019- 
2022 

VI.1.4 
Likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” 
odpadów 

Gmina 
Ostaszewo  
właściciele 

nieruchomości 

Zadanie 
ciągłe 

b.d. 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

VI.2 Cel średniookresowy - Recykling odpadów 

VI.2.1 

Osiągnięcie poziomu recyklingu i 
przygotowania do ponownego użycia 
odpadów komunalnych: papier, metal, 
tworzywa sztuczne, szkło w 
wysokości co najmniej 50% wagowo 

Gmina 
Ostaszewo 

31.12.2020 b.d. b.d. 

VI.2.2 

Osiągnięcie poziomu recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych  
i rozbiórkowych w wysokości co 
najmniej 70% wagowo 

Gmina 
Ostaszewo 

31.12.2020 b.d. b.d. 

V.2.3 
Promowanie selektywnej zbiórki 
odpadów 

Gmina 
Ostaszewo 

Zadanie 
ciągłe 

b.d. b.d. 

V.2.4 

Ograniczenie masy odpadów 
komunalnych ulegających 
biodegradacji unieszkodliwianych na 
składowiskach do nie więcej niż 35% 
wagowo całkowitej masy odpadów 
komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazanych do 
składowania w stosunku do masy 
tych odpadów wytworzonych  
w 1995 r. 

Gmina 
Ostaszewo 

2020 b.d. b.d. 
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L.p. 
 

Opis działania/przedsięwzięcia 

Jednostki 
odpowiedzial

ne za 
realizację 

Lata 
realizacji 

Szacunkowe koszty  
w latach [tys. PLN] 

Źródło finansowania 

2015 2016 2017 2018 
2019- 
2022 

V.2.5 

Wdrożenie i nadzór nad systemem 
selektywnego zbieranie odpadów 
ulegających biodegradacji, 
opakowaniowych, budowlanych, 
niebezpiecznych, zużytych baterii i 
akumulatorów, sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, zużytych opon 

Gmina 
Ostaszewo 

Zadanie 
ciągłe 

b.d. b.d. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego, Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego
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CZĘŚĆ IV – REALIZACJA ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH 

 

 7 INSTRUMENTY REALIZACJI POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA 

 7.1 Mechanizmy prawno-ekonomiczne 

Dzięki odpowiednim instrumentom zarządzania środowiskiem cele zawarte w Programie 

ochrony środowiska dla Gminy Ostaszewo z perspektywą do 2022 roku mogą być skutecznie 

realizowane.  

Wśród instrumentów zarządzania środowiskiem, które mogą zostać wykorzystane przy 

realizacji Programu ochrony środowiska należy wyróżnić: instrumenty prawno-

administracyjne, ekonomiczne oraz społeczne. Instrumenty te wynikają z następujących 

aktów prawnych:  

 

 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), 

 Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm), 

 Ustawa o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21),  

 Ustawa ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627), 

 Ustawa o lasach (Dz. U. z 2011 Nr 12, poz. 59 z późn. zm), 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 

647), 

 Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686), 

 Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r., Nr 163, poz. 981 z późn. zm.) 

 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2013 r., poz. 1205), 

 Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), 

 

 Instrumenty prawno-administracyjne  

Instrumenty prawno-administracyjne to przede wszystkim: akty prawa miejscowego, zakazy, 

ograniczenia i nakazy, normy (standardy), pozwolenia prawno-administracyjne oraz 

proekologiczne procedury administracyjne.  

 

 Akty prawa miejscowego  

Wśród najważniejszych aktów prawa miejscowego, istotnych z punktu widzenia ochrony 

środowiska, znajdują się plany zagospodarowania przestrzennego, w których ustala się m.in. 

szczególne warunki zagospodarowania terenów, uwzględniające potrzeby ochrony 

środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania 
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zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.  

 

 Zakazy, ograniczenia i nakazy 

Zakazy, ograniczenia i nakazy mogą wynikać z ww. aktów prawa miejscowego. Ograniczenia 

mogą dotyczyć korzystania ze środowiska, nakazy – np. opracowania oceny oddziaływania 

na środowisko (OOŚ).  

 

 Standardy 

Wśród standardów wyróżniamy m.in.: standardy emisyjne, standardy jakości środowiska 

oraz inne np. normy produktowe, normy techniczno-technologiczne, normy właściwego 

postępowania.  

Standardy emisyjne stanowią dopuszczalne wielkości emisji, które mogą być określone 

indywidualnie dla danej instalacji lub ogólnie dla poszczególnych typów instalacji 

w rozporządzeniach. Standardy jakości środowiska są wymaganiami, które muszą być 

spełnione w określonym czasie przez środowisko jako całość lub jego poszczególne 

elementy przyrodnicze. Określają one maksymalne, dopuszczalne stężenia substancji w 

odniesieniu do odpowiednich komponentów środowiska tj. powietrza, wody, gleby, ziemi oraz 

dopuszczalne poziomy hałasu lub promieniowania, które mogą być zróżnicowane w 

zależności od rodzajów obszarów.  

Normy produktowe stanowią np. dopuszczalne stężenie ołowiu w benzynie. Normy 

techniczno-technologiczne określają rodzaj i ilość zanieczyszczeń, które mogą powstawać w 

danym procesie produkcyjnym lub podczas użytkowania danego urządzenia, natomiast 

normy właściwego postępowania dotyczą np. przewozu substancji niebezpiecznych.  

 

 Pozwolenia  

Pozwolenie emisyjne wydawane są w zakresie np. emisji pyłów i gazów do powietrza, 

wprowadzania ścieków do wód lub powierzchni ziemi, wytwarzania odpadów, a także 

zintegrowanego oddziaływania na środowisko.  

Pozwoleniami eksploatacyjnymi są np. koncesje na poszukiwanie lub rozpoznanie złóż, 

koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż, pozwolenia wodnoprawne w zakresie wykonania 

urządzeń wodnych, poboru wód podziemnych, rolniczego wykorzystania ścieków, decyzje o 

wyłączeniu gruntów rolnych i leśnych z produkcji.  

Innym rodzajem pozwoleń są pozwolenia na budowę, rozbiórkę obiektu budowlanego, 

decyzje  

o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  
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 Proekologiczne procedury administracyjne  

Proekologiczne procedury administracyjne stanowią m.in. procedury postępowania 

w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, procedury postępowania w 

sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000, 

procedury postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

procedury dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku, procedury zapewnienia 

udziału społeczeństwa w ochronie środowiska.  

 

 Instrumenty ekonomiczne 

Do instrumentów finansowych należą: instrumenty o charakterze opłat i podatków, 

instrumenty oparte na transakcjach rynkowych, zachęty finansowe, administracyjne kary 

pieniężne i inne instrumenty dobrowolnego stosowania.  

 

 Instrumenty o charakterze opłat i podatków  

Instrumentami o charakterze opłat i podatków są np. opłaty za gospodarcze korzystanie 

ze środowiska, które ponoszą podmioty korzystające ze środowiska.  

 

 Zachęty finansowe  

Zachęty finansowe, czyli pomoc finansowa udzielana przez Państwo skierowane są 

do podmiotów gospodarczych. Zadaniem zachęt finansowych jest wspieranie inwestycji 

proekologicznych. Pochodzą one z budżetu państwa lub samorządów lokalnych, funduszy 

ekologicznych, pomocy zagranicznej. Mogą mieć formę dotacji, kredytów i pożyczek 

udzielanych na preferencyjnych warunkach.  

 

 Administracyjne kary pieniężne  

Administracyjne kary pieniężne, czyli przymusowe bezzwrotne świadczenie ponoszone 

za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska ustalonych 

przepisami prawnymi.  

 

 Instrumenty społeczne  

Celem instrumentów oddziaływania społecznego jest ukierunkowanie proekologicznego 

zachowania społeczeństwa, w tym przestrzegania zakazów i nakazów. Oparte są one 

na założeniu, że zachowanie podmiotów i grup następuje w wyniku pozyskiwania informacji. 

Instrumenty społecznego oddziaływania to narzędzia związane z kształtowaniem 

świadomości i wiedzy ekologicznej ludzi. Wyróżniamy instrumenty społecznego 

oddziaływania o charakterze formalnym i nieformalnym. 
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Do formalnych należy m.in.: 

 edukacja ekologiczna, 

 dostęp do informacji o środowisku 

 

Wśród nieformalnych wyróżniamy m.in.: 

 nieformalną edukację ekologiczną (m.in. edukację na podstawie informacji środków 

masowego przekazu, edukacja kształtowana podczas dyskusji w różnych gronach), 

 działania informacyjne (m.in. ulotki, broszury, seminaria szkoleniowe, masowe akcje  

i kampanie np.: sprzątanie świata), 

 instrumenty nacisku społecznego (m.in. petycje, zbieranie podpisów, manifestacje, 

demonstracje). 

 

Do instrumentów oddziaływania społecznego zaliczyć można instrumenty, takie jak:  

 

 Edukacja ekologiczna  

Pod pojęciem edukacji ekologicznej należy rozumieć działania mające na celu usprawnienie 

działań samorządów poprzez profesjonalne dokształcanie i systemy szkoleń, wdrożenie 

interdyscyplinarnego modelu pracy, współpracę i partnerstwo między instytucjami, a także 

budowanie powiązań między władzami samorządowymi a społeczeństwem.  

Działania edukacyjne oraz szkolenia powinny być organizowane dla:  

 pracowników administracji samorządowej,  

 samorządów, mieszkańców,  

 nauczycieli szkół wszystkich szczebli,  

 członków organizacji pozarządowych,  

 dziennikarzy,  

 dzieci i młodzieży,  

 dyrekcji i kadry zakładów produkcyjnych.  

 

 Dostęp społeczeństwa do informacji  

Dostęp społeczeństwa do informacji poprzez udział społeczeństwa w zarządzaniu należy 

zapewnić przy użyciu narzędzi takich jak: konsultacje społeczne, debaty publiczne, czy 

uzgodnienia.  

 

 Instrumenty dobrowolnego stosowania 

Instrumenty dobrowolnego stosowania, to m.in. umowy, porozumienia oraz dobrowolne 

procedury. Wynikają one z różnych dokumentów o nieobligatoryjnym charakterze. 
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Przykładem mogą tu być porozumienia prezydentów miast, procedury określone w normach 

zarządzania środowiskowego.  

 

 Zalecenia ekologiczne  

Zalecenia ekologiczne wskazują określone działania lub rozwiązania technologiczne, 

techniczne  

i organizacyjne, które jednostka może wdrożyć w celu uzyskania wyższej ekologiczno-

ekonomicznej efektywności funkcjonowania. Przykładem może być zbiór zaleceń w zakresie 

oszczędzania energii w jednostkach administracji publicznej.  

Z uwagi na fakt, że Wójt Gminy dysponuje ograniczonymi instrumentami, spośród wyżej 

wymienionych, natomiast pozostałe instrumenty znajdują się w posiadaniu innych organów, 

takich jak: Marszałek Województwa, Wojewoda, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

czy Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, konieczna jest ścisła współpraca 

pomiędzy tymi instytucjami dla sprawnego i efektywnego zarządzania jakością środowiska 

na terenie gminy.  

 7.2 Mechanizmy finansowe realizacji Programu 

Sukcesywna realizacja poszczególnych zadań zaplanowanych w Programie jest głównie 

od dostępności środków finansowych, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Do 

podstawowych źródeł finansowania zaplanowanych zadań zalicza się środki własne oraz 

środki własne przedsiębiorców. Jednak często dostępne środki są niewystarczające i muszą 

być wspierane kredytami, pożyczkami lub dotacjami, które mogą pochodzić ze źródeł 

krajowych lub zagranicznych. 

 

Źródła krajowe: 

 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

(NFOŚiGW) - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest 

wspólnie z wojewódzkimi funduszami filarem polskiego systemu finansowania 

ochrony środowiska. Najważniejszym zadaniem Narodowego Funduszu w ostatnich 

latach jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej 

przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w 

naszym kraju. Wdrażanie projektów ekologicznych, które uzyskały lub uzyskają 

wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej oraz dofinansowanie tych przedsięwzięć 

ze środków Narodowego Funduszu będzie służyło osiągnięciu przez Polskę efektów 

ekologicznych wynikających z zobowiązań międzynarodowych. Źródłem wpływów 

NFOŚiGW są opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kary za naruszanie 
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prawa ekologicznego. Dzięki temu, że główną formą dofinansowania działań są 

pożyczki, Narodowy Fundusz stanowi „odnawialne źródło finansowania” ochrony 

środowiska. Pożyczki i dotacje, a także inne formy dofinansowania, stosowane przez 

Narodowy Fundusz, przeznaczone są na dofinansowanie w pierwszym rzędzie 

dużych inwestycji o znaczeniu ogólnopolskim i ponadregionalnym w zakresie 

likwidacji zanieczyszczeń wody, powietrza i ziemi. Finansowane są również zadania z 

dziedziny geologii i górnictwa, monitoringu środowiska, przeciwdziałania zagrożeniom 

środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa, popularyzowania wiedzy ekologicznej, 

profilaktyki zdrowotnej dzieci a także prac naukowo-badawczych i ekspertyz. W 

ostatnim czasie szczególnym priorytetem objęte są inwestycje wykorzystujące 

odnawialne źródła energii. Ze środków NFOŚiGW o dofinansowanie mogą ubiegać 

się podmioty - jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, instytucje i 

urzędy, szkoły wyższe i uczelnie, jednostki organizacyjne ochrony zdrowia, 

organizacje pozarządowe tj.: fundacje, stowarzyszenia, administracja państwowa 

oraz osoby fizyczne. Dofinansowanie przedsięwzięć odbywa się przez udzielanie: 

oprocentowanych pożyczek, dotacji, w tym: dopłaty do oprocentowania kredytów 

bankowych, dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych, dopłaty 

do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji, dopłaty do demontażu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji.  

 

W 2012 roku środki finansowe NFOŚiGW rozdysponowane są w ramach następujących 

programów priorytetowych: 

 ochrona wód, 

 gospodarka wodna, 

 ochrona powierzchni ziemi, 

 geologia i górnictwo, 

 ochrona klimatu i atmosfery, 

 ochrona przyrody, 

 edukacja ekologiczna, 

 wsparcie realizacji Polityki Ekologicznej Państwa przez Ministra Środowiska, 

 programy międzydziedzinowe. 

 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela pomocy 

na realizację licznych przedsięwzięć proekologicznych, charakteryzującymi się 

wymiernymi efektami proekologicznymi. Pomoc finansowa ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu udzielana jest w formie: oprocentowanych pożyczek, 

dotacji, przekazania środków finansowych, nagród za działalność na rzecz ochrony 
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środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków 

pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz udostępniania środków 

finansowych bankom. Dofinansowanie w formie pożyczki nie może przekroczyć 75% 

kosztu całkowitego przedsięwzięcia. Oprocentowanie pożyczek wynosi 0,7 stopy 

redyskonta weksli jednak nie mniej niż 3,0 punktu procentowego w stosunku 

rocznym. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 10 lat. Udzielona pożyczka może 

być częściowo umorzona. Umorzenie może wynieść do 30%. Natomiast dotacje 

mogą być udzielane do wysokości 90% kosztu całkowitego przedsięwzięcia. 

Wojewódzki Fundusz udziela także pomocy finansowej w formie dotacji, do 

oprocentowania kredytów bankowych lub częściowych spłat kapitału kredytów 

bankowych na podstawie umowy zawartej z bankiem. 

 

 Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) – oferuje preferencyjne kredyty na 

przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i zarazem wspiera rozwój biznesu. 

Oferta kredytowa skierowana jest do klientów indywidualnych, wspólnot 

mieszkaniowych, przedsiębiorców i samorządów terytorialnych. Kredyty udzielane są 

również we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. Kredyty mogą być udzielane m.in. na: zakup i montaż kolektorów 

słonecznych do podgrzewania wody, na przedsięwzięcia związane z 

wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii, na zakup lub montaż urządzeń i 

wyrobów służących ochronie środowiska, termomodernizacje. 

 

 Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – udziela kredytów na współfinansowanie 

projektów wspieranych przez fundusze strukturalne Unii Europejskiej lub projektów 

zgodnych ze strategią rozwoju regionalnego lub lokalnego oraz kredytów 

inwestycyjnych przeznaczonych na finansowanie projektów realizowanych, przez 

jednostki samorządu terytorialnego, wspieranych środkami z budżetu Unii 

Europejskiej. Zarówno dla samorządów jak i dla klientów indywidualnych oferowane 

są kredyty preferencyjne na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Oferuje również 

premie termomodernizacyjne za przedsięwzięcia, w wyniku których następuje 

zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynków. 

 

Źródła zagraniczne: 

 

Podstawowymi instrumentami finansowania ochrony środowiska ze środków unijnych jest 

Fundusz Spójności (realizacja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) a także 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (realizacja WRPO). 



 

103 

 

Pierwszeństwo w finansowaniu zadań będą miały przedsięwzięcia niezbędne dla realizacji 

środowiskowych zobowiązań Traktatu Akcesyjnego, a wiec dotyczące przede wszystkim 

realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

Instrument finansowy LIFE 2014 - 2020 jest kontynuacją programu realizowanego w latach 

2007-2013. LIFE jest instrumentem, który zapewnia środki finansowe na ochronę 

środowiska. Budżet na lata 2014 - 2020 wynosi 3,5 miliarda euro, w którego skład wchodzą 

dwa podprogramy: 

 

3. podprogram na rzecz środowiska 

 środowisko i efektywność wykorzystania zasobów 

 natura i różnorodność biologiczna 

 zarządzanie w zakresie ochrony środowiska i informacja 

4. podprogram na rzecz klimatu. 

 łagodzenie zmiany klimatu 

 przystosowanie do zmiany klimatu 

 zarządzanie działaniami w zakresie zmiany klimatu i informacja 

 

Priorytetem LIFE jest zwiększenie komplementarności z innymi projektami unijnymi oraz 

zwiększenie zasięgu terytorialnego. Program obejmuje: obszary Natura 2000, woda, odpady 

i powietrze. 

 Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego - działa w dziedzinie ochrona środowiska, w tym 

środowiska ludzkiego, poprzez dofinansowanie m.in. redukcji zanieczyszczeń i 

promowania odnawialnych źródeł energii, promowania zrównoważonego rozwoju 

poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami, ochrony kulturowego 

dziedzictwa europejskiego, rozwoju zasobów ludzkich. Wysokość udzielanego 

dofinansowania to 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych zadania. Wyjątki 

stanowi przypadek gdy 15% lub więcej całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu 

będzie współfinansowane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego. Wtedy finansowe wsparcie dla reszty kosztów kwalifikowanych 

projektu może sięgać nawet do 85% kosztów kwalifikowalnych zadania. 

 

 ELENA – Inteligentna Energia – Program dla Europy - Komisja Europejska we 

współpracy  

z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym opracowała nowy program. ELENA ma za 

zadanie pomóc samorządom lokalnym w przygotowaniu dobrych projektów 
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związanych z efektywnością energetyczną, które będą kwalifikowały się do 

finansowania przez EBI. Mogą to być projekty związane z: modernizacją budynków 

publicznych i prywatnych w kierunku obniżenia ich energochłonności, obniżaniem 

strat energii w sieciach ciepłowniczych i instalacjach chłodniczych, a także rozwojem 

przyjaznego środowisku transportu. Podstawowy warunek, który musi zostać 

spełniony przez każdy z tych projektów, to zredukowanie emisji dwutlenku węgla. 

Komisja przeznaczyła na ten cel 15 mln euro z programu „Inteligentna Energia - 

Program dla Europy". 

 

 Europejski Fundusz Efektywności Energetycznej (EFEE) - wspiera działania 

mające na względzie oszczędzanie energii, efektywność energetyczną, promowanie 

energii odnawialnej. Zrównoważone inwestycje energetyczne wspierane przez 

lokalne, regionalne i (w uzasadnionych przypadkach) krajowe władze mogą 

obejmować: 

 oszczędzanie energii w budynkach publicznych i prywatnych,; 

 inwestycje w wysokowydajne instalacje skojarzonego wytwarzania ciepła i energii 

elektrycznej (CHP); 

 inwestycje w źródła energii odnawialnej; 

 inwestycje związane z czystym transportem miejskim; 

 modernizację infrastruktury, takiej jak oświetlenie uliczne czy inteligentne sieci. 

 

Potencjalnymi beneficjentami są władze publiczne (np. gminy), przedsiębiorstwa publiczne 

lub prywatne, które działają w imieniu organów publicznych, takich jak lokalne zakłady 

energetyczne, firmy świadczące usługi energetyczne (ESCO) lub publiczni dostawcy usług 

transportowych. 

 8 MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 

 

Odpowiedzialność w zakresie realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Ostaszewo 

na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku spoczywa na Wójcie gminy.  

Nadrzędną zasadą niniejszego opracowania jest realizacja wyznaczonych zadań. 

W procesie wdrażania Programu biorą udział następujące grupy podmiotów: 

 podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu Programem, 

 podmioty realizujące zadania Programu, w tym podmioty korzystające ze środowiska, 

 podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty Programu, 

 społeczność gminy. 
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W cyklach czteroletnich będzie oceniany stopień realizacji przyjętych celów ekologicznych  

i działań. Ocena ta będzie bazą do ewentualnej korekty celów i strategii ich realizacji. Taka 

procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie Prawo ochrony 

środowiska.  

Niezbędna jest współpraca pomiędzy wszystkimi jednostkami uczestniczącymi w realizacji 

Programu. Wójt współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej szczebla 

powiatowego, a także z instytucjami (tj. WIOŚ, RDOŚ, GDOŚ, PPIS) w dyspozycji których 

znajdują się odpowiednie instrumenty np. prawne, finansowe. 

Proces wdrażania Programu wymaga stałego monitoringu. Najważniejszym jego elementem 

jest ocena realizacji zadań z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów. Okresowej 

ocenie  

i analizie należy poddawać:  

 stopień realizacji przedsięwzięć i zadań,  

 poziom wykonania przyjętych celów,  

 rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich realizacją,  

 przyczyny ww. rozbieżności.  

 

Na potrzeby przeprowadzania oceny realizacji poszczególnych celów i zadań 

przedstawionych w harmonogramie zaproponowano wykorzystanie wskaźników 

przedstawionych w tabeli poniżej.  

 
Tabela 26. Wskaźniki monitorowania programu 

L.p. Wskaźnik Jednostka 

1. Liczba ludności szt. 

2. Stan ekologiczny i chemiczny wód powierzchniowych klasa 

3. Jakość powietrza w strefie pomorskiej klasa 

4. 
Zużycie wody do celów konsumpcyjnych na 

1 mieszkańca 
m

3
/m/rok 

5. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej szt./% 

6. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków szt./% 

7. Długość istniejącej sieci wodociągowej w danym roku km 

8. Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej w danym roku km 

9. Procent zwodociągowania gminy % 

10. Procent skanalizowania gminy % 

11. Komunalne oczyszczalnie ścieków szt. 

12. Przydomowe oczyszczalnie ścieków szt. 
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13. Zbiorniki bezodpływowe szt. 

14. Ilość ścieków komunalnych oczyszczanych w oczyszczalniach m
3
/m/rok 

15. Wskaźnik lesistości % 

16. Powierzchnia obszarów objętych ochroną przyrody % 

17. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych Mg 

18. Ilość odpadów odzyskanych Mg/% 

19. 
Ilość akcji i kampanii informacyjno – edukacyjnych w danym 

roku 
szt. 

20. Długość ścieżek edukacyjno - przyrodniczych km 

21. 
Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony 

środowiska 
- 

22. 

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska w tym: 
Gospodarka wodna 

Gospodarka wodno – ściekowa i ochrona wód 
Gospodarka odpadami 

Ochrona przyrody 
Pozostała działalność 

tys. zł 
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Wyjaśnienia skrótów 

 
EMAS  – (ang. Eco Management and Audit Scheme) System Ekozarządzania i Audytu 

GUS  –  Główny Urząd Statystyczny  

GZWP   –  Główny Zbiornik Wód Podziemnych 

KPOŚK  –  Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

NFOŚiGW  –  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

OOŚ   –  oceny oddziaływania na środowisko 

PM2,5   –     pył zawieszony o granulacji do 2,5μm 

PM10   –  pył zawieszony o granulacji do 10μm 

POIiŚ   –  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

PROW  –  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  

RDOŚ   –  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

RLM   –  równoważna liczba mieszkańców 

RZGW  – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

UE   –  Unia Europejska 

UG  –  Urząd Gminy 

WFOŚiGW –  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

WIOŚ   –  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

ZMiUW WP       –          Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego 
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