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Polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony 
środowiska (Art. 13 Ustawy Prawo ochrony środowiska)1. Obowiązek aktualizowania, co 4 lata 
Polityki ekologicznej państwa wynikający z Ustawy Prawo ochrony środowiska, skutkuje 
wymogiem dostosowania w tym okresie powiatowych programów ochrony środowiska do zapisów 
Polityki, a także aktualnych problemów ekologicznych regionu. 
 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 maja 2009r. przyjął „Politykę ekologiczną Państwa 
w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” (Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 22 maja 2009 r. M.P. z 2009r. Nr 34, poz. 501). 
 
Powiat Gdański stanowiący integralną część województwa i kraju, w swojej strategii rozwoju 
ekologicznego musi uwzględnić szereg uwarunkowań zewnętrznych, spośród których wymienić 
należy: 

 międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie ochrony środowiska; 

 zobowiązania Polski w zakresie ochrony środowiska w ramach procesu akcesji do Unii 
Europejskiej; 

 funkcjonujący w Polsce system prawa ochrony środowiska; 

 projektowane zmiany prawa w zakresie ochrony środowiska; 

 Politykę ekologiczną państwa wraz z programem wykonawczym; 

 Program ochrony środowiska dla Województwa Pomorskiego; 

 strategie i polityki sektorowe (zwłaszcza w zakresie energetyki, energetyki odnawialnej, 
rolnictwa i obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego, edukacji ekologicznej, transportu, 
leśnictwa, gospodarki ściekowej). 

 
Powiatowy Program ochrony środowiska ma na celu realizację polityki ekologicznej państwa 
w skali regionu, jakim jest powiat, zapewniając warunki dla rozwoju powiatu przy zachowaniu 
walorów środowiska przyrodniczego i poprawie jakości życia jego mieszkańców.  

1.1. Podstawy formalno-merytoryczne opracowania 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska1 
organ wykonawczy powiatu w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza powiatowe 
programy ochrony środowiska. 
 
Aktualizację Programu Ochrony Środowiska przeprowadza się, co cztery lata, jednak nie później 
niż w sześć miesięcy po zatwierdzeniu programu/planu wyższego w hierarchii administracyjnej. 
Zarząd Powiatu Gdańskiego, Uchwałą Nr XXIX/201/2009 Rady Powiatu Gdańskiego 
z dnia 25 marca 2009r. uchwalił aktualizację powiatowego programu ochrony środowiska wraz 
z planem gospodarki odpadami dla Powiatu Gdańskiego, którego treść zawarta jest 
w opracowaniu p.t. „Program ochrony środowiska dla powiatu gdańskiego 2010 – aktualizacja”. 
  
 
 

                                                
 
1
  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska) 
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1.2. Zakres opracowania 

Na podstawie Art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska2 przy 
sporządzaniu programu należy uwzględnić wymagania dotyczące polityki ekologicznej państwa 
określone w art. 14 prawa ochrony środowiska: 

1. cele ekologiczne; 

2. priorytety ekologiczne; 

2a. poziomy celów długoterminowych; 

3. rodzaj i harmonogram działań proekologicznych; 

4. środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki 
finansowe. 

Poza wymaganiami wynikającymi z prawa ochrony środowiska Program powinien zawierać: 

 Najważniejsze zmiany, jakie zaszły w gospodarce Powiatu w ciągu lat, jakie upłynęły od 
przyjęcia obowiązującego programu ochrony środowiska oraz konsekwencje tych zmian 
dla środowiska, zmiany w środowisku i najważniejsze problemy, jakie zostały do 
rozwiązania. 

 Zmiany, jakie zaszły w sytuacji prawnej powiatu w analogicznym czasie oraz opis ich 
wpływu na problematykę ochrony środowiska powiatu. Ważnym elementem winny być 
konsekwencje, jakie dla środowiska powiatu ma akcesja do Wspólnoty Europejskiej, 
związane z nią wymagania i problemy. 

 Podsumowanie i ogólną ocenę skuteczności polityki ekologicznej realizowanej na terenie 
powiatu na podstawie dotychczasowego programu ochrony środowiska. 

 Wykaz i opis działań prowadzonych na terenie powiatu na rzecz ochrony środowiska,  
a także działań, których nie udało się zrealizować z uzasadnieniem przyczyn. Wykaz 
powinien zawierać informacje o środkach przeznaczonych na cele środowiskowe  
w rozbiciu na środki wydatkowane z budżetów publicznych (państwa, powiatu, gmin), 
wsparcie zagraniczne, w tym wspólnotowe, środki przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowych i stowarzyszeń, oraz jeśli istnieje taka wiedza – środki prywatne 
mieszkańców. 

 Część strategiczną, a więc cele perspektywiczne, średniookresowe i priorytetowe, a także 
kierunki działań i konkretne zadania. Wobec tego, że podstawowym celem programu jest 
realizacja Polityki Ekologicznej Państwa (PEP), przyjęte cele winny mieć odniesienie do 
aktualnej polityki, nie znaczy to jednak, że do wszystkich jej celów i priorytetów.  
Z bogactwa problemów i celów podnoszonych w PEP należy wybrać te, które  
z perspektywy Powiatu są najważniejsze oraz mogą być zrealizowane w okresie 
programowania.  

 Część finansową, gdzie wskazane zostaną źródła finansowania planowanych zadań oraz 
wyliczona zostanie realna zdolność finansowa powiatu do realizacji założonych celów  
i zadań. 

 Informacje o zarządzaniu programem, w tym wskazanie uczestników, określenie sposobu 
monitorowania realizacji programu oraz terminów sprawozdawania i aktualizacji.  

Program stanowi transpozycję polityki ekologicznej kraju na Powiat Gdański. W programie 
uwzględnione zostały ustalenia POŚWP 2010 oraz strategiczne dokumenty dotyczące Powiatu 
Gdańskiego. 

                                                
 
2
  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska) 
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Punktem odniesienia do planowania konkretnych działań stanowi stan środowiska na rok 2010 
oraz prognozy określone na podstawie tych zmian udokumentowanych w latach 2008 – 2010. 
 
W programie wykorzystano dane pochodzące z: 
 

 Głównego Urzędu Statystycznego; 

 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; 

 Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku; 

 Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim; 

 Urzędów Gmin; 

 opracowań i publikacji naukowych; 

 przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska. 

 

  



 
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gdańskiego 2012   

 

 10 

 

2. CHARAKTERYSTYKA 

OBSZARU 
 
 
 

UWARUNKOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNE 
WARUNKI KLIMATYCZNE 

WODY POWIERZCHNIOWE 
LUDNOŚĆ 

ZASOBY MIESZKANIOWE 
DOMINUJĄCE GAŁĘZIE GOSPODARCZE 

ROLNICTWO 
LEŚNICTWO 
TURYSTYKA 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 
ZAOPATRZENIE W PALIWA GAZOWE, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I CIEPŁO  
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Administracyjnie Powiat Gdański jest powiatem ziemskim w skład, którego wchodzi siedem gmin 
wiejskich: 
 

- Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie 
 
i jedna gmina miejska: Miasto Pruszcz Gdański (Rysunek 1). 
 
Rysunek 1. Położenie i granice Powiatu Gdańskiego 

 

 
Źródło: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim 

 
Powierzchnia Powiatu wynosi 79 375 ha, z czego gruntu rolne zajmują 42 135,58 ha 
(53,08% powierzchni Powiatu), grunty leśne 14 822,10 ha (18,67% powierzchni Powiatu) – stan 
na koniec 2011r. (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Charakterystyka obszaru 

Wyszczególnienie 
Ludność Powierzchnia 

Powierzchnia 
gruntów rolnych 

Powierzchnia 
gruntów leśnych 

[osoba] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] 

Miasto Pruszcz Gdański 26 401 1 647 2,07% 380,92 23,13% 7,10 0,43% 

Cedry Wielkie 6 491 12 427 15,66% 9 927,72 79,89% 11,10 0,09% 

Kolbudy 13 855 8 266 10,41% 3 082,76 37,29% 3 242,20 39,22% 

Pruszcz Gdański 20 329 14 380 18,12% 8 240,67 57,31% 611,30 4,25% 

Przywidz 5 334 12 934 16,29% 5 001,35 38,67% 5 609,70 43,37% 

Pszczółki 8 469 5 012 6,31% 4 407,60 87,94% 88,40 1,76% 

Suchy Dąb 4 044 8 451 10,65% 5 088,69 60,21% 0,00 0,00% 

Trąbki Wielkie 10 149 16 258 20,48% 6 005,87 36,94% 5 252,30 32,31% 

Razem Powiat Gdański 95 072 79 375 100,00% 42 135,58 53,08% 14 822,10 18,67% 

Źródło: GUS, Warszawa 
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2.1. Uwarunkowania ekofizjograficzne 

Powiat Gdański położony jest w obrębie dwóch regionów fizycznogeograficznych: Pojezierze 
Kaszubskie i Żuławy Wiślane (Rysunek 2). 
 
Rysunek 2. Rejony fizycznogeograficzne 

 

 
Źródło: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Geodeta Kraju, Warszawa; J. Kondracki, A. Richling Regiony 
Fizycznogeograficzne 

 
Część zachodnia Powiatu położona jest w granicach Pojezierza Kaszubskiego. Pojezierze 
Kaszubskie charakteryzuje się największym zróżnicowaniem fizycznogeograficznym. Do jego 
specyficznych cech należą: 

 genetyczne i morfometryczne urozmaicenie rzeźby terenu; 

 mozaika litologiczno-glebowa; 

 znaczny udział terenów bezodpływowych;  

 występowanie złożonych układów form dolinnych; 

 duży wpływ jezior na kształtowanie się obiegu wody w zlewniach; 

 duże zróżnicowanie typologiczne i przestrzenne zbiorowisk roślinnych. 
 
Część wschodnia Powiatu położona jest w zasięgu Żuław Gdańskich wchodzących w skład 
obszaru Żuław Wiślanych. Żuławy Wiślane są regionem jednorodnym. Cechami, które wyróżniają 
ten teren wśród innych są:  

 równinny charakter ukształtowania terenu;  

 stosunki wodne zdeterminowane funkcjonowaniem polderów; 

 w budowie geologicznej dominacja utworów aluwialnych: głównie piasków  
i namułów oraz miejscami zalegających na nich utworów mułowo-torfowych; 

 dominacja rolniczego użytkowania ziemi; 

 specyfika szaty roślinnej z przewagą agrocenoz. 

 tereny pozbawione lasów, co wpływa między innymi na mikroklimat (wiatry, napływ 
chłodnych mas powietrza).  

 obszar charakteryzujący się intensywną produkcją rolną. 
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W rejonie Pruszcza Gdańskiego, strefę przejściową między wysoczyzną morenową  
a równiną aluwialną, stanowi stożek napływowy Raduni, zakumulowany na pierwotnej powierzchni 
równiny Żuław (zainwestowana część miasta Pruszcz Gdański). 
 
Wysoczyzna morenowa (zachodnia część Powiatu) reprezentowana jest głównie przez formy 
moreny dennej falistej. W strefie krawędziowej występują liczne rozcięcia erozyjne.  
W południowej części Powiatu (gmina Pszczółki) wysoczyzna jest nieznacznie podcięta erozyjnie, 
a jej część krawędziowa jest w dużym stopniu rozmyta i mało wyraźna. W podłożu obszarów 
morenowych występują przede wszystkim piaski gliniaste i gliny, rzadziej piaski luźne  
i słabogliniaste. W dnach zagłębień o płytkim zaleganiu pierwszego poziomu wody gruntowej 
(często bezodpływowych) wykształciły się torfy. W obrębie utworów piaszczysto-gliniastych,  
w związku ze zmienną budową geologiczną i różną przepuszczalnością, woda gruntowa 
występuje na zróżnicowanej głębokości, tworząc pierwszy poziom nieciągły. Wśród gleb obszarów 
morenowych przeważają gleby brunatne wyługowane, brunatne kwaśne i pseudobielicowe. 
Na wysoczyźnie dominuje użytkowanie rolnicze, a lasy stanowią niewielkie rozproszone 
kompleksy.  
 
Gmina Pruszcz Gdański położona jest na zróżnicowanym terenie na styku równiny deltowej 
Wisły oraz terenu wyżynnego. Ukształtowanie powierzchni charakterystyczne jest dla Pojezierza 
Kaszubskiego.  
 
Gmina Cedry Wielkie w całości położona jest na terenie Żuław Gdańskich, w Delcie Wisły, które 
są częścią Żuław Wiślanych. Tereny te charakteryzują się żyznymi, namulonymi glebami 
osadzonymi w najmłodszym okresie czwartorzędu – holocenie. Wyróżnia je skomplikowany 
system hydrologiczny. Powierzchnia terenu jest równinna i posiada liczne depresje. 
 
Gmina Pszczółki położona jest na pograniczu dwóch regionów: Żuław Wiślanych i Pojezierza 
Starogardzkiego. Charakteryzuję ją dość duże zróżnicowanie terenu. Rzeźbę zachodniej 
i centralnej część gminy stanowi wysoczyzna morenowa składająca się głównie z moreny dennej 
falistej z wytopiskami i zagłębieniami bezodpływowymi i pojedyncze pagórki morenowe. 
W Północno-wschodniej części gminy przeważa równina rzeczna, położna na wysokości 
5-10 m n.p.m., której obszar znajduje się w otulinie Obszaru Chronionego Żuław Wiślanych. 
 
Północna część Gminy Kolbudy leży na Pojezierzu Wschodnio - Pomorskim, na pograniczu 
Pojezierza Kaszubskiego, południowa Pojezierza Starogardzkiego. Pod względem geograficznym 
obszar należy do Wyżyny Gdańskiej, nazywanej Wysoczyzną. Obszar wyróżnia się dużą 
dynamiką rzeźby i różnorodnością form geomorfologicznych. Teren charakteryzuje się obniżeniem 
w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim — ku dolinie Wisły. Na obszarze gminy przeważa 
wysoczyzna morenowa rozcięta dolinami rzek Raduni i Reknicy, tworzącymi na obszarze Gminy 
malownicze przełomy.  
 
Gmina Suchy Dąb leży na obszarze Doliny Dolnej Wisły na terenie jednego rejonu fizyczno-
geograficznego — Żuław Wiślanych. Teren gminy jest równinny, w wyniku, czego obszar jest 
dogodny do zabudowy i zagospodarowania. W północnej części gminy występują tereny 
depresyjne. W krajobrazie Żuław wyróżnia się pagórek morenowy występujący w rejonie wsi 
Grabiny Zameczek. 
 
Gmina Trąbki Wielkie położona jest od środkowo-wschodniej strony na Wyżynie Gdańskiej, 
w granicach Pojezierza Starogardzkiego i Pojezierza Kaszubskiego od części zachodniej. 
Powierzchnia Gminy jest znacznie zróżnicowana, od pagórków i obszarów moreny dennej 
z rozległymi obszarami obniżeń o charakterze wytopiskowym i rynnowym, aż do powierzchni 
sandrowych o charakterze pofalowanego płaskowyżu. Zachodnia część gminy jest rejonem 
najwyżej położonym (170 – 240 m n.p.m.). Teren powierzchni Gminy obniża się w kierunku 
wschodnim tj. Żuław Wiślanych. 
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2.5. Warunki klimatyczne 

Powiat Gdański znajduje się w obrębie klimatu morskiego o charakterze przejściowym, 
umiarkowanie ciepłym3. Do głównych cech warunków klimatycznych obszaru należą: 

 znaczna zmienność stanów pogodowych; 

 duża zmienność kierunków wiatrów; 

 średnioroczna temperatura 7 - 7,5°C; 

 chłodne lata i ciepłe zimy: 

o średnia temperatura lipca wynosi 17,5°C; 

o stycznia - 1,6°C;  

 wielkość rocznych opadów 550-700 mm; 

 okres wegetacyjny wynosi 200 – 205 dni. 

Znaczne zróżnicowanie rzeźby oraz pokrycia terenu w obrębie Powiatu, powoduje zróżnicowanie 
mikroklimatów w poszczególnych gminach. Gminy znajdujące się na terenie Żuław cechuje dużo 
większa wietrzność, zmienność zachmurzenia, ale jednocześnie duże nasłonecznienie.  
 

Obszary o nierównej powierzchni terenu i dużym zalesieniu (pojezierza) charakteryzują się 
mniejszą wietrznością, dużym zróżnicowaniem nasłonecznienia (stoki nasłonecznione  
i ocienione) oraz mniejszą zmiennością zachmurzenia. 
 
Warunki klimatyczne w obrębie Żuław Wiślanych kształtowane są przez cyrkulację atmosferyczną 
oraz oddziaływanie wymiany energetycznej na styku ląd – powietrze. Równinne ukształtowanie 
terenu umożliwia swobodne przenikanie wpływów morskich, głównie jesienią  
i zimą. Z kolei wiosną i latem, decydujący o warunkach klimatycznych jest wpływ mas powietrza 
kontynentalnego.  
 
Specyfika klimatu Żuław Wiślanych przejawia się w jednej z najwyższych w województwie, rocznej 
amplitudzie temperatury, w najwyższych absolutnych maksimach temperatur powietrza oraz  
w największej liczbie dni gorących i liczbie dni bez zachmurzenia. 
 
Charakterystycznym zjawiskiem jest również występowanie silnych wiatrów, które ze względu na 
równinny i rozległy charakter obszaru nie napotykają istotnych przeszkód w postaci wyniesień 
terenu i zwartych zadrzewień. 
 
Opady atmosferyczne, ze względu na położenie, w tzw. strefie cienia opadowego wysoczyzn 
morenowych Pojezierza Kaszubskiego i Starogardzkiego, są niewielkie. Obszar Żuław 
charakteryzuje się dużą wilgotnością, ze względu na wysoki poziom wód gruntowych  
i gęstą sieć rowów, kanałów i rzek.  
 
Obszar Pojezierza Pomorskiego - a zatem tereny gmin Pruszcz Gdański, Kolbudy, Trąbki Wielkie 
oraz w części gmina Pszczółki - charakteryzuje się dużą różnorodnością ukształtowania terenu, 
a zatem mniejszym przenikaniem wpływów powietrza morskiego. Specyfiką obszaru jest klimat 
chłodniejszy i bardziej wilgotny niż na innych terenach kraju. Spowodowane to jest, większą 
wysokością bezwzględną obszaru oraz intensywniejszymi napływami mas powietrza. 
Ukształtowanie terenu wpływa również na cyrkulacje mas powietrza oraz wiatry, ponieważ 
wzniesienia, a także porastające je lasy, wpływają na zatrzymanie i zmniejszenie prędkości 
wiatrów. Opady są znacznie większe niż na sąsiednich terenach — wahają się od 550 do 700 mm 
rocznie. 

                                                
 
3
  Diagnoza Obszaru Objętego Działaniem Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tereny Gminy 

Kolbudy 
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2.6.  Wody powierzchniowe 

Potencjał wód powierzchniowych Powiatu Gdańskiego obejmuje zasoby rzek, jezior i kanałów 
stanowiących system urządzeń melioracji podstawowej (Rysunek 3). 
 
Rysunek 3. Rzeki, cieki i kanały na terenie Powiatu Gdańskiego 

 

 

Oznaczenie 
na rysunku 

Nazwa dopływu 

1 Dopływ z polderu Dziewięć Włók 

2 Dopływ z polderu Wocławy 

3 Dopływ z Jez. Krawusińskiego 

4 Dopływ z polderu Ledowo 

5 Dopływ z polderu Cedry Małe 

6 Dopływ z polderu Cedry Wielkie 

7 Dopływ z polderu Koszwały 

8 Dopływ z polderu Koszwały II 

9 Dopływ z polderu Kiezmark 

10 Dopływ z polderu Leszkowy 

11 Dopływ z polderu Miłocin 

12 Dopływ z polderu Trutnowy 

13 Dopływ z polderu Trzcinowo I 

14 Dopływ z polderu Wiślinka 

15 Dopływ z Polderu Wiślinka II 

16 Dopływ z polderu Wróblewo 

17 Dopływ z polderu Trzcinowo 

Źródło: POMCERT materiały własne 
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W granicach Powiatu Gdańskiego znajduje się 29 naturalnych cieków wodnych (rzek i ich 
dopływów) o łącznej długości 330,7 km (Tabela 2). 
 
Tabela 2. Rzeki i ich dopływy 

 

L.p. Nazwa rzeki, cieku 
Długość 

[km] 

1 Młyński Rów 3,3 

2 Stara Motława 3,5 

3 Czarna Łacha 6,1 

4 Rutkownica 6,6 

5 Martwa Wisła 9,7 

6 Czerwona 10,7 

7 Gęś 12,9 

8 Wietcisa 13,9 

9 Styna 16,1 

10 Reknica 17,5 

11 Motława 22,5 

12 Wisła 24,0 

13 Bielawa 25,1 

14 Radunia 30,3 

15 Kłodawa 33,1 

16 Dopływ z Jodłowna 4,1 

17 Dopływ z Jez. Bronisława 4,3 

18 Dopływ z Kol. Ząbrsko Górne 4,4 

19 Dopływ z Borkowa 5,1 

20 Dopływ z Przerębskiej Huty 5,3 

21 Dopływ w Pręgowie 5,4 

22 Dopływ spod Kol. Gromadzin 5,4 

23 Dopływ z Sulmin 5,8 

24 Dopływ z Jez. Krawusińskiego 6,0 

25 Dopływ z Suchej Huty 6,5 

26 Dopływ z Szatarp 8,4 

27 Dopływ z Różyn 10,2 

28 Dopływ z Ełganówka 11,0 

29 Dopływ z Jez. Połęczyńskiego 13,5 

Razem 330,7 

 
Źródło: RZGW w Gdańsku, Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
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Na terenie Powiatu znajduje się 13 jezior o powierzchni powyżej 5 ha. Jezioro Przywidzkie Wielkie  
o powierzchni 114 ha jest największym jeziorem Powiatu (Tabela 3). 
 
Zdjęcie 1. Zbiornik Kolbudy i Jezioro Przywidzkie Wielkie 

 

 
Zbiornik Kolbudy Górne 

 
Jezioro Przywidzkie Wielkie 

Źródło: POMCERT, materiały własne 

 
 

Tabela 3. Jeziora o powierzchni powyżej 5 ha 

 
Nazwa Powierzchnia [ha] Głębokość max [m] Przepływowe 

Bronisława 25,66 4 Nie 

Głębokie 40,25 22 Tak 

Goszyńskie 75,00 5 Nie 

Klonowskie (Modre) 11,42 3 Tak 

Łąkie 39,75 13 Tak 

Mierzeszyńskie (Małe) 12,83 7 Nie 

Marszewskie Małe 12,50 14 Tak 

Otomińskie 40,74 15,4 Tak 

Połęczyńskie 37,50 6.6 Tak 

Przywidzkie Małe 17,00 22 Tak 

Przywidzkie Wielkie 114,00 3 Tak 

Sobowidzkie 11,59 4 Tak 

Ząbrsko 22,20 2.3 Tak 

 
Źródło: RZGW w Gdańsku, Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
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Sieć kanałów wraz z dopływami z polderów znajdująca się na terenie Żuław w granicach Powiatu 
Gdańskiego jest bardzo rozbudowana. Łączna długość kanałów i ich dopływów stanowiących 
urządzenia melioracji podstawowych wynosi ok. 116,2 km (Tabela 4) 
 
Do najdłuższych kanałów na terenie Powiatu Gdańskiego należą Kanał Piaskowy (16,3 km) 
i Kanał Śledziowy (13,6 km) (Zdjęcie 2): 
 
Tabela 4. Kanały i dopływy 

 

L.p. Nazwa kanału, dopływu 
Długość 

[km] 

1 Kanał A 2,3 

2 Kanał Kozi Rów Duży/Dopływ z polderu Suchy Dąb 3,7 

3 Kanał Rokitnicki 5,0 

4 Kanał Kozi Rów Duży 5,2 

5 Kanał Wielki 5,5 

6 Kanał Pompowy 7,5 

7 Kanał Radunia - Motława 8,9 

8 Kanał Czarna Łacha 9,6 

9 Kanał Śledziowy 13,6 

10 Kanał Piaskowy 16,3 

11 Dopływ z polderu Trzcinowo II 0,8 

12 Dopływ z polderu Kiezmark 0,9 

13 Dopływ z polderu Cedry Wielkie 1,4 

14 Dopływ z polderu Trzcinowo I 1,4 

15 Dopływ z Polderu Wiślinka II 1,4 

16 Dopływ z polderu Koszwały 1,5 

17 Dopływ z polderu Koszwały II 1,5 

18 Dopływ z polderu Trzcinowo 1,6 

19 Dopływ z polderu Cedry Małe 2,0 

20 Dopływ z polderu Ledowo 2,0 

21 Dopływ z polderu Wocławy 2,1 

22 Dopływ z polderu Trutnowy 2,2 

23 Dopływ z polderu Wróblewo II 2,2 

24 Dopływ z polderu Leszkowy 2,3 

25 Dopływ z polderu Wiślinka 2,3 

26 Dopływ z polderu Dziewięć Włók 2,4 

27 Dopływ z polderu Bystra 2,5 

28 Dopływ z polderu Wróblewo 2,5 

29 Dopływ z polderu Błotnik 2,6 

30 Dopływ z polderu Miłocin 3,0 

Razem 116,2 

 
Źródło: RZGW w Gdańsku, Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
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Zdjęcie 2. Kanały Śledziowy i Piaskowy 

 

 
Kanał Śledziowy 

 
Kanał Piaskowy 

Źródło: POMCERT, materiały własne 

2.7. Wody podziemne 

Wody podziemne są głównym źródłem wody służącej celom komunalnym i przemysłowym.  
W województwie pomorskim w 2010r. wyznaczono 19 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 
(GZWP) oraz wiele innych kompleksów warstw wodonośnych gromadzących strategiczne zasoby 
kraju. 
 
Tabela 5. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych na obszarze Powiatu Gdańskiego 

Numer 
zbiornika 

Nazwa 
zbiornika 

Szacunkowe 
zasoby 

dyspozycyjne 

Powierzchnia 
zbiornika 

Powierzchnia 
projektowanych 

obszarów 
ochronnych 

Typ 
zbiornika/odporność na 

zanieczyszczenie 
Uwagi 

[m
3
/24h] [km

2
] [km

2
] 

111 
Subniecka 
Gdańska 

100 000 1 800 nie wymaga 
Subniecka górnej 
kredy/odporny 

Zweryfikowany 
w 1999r., 
planowana 
nowa 
dokumentacja 

112 
Żuławy 
Gdańskie 
(a,b) 

2 700 90.5 38,5 Dolinny/bardzo podatny 
Zweryfikowany 
w 2001r. 

116 Gołębiewo 1 040 170 53,8 Międzymorenowy/odporny 
Zweryfikowany 
w 1998r. 

Źródło: Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

 
Powiat Gdański położony jest w zasięgu trzech GZWP: GZWP 111 (Subniecka Gdańska), GZWP 
112 (Zbiornik Żuławy Gdańskie) i GZWP 116 (Zbiornik międzymorenowy Gołębiewo)4, obejmując 
utwory kredowe, utwory czwartorzędu w dolinach i dolinach kopalnych, utwory czwartorzędu 
w utworach międzymorenowych (Rysunek 4). 
 
 
 
 
 

                                                
 
4  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy 

i regionów wodnych. (Dz. U. Nr 126 poz. 878 z 2006r.) 
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Rysunek 4. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 

 

 
Źródło: Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
 

2.8. Obszary górnicze 

 
W Krajowym Rejestrze Obszarów Górniczych na terenie Powiatu Gdańskiego zarejestrowane są 
34 obszary górnicze, z czego 17 jest eksploatowanych, 17 zniesionych (stan na koniec na koniec 
czerwca 2012r.). Główną kopaliną pozyskiwaną ze złóż jest kruszywo naturalne (żwir do celów 
budowlanych. (Tabela 6). 
 
Zdjęcie 3. Kopalnia żwiru w Ostróżkach (obszar górniczy Pręgowo) 

  
Źródło: POMCERT, materiały własne 
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Tabela 6. Obszary górnicze 

 
 

L.p. Nazwa obszaru Nr w rejestrze Stan 
Data 

rozpoczęcia 
eksploatacji 

Data planowanego 
zakończenia 
eksploatacji 

Gmina Nazwa złoża 
Kopalina 
główna 

Kod 
złoża 

1 Bielkówko I  10-11/1/36 aktualny     Kolbudy Bielkówko KN 5695 

2 Bielkówko III 10-11/3/207 aktualny 2009-01-20 2017-01-21 Kolbudy Bielkówko III KN 11147 

3 Pręgowo Górne IA 10-11/3/165 aktualny 2007-07-18 2017-12-31 Kolbudy Pręgowo Górne I KN 11169 

4 Pręgowo Górne IB 10-11/3/221 aktualny 2009-04-02 2019-04-03 Kolbudy Pręgowo Górne I KN 11169 

5 Pręgowo Górne II 10-11/4/332 aktualny 2011-07-15 2026-07-16 Kolbudy Pręgowo Górne II KN 13181 

6 Marszewo  10-11/4/302 aktualny 2005-09-20  2019/12/31 Przywidz Marszewo KN 10031 

7 Miłowo 10-11/4/305 aktualny 2006-10-26  2016/12/31 Przywidz Miłowo KN 10709 

8 Pszczółki A 10-11/2/128 aktualny     Pszczółki Pszczółki KN 5217 

9 Pszczółki II A  IX/1/40 aktualny 1995-05-16  2014/12/31 Pszczółki Pszczółki II A KN 6608 

10 Różyny A  10-11/1/74 aktualny     Pszczółki Różyny KR 7547 

11 Skowarcz A/I i Skowarcz A/II 
 10-
11/1/67a/a,b 

aktualny     Pszczółki Skowarcz KN 8986 

12 Ełganowo IX/1/70 aktualny     Trąbki Wielkie Ełganowo KN 7635 

13 Kleszczewo - pole A  10-11/2/84b aktualny     Trąbki Wielkie Kleszczewo KN 6083 

14 Kleszczewo - Pole B  10-11/4/304 aktualny 2010-07-22 2015-12-31 Trąbki Wielkie Kleszczewo KN 6083 

15 Warcz III - pola: A,B,C 
 10-
11/1/24/a/a,b,c 

aktualny     Trąbki Wielkie Warcz III KN 7837 

16 Warcz VI 10-11/3/192 aktualny 2008-02-22 2025-02-23 Trąbki Wielkie Warcz VI KN 10704 

17 Warcz VIII 10-11/4/348 aktualny 2012-01-03 2019-01-04 Trąbki Wielkie Warcz VIII KN 12241 

18 Bielkówko IX/1/26 zniesiony     Kolbudy Bielkowo IB 5695 

19 Bielkówko IIA 10-11/3/158a zniesiony 2007-11-12   Kolbudy Bielkówko II KN 10716 

20 Pręgowo Górne A IX/1/21 zniesiony     Kolbudy Pręgowo Górne KN 4159 

21 Pręgowo Górne B IX/1/22 zniesiony     Kolbudy Pręgowo Górne KN 4159 

22 Wiślinka I 8/1/36 zniesiony     Pruszcz Gdański Wiślinka I BU 6848 

23 Pszczółki VA 10-11/1/57 zniesiony     Pszczółki Pszczółki V KN 6576 

24 Pszczółki V IX/1/20 zniesiony     Pszczółki Pszczółki V KN 6576 

25 Różyny II 10-11/2/79 zniesiony     Pszczółki Różyny II KR 9317 

26 Różyny III  10-11/2/104 zniesiony     Pszczółki Różyny III KR 9671 
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L.p. Nazwa obszaru Nr w rejestrze Stan 
Data 

rozpoczęcia 
eksploatacji 

Data planowanego 
zakończenia 
eksploatacji 

Gmina Nazwa złoża 
Kopalina 
główna 

Kod 
złoża 

27 Gołębiewo IX/1/41 zniesiony     Trąbki Wielkie Gołębiewo IB 2186 

28 Gołębiewo Wielkie A 10-11/2/146 zniesiony     Trąbki Wielkie Gołębiewo Wielkie KN 7361 

29 Mirowo A1  IX/1/34 zniesiony      Skarszewy, Trąbki Wielkie Mirowo KN 4561 

30 Postołowo II  10-11/1/23 zniesiony     Trąbki Wielkie Postołowo II KN 7832 

31 Szczodrowo  IX/1/48 zniesiony     Trąbki Wielkie Szczodrowo KN 6429 

32 Warcz II  IX/1/65 zniesiony     Trąbki Wielkie Warcz II KN 6082 

33 Warcz IV 10-11/1/63 zniesiony 2001-11-26   Trąbki Wielkie Warcz IV KN 8915 

34 Warcz V 10-11/3/162 zniesiony 2007-01-30 2009-12-31 Trąbki Wielkie Warcz V KN 10703 

 
Źródło: Rejestr obszarów górniczych, Państwowy Instytut Geologiczny 

 
BU - złoża bursztynów 
IB - surowce ilaste ceramiki budowlanej 
KN - kruszywa naturalne 
KR - złoża wapieni jeziornych (kredy jeziornej itp.) 
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2.9. Ludność 

Liczba ludności Powiatu Gdańskiego (stan na 31 XII 2011 r.) wynosiła 100 912 osób, 
co stanowi 4,42% ludności zamieszkującej Województwo Pomorskie. W miastach zameldowane 
było 28 095 osób (27,8% ludności Powiatu), na terenach wiejskich 72 817 osób (72,2% ludności 
Powiatu) (Tabela 7). 
 

Tabela 7. Stan ludności (stan na 31 grudnia) 

 
Wyszczególnienie J.m. 2008 2009 2010 2011 

Ludność wg płci 

ogółem osoba 90 907 93 191 95 710 100 912 

mężczyźni osoba 44 733 45 808 47 025 49 728 

kobiety osoba 46 174 47 383 48 685 51 184 

Ludność wg miejsca zameldowania 

w miastach osoba 25 626 26 298 26 834 28 095 

na wsi osoba 65 281 66 893 68 876 72 817 

 

Źródło: GUS Warszawa, Rocznik statystyczny 2009, 2010, 2011 

 
W latach 2008-2011 odnotowano wzrost o 11,0% liczby ludności Powiatu Gdańskiego. Wpływ na 
to ma przede wszystkim wysoki: 

 dodatni przyrost naturalny (Tabela 8): 

 w 2008r.: 571 osób 

 w 2009r.: 540 osób 

 w 2010r.: 646 osób 

 w 2011r.: 632 osoby 

 dodatnie saldo migracji wewnętrznych (Tabela 8): 

 w 2008r.: 1 318 osób 

 w 2009r.: 1 747 osoby 

 w 2010r.: 1 871 osób 

 w 2011r.: 1 833 osoby 

Tabela 8. Wskaźniki przyrostu naturalnego (stan na 31 grudnia) 

Wyszczególnienie J. m. 2008 2009 2010 2011 

Urodzenia żywe 

ogółem osoba 1 231 1 156 1 248 1 223 

mężczyźni osoba 595 578 668 636 

kobiety osoba 636 578 580 587 

Zgony ogółem 

ogółem osoba 660 616 602 591 

mężczyźni osoba 381 337 320 327 

kobiety osoba 279 279 282 264 

Przyrost naturalny 

Ogółem osoba 571 540 646 632  

Mężczyźni osoba 214 241 348 309  

Kobiety osoba 357 299 298 323  

Źródło: GUS Warszawa, Rocznik statystyczny 2009, 2010, 2011 



 
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gdańskiego 2012 

 24 

 

Tabela 9. Migracje wewnętrzne i zewnętrzne (stan na 31 grudnia) 

 
Wyszczególnienie J. m. 2008 2009 2010 2011 

Migracje na pobyt stały Gminne wg typu, kierunku i płci migrantów 

zameldowania 

w ruchu wewnętrznym 

ogółem osoba 2 549 2 874 3 099 3 175 

mężczyźni osoba 1 187 1 342 1 466 1 493 

kobiety osoba 1 362 1 532 1 633 1 682 

wymeldowania 

w ruchu wewnętrznym 

ogółem osoba 1 231 1 127 1 228 1 342 

mężczyźni osoba 567 517 598 604 

kobiety osoba 664 610 630 738 

saldo migracji 

w ruchu wewnętrznym 

ogółem osoba 1 318 1 747 1 871 1 833 

mężczyźni osoba 620 825 868 889 

kobiety osoba 698 922 1 003 944 

Migracje na pobyt stały Gminne wg typu i kierunku 

zameldowania 

ogółem osoba 2 577 2 908 3 121 3 205 

miasta osoba 1 936 2 226 2 375 1 510 

wieś osoba 613 648 724 711 

zagranica osoba 28 34 22 30 

 wymeldowania 

ogółem osoba 1 275 1 144 1 248 1 359 

miasta osoba 664 602 629 683 

wieś osoba 567 525 599 659 

zagranica osoba 44 17 20 17 

Źródło: GUS Warszawa, Rocznik statystyczny 2008,2009,2010,2011 

 

Dodatnie saldo migracji zewnętrznych, zaobserwowane w latach 2008 - 2010, może wskazywać 
na poprawę sytuacji gospodarczej w regionie, a co za tym idzie mniejszą skłonność do migracji. 
  
Na podstawie dostępnych danych statystycznych wyznaczone zostały główne wskaźniki 
demograficzne Powiatu Gdańskiego za lata 2008 – 2010, przedstawione w Tabeli 5. 

 

Tabela 10. Główne wskaźniki demograficzne Powiatu Gdańskiego (stan na 31 grudnia) 

 

Wyszczególnienie J. m. 2008 2009 2010 

Wskaźnik obciążenia demograficznego 

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 
osób w  wieku produkcyjnym 

osoba 51,6 51,3 51,3 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 
osób w  wieku przedprodukcyjnym 

osoba 49,0 50,9 52,5 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 
osób w  wieku produkcyjnym 

osoba 17,0 17,3 17,7 

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 

w wieku przedprodukcyjnym % 22,8 22,5 22,2 

w wieku produkcyjnym % 66,0 66,1 66,1 

w wieku poprodukcyjnym % 11,2 11,4 11,7 
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Wyszczególnienie J. m. 2008 2009 2010 

Ludność wskaźniki modułu Gminnego 

ludność na 1 km
2
 osoba 115,0 117,0 121,0 

kobiety na 100 mężczyzn osoba 103,0 103,0 104,0 

małżeństwa na 1000 ludności para 7,0 7,1 5,7 

urodzenia żywe na 1000 ludności osoba 13,8 12,7 13,3 

zgony na 1000 ludności osoba 7,4 6,7 6,4 

przyrost naturalny na 1000 ludności osoba 6,4 5,9 6,9 

Źródło: GUS Warszawa, Rocznik statystyczny 2009, 2010, 2011 

 
W latach 2008-2010 odnotowano spadek ludności w wieku przedprodukcyjnym z 22,8% w 2008 r. 
do 22,2% w 2010 r., a w porównaniu z latami ubiegłymi z 25,5% w 2003 r. Zaobserwowano 
minimalny wzrost udziału ludności w wieku produkcyjnym z 66,0 % w 2008 r. do 66,1 % w 2010 r. 
Przyrost naturalny, po spadku z 6,4 osoby/1000 mieszkańców w 2008 r. do 5,9 osoby/1000 
mieszkańców w 2009 r., wzrósł do 6,9 osoby/1000 mieszkańców w 2010 r. 

2.10.  Zasoby mieszkaniowe  

W latach 2008-2010 na terenie Powiatu liczba mieszkań wzrosła z 27 987 do 30 623 (stan na 
koniec grudnia). Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosiła 2 637 913 m2. Przeciętna 
powierzchnia mieszkania w 2010r. wynosiła 86,1 m2. Na 1 osobę przypadało 27,6 m2 powierzchni 
użytkowej (Tabela 11).  

 
Tabela 11. Zasoby mieszkaniowe (stan na 31 grudnia) 

Wyszczególnienie J. m. 2008 2009 2010 

Zasoby mieszkaniowe wg form własności 

Ogółem 

mieszkania mieszk. 27 967 29 464 30 623 

powierzchnia użytkowa mieszkań m
2
 2 360 476 2 514 891 2 637 913 

zasoby gmin 

mieszkania mieszk. b.d. 1 224 b.d. 

powierzchnia użytkowa mieszkań m
2
 b.d. 51 291 b.d. 

zasoby spółdzielni mieszkaniowych 

mieszkania mieszk. b.d. 985 b.d. 

powierzchnia użytkowa mieszkań m
2
 b.d. 48 311 b.d. 

zasoby zakładów pracy 

mieszkania mieszk. b.d. 296 b.d. 

powierzchnia użytkowa mieszkań m
2
 b.d. 19 277 b.d. 

zasoby Skarbu Państwa 

mieszkania mieszk. b.d. 542 b.d. 

powierzchnia użytkowa mieszkań m
2
 b.d. 29 748 b.d. 

zasoby Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) 

mieszkania mieszk. b.d. 259 b.d. 

powierzchnia użytkowa mieszkań m
2
 b.d. 13 130 b.d. 

zasoby wspólnot mieszkaniowych 

mieszkania mieszk. b.d. 4 303 b.d. 
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Wyszczególnienie J. m. 2008 2009 2010 

Zasoby mieszkaniowe wg form własności 

powierzchnia użytkowa mieszkań m
2
 b.d. 219 836 b.d. 

zasoby osób fizycznych we wspólnotach mieszkaniowych 

mieszkania mieszk. b.d. 4 161 b.d. 

powierzchnia użytkowa mieszkań m
2
 b.d. 213 874 b.d. 

zasoby pozostałych podmiotów 

mieszkania mieszk. b.d. 352 b.d. 

powierzchnia użytkowa mieszkań m
2
 b.d. 20 499 b.d. 

Źródło: GUS Warszawa; Rocznik statystyczny 2009, 2010, 2011 

2.11. Dominujące gałęzie gospodarcze 

1. Dominującymi w Powiecie Gdańskim podmiotami zarejestrowanymi w rejestrze REGON, 
wg sekcji PKD są: 

 handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz 
artykułów użytku osobistego i domowego – wyłącznie sektor prywatny (100% 
podmiotów w tej sekcji PKD); 

 przetwórstwo przemysłowe b.d. z przewagą sektora prywatnego (99,6 % 
podmiotów w tej sekcji PKD); 

 budownictwo – wyłącznie sektor prywatny (100% podmiotów w tej sekcji PKD). 

2. Preferowane kierunki rozwoju:  

 rozbudowa sieci dróg (w tym odcinka autostrady Ab.d.1); 

 przemysł przetwórczy; 

 przemysł rolno-spożywczy;  

 turystyka i agroturystyka;  

 przyciąganie inwestorów krajowych i zagranicznych. 

3. Największe przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie Powiatu:  

 Antado Sp. z o.o. w Straszynie (produkcja mebli); 

 Browar "Amber" w Bielkówku, Gmina Kolbudy (branża piwowarska);  

 "Proelco" S.A. w Pruszczu Gdańskim (branża elektroniczna);  

 "Polsanders" Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim (obrót paszami);  

 "Kolorpak" Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim (opakowania, papier);  

 "Autoconsult" S.A. w Pruszczu Gdańskim (motoryzacja);  

 "ComputerLand Poland" S.A. w Pruszczu Gdańskim (komputery);  

 "Gregor S.A." w Pszczółkach (fabryka obuwia, hotel);  

 "Oceanic S.A." w Trąbkach Małych (kosmetyki); 

 Komers International (branża spirytusowa i deweloperska) 

 Galeon (produkcja jachtów motorowych); 

 Crown Packaging Polska Sp. z o.o. (produkcja opakowań) 

 Zakłady Mięsne NOWAK Sp. z o.o. (branża spożywcza) 

 PPU „Chemco” Sp. z o.o. w Sobowidzu (surowce do produkcji kosmetyków i chemii 
gospodarczej) 

 Ziaja Ltd. Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. w Kolbudach (zakład produkcji leków i 
kosmetyków) 

 LIDL Polska Centrum Dystrybucyjne w Rusocinie 

 Rogum Kable Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim (produkcja kabli i przewodów) 
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 LPP S.A. Magazyny w Pruszczu Gdańskim 

 DGT Sp. z o.o. w Straszynie (telekomunikacja i informatyka) 

 MERCOR S.A. w Cieplewie (zabezpieczenia przeciwpożarowe) 

 Energa Hydro Sp. z o.o. w Straszynie 

4. Najważniejszymi inwestorami zagranicznymi są: 

 Smurfit Kappa Poland w Pruszczu Gdańskim (opakowania, tektura), kapitał 
holenderski (udziałowiec); 

 "Kolorpak" Sp. z o.o. (opakowania, papier), kapitał irlandzki; 

 "Cargill", kapitał amerykański. 

 

Tabela 12. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze Regon wg sektorów 
własnościowych (stan na 31 grudnia) 

 

Wyszczególnienie J. m. 2008 2009 2010 2011 

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon wg sektorów własnościowych 

ogółem jedn.gosp. 9 700 10 249 11 107 11 476 

Sektor publiczny 

podmioty gospodarki narodowej ogółem jedn.gosp. 237 233 235 245 

państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 
ogółem 

jedn.gosp. 133 132 136 135 

spółki handlowe jedn.gosp. 10 8 8 7 

Sektor prywatny 

podmioty gospodarki narodowej ogółem jedn.gosp. 9 463 10 016 10 872 11 231 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jedn.gosp. 7 605 8 058 8 709 8 900 

spółki handlowe jedn.gosp. 759 804 863 941 

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego jedn.gosp. 149 156 156 161 

spółdzielnie jedn.gosp. 42 43 42 40 

fundacje jedn.gosp. 13 16 18 20 

stowarzyszenia i organizacje społeczne jedn.gosp. 159 173 184 194 

Źródło: GUS Warszawa, Rocznik statystyczny 2008, 2009, 2010, 2011 

Tabela 13. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze Regon wg sekcji 
PKD (stan na 31 grudnia) 2008 wg PKD 2004; 2009, 2010, 2011 wg PKD 2007 

Wyszczególnienie J. m. 2008 2009 2010 2011 

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon wg sekcji PKD 

ogółem jedn.gosp. 9 700 10 249 11 107 11 476 

sektor publiczny jedn.gosp. 237 233 235 245 

sektor prywatny jedn.gosp. 9 463 10 016 10 872 11 231 

    w sekcji A  -  Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 

ogółem jedn.gosp. 224 218 223 222 

sektor publiczny jedn.gosp. 1 1 1 1 

sektor prywatny jedn.gosp. 223 217 222 221 

    w sekcji B  -  Rybactwo 

ogółem jedn.gosp. 3 8 9 8 

sektor prywatny jedn.gosp. 3 8 9 8 

    w sekcji C  -  Górnictwo 

ogółem jedn.gosp. 8 1 597 1 622 1 638 

sektor publiczny jedn.gosp.   3 3 2 

sektor prywatny jedn.gosp. 8 1 594 1 619 1 636 
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Wyszczególnienie J. m. 2008 2009 2010 2011 

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon wg sekcji PKD 

    w sekcji D  -  Przetwórstwo przemysłowe 

ogółem jedn.gosp. 1 589 15 19 21 

sektor publiczny jedn.gosp. 4 1 1 1 

sektor prywatny jedn.gosp. 1 585 14 18 20 

    w sekcji E  -  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

ogółem jedn.gosp. 19 36 41 44 

sektor publiczny jedn.gosp. 3 4 4 4 

sektor prywatny jedn.gosp. 16 32 37 40 

    w sekcji F  -  Budownictwo 

ogółem jedn.gosp. 1 501 1 620 1 730 1 741 

sektor prywatny jedn.gosp. 1 501 1 620 1 730 1 741 

    w sekcji G  -  Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów 
użytku osobistego i domowego 

ogółem jedn.gosp. 2 479 2 531 2 665 2 681 

sektor prywatny jedn.gosp. 2 479 2 531 2 665 2 681 

    w sekcji H  -  Hotele i restauracje 

ogółem jedn.gosp. 196 929 1 001 1 007 

sektor publiczny jedn.gosp. 1 0 0 0 

sektor prywatny jedn.gosp. 195 929 1 001 1 007 

    w sekcji I  -  Transport, gospodarka magazynowa i łączność 

ogółem jedn.gosp. 866 213 237 269 

sektor publiczny jedn.gosp. 0 1 1 1 

sektor prywatny jedn.gosp. 866 212 236 268 

    w sekcji J  -  Pośrednictwo finansowe 

ogółem jedn.gosp. 311 214 250 271 

sektor prywatny jedn.gosp. 311 214 250 271 

    w sekcji K  -  Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

ogółem jedn.gosp. 1 384 313 337 348 

sektor publiczny jedn.gosp. 77 0 0 0 

sektor prywatny jedn.gosp. 1 307 313 337 348 

    w sekcji L  -  Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i 
powszechne ubezpieczenie zdrowotne 

ogółem jedn.gosp. 46 334 449 535 

sektor publiczny jedn.gosp. 25 67 65 77 

sektor prywatny jedn.gosp. 21 267 384 458 

    w sekcji M  -  Edukacja 

ogółem jedn.gosp. 203 722 820 845 

sektor publiczny jedn.gosp. 93 6 6 6 

sektor prywatny jedn.gosp. 110 716 814 839 

    w sekcji N  -  Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 

ogółem jedn.gosp. 311 202 240 278 

sektor publiczny jedn.gosp. 17 0 0 0 

sektor prywatny jedn.gosp. 294 202 240 278 

    w sekcji O  -  Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna pozostała 

ogółem jedn.gosp. 559 49 49 49 

sektor publiczny jedn.gosp. 16 26 26 26 

sektor prywatny jedn.gosp. 543 23 23 23 

Źródło: GUS Warszawa, Rocznik statystyczny 2008, 2009, 2010, 2011 
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Tabela 14. Struktura gałęzi gospodarki (stan 31.12.2011r.) 

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon 
wg sekcji PKD 

Liczba 

1. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli 
oraz artykułów użytku osobistego i domowego 

2 681 

2. Przetwórstwo przemysłowe  21 

3. Budownictwo 1 741 

4. Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 

348 

5. Transport, gospodarka magazynowa i łączność 269 

6. Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna pozostała 49 

7. Pośrednictwo finansowe 271 

8. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 278 

9. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 222 

10. Edukacja 845 

11. Hotele i restauracje  1 007 

12. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne 

535 

13. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 44 

14. Górnictwo  1 638 

15. Rybactwo 8 

Razem 7 276 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

2.12. Rolnictwo 

W 2010r. odnotowano znaczny spadek powierzchni gruntów rolnych z 52 125 ha w 2005r. do 
42 135.58 ha w 2010r. W dużej mierze ubytek użytków rolnych spowodowany jest prowadzonymi 
w tych latach na terenie Powiatu inwestycjami z zakresu budowy autostrad i dróg ekspresowych. 
 
Tabela 15. Powierzchnia użytków rolnych  

Powierzchnia Jednostka miary 2005 2010 

użytki rolne ogółem ha 45 274 38 848,27 

użytki rolne w dobrej kulturze ha  37 651,40 

pod zasiewami ha  29 792,00 

grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi ha  1 300,76 

uprawy trwałe ha  480,73 

sady ogółem ha 311 420,00 

ogrody przydomowe ha  97,83 

łąki trwałe ha 4 297 4 121,59 

pastwiska trwałe ha  1 858,50 

pozostałe użytki rolne ha  1 196,87 

lasy i grunty leśne ha  964,58 

pozostałe grunty ha  2 322,73 

grunty ogółem ha 52 125 42 135,58 

Źródło: GUS Warszawa, Powszechny spis rolny 2010 
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2.13. Leśnictwo 

W 2011r. w stosunku do roku 2008, powierzchnia gruntów leśnych wzrosła o 1,38%, przy czym 
odnotowano wzrost powierzchni zalesień o 144,1 ha.  

Lesistość Powiatu, na tle Województwa Pomorskiego, jest mała i wynosi 18,2%. Kompleksy leśne 
koncentrują się w zachodniej części Powiatu. Gminami o największej lesistości są: Przywidz 
(42,5%), Kolbudy (38,0%) i Trąbki Wielkie (31,5%). Gmina Suchy Dąb nie posiada gruntów 
leśnych, Gmina Cedry Wielkie jedynie 0,10%. W pozostałych Gminach lasy zajmują znikome 
powierzchnie. 
 

Tabela 16. Leśnictwo 

LEŚNICTWO WSZYSTKICH FORM WŁASNOŚCI Jednostka miary 2008 2009 2010 2011 

Powierzchnia gruntów leśnych 

ogółem ha 14 620,3 14 668,1 14 773,1 14 822,2 

lesistość w % % 18,00 18,00 18,20 18,20 

grunty leśne publiczne ogółem ha 13 737,2 13 766,6 13 857,9 13 877,6 

grunty leśne publiczne Skarbu Państwa ha 13 703,0 13 732,4 13 823,7 13 837,9 

grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzie 
Lasów Państwowych 

ha 13 540,4 13 576,8 13 702,1 13 730,8 

grunty leśne prywatne ha 883,1 901,5 915,2 944,6 

Powierzchnia lasów 

lasy ogółem ha 14 268,0 14 318,2 14 422,8 14 468,1 

lasy publiczne ogółem ha b.d. b.d. 13 507,6 13 523,5 

lasy publiczne Skarbu Państwa ha b.d. b.d. 13 473,5 13 483,9 

lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów 
Państwowych 

ha b.d. b.d. 13 351,9 13 376,8 

lasy publiczne Skarbu Państwa w zasobie Własności 
Rolnej SP 

ha b.d. b.d. 80,0 65,0 

lasy publiczne gminne ha b.d. b.d. 34,1 39,6 

Powierzchnia gruntów nieleśnych zalesionych i przeznaczonych do zalesienia 

zalesienia ogółem ha 35,1 62,8 17,3 28,9 

zalesienia lasy publiczne ogółem ha 35,1 62,8 13,6 28,9 

zalesienia lasy publiczne Skarbu Państwa ha 35,1 62,8 13,6 28,9 

zalesienia lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie 
Lasów Państwowych 

ha 35,1 62,8 13,6 28,9 

zalesienia lasy prywatne ogółem ha 0,0 0,0 3,7 0,0 

grunty nieleśne przeznaczone do zalesienia ogółem ha 0,0 0,0 0,0 1,6 

grunty nieleśne przeznaczone do zalesienia w zarządzie 
Lasów Państwowych 

ha 0,0 0,0 0,0 1,6 

LASY NIESTANOWIĄCE WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA 

Powierzchnia gruntów leśnych 

ogółem ha 917,30 935,70 949,40 984,30 

lasy ogółem ha 917,20 935,60 949,30 984,20 

lasy ochronne ha 0,00 0,00 0,00 3,10 

grunty leśne prywatne ogółem ha 883,10 901,50 915,20 944,60 

grunty leśne prywatne osób fizycznych ha 779,70 802,80 816,50 844,30 

grunty leśne gminne ogółem ha 34,20 34,20 34,20 39,70 

grunty leśne gminne lasy ogółem ha 34,10 34,10 34,10 39,60 

grunty leśne gminne lasy ochronne ha 0,00 0,00 0,00 3,10 

Odnowienia i zalesienia 
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LEŚNICTWO WSZYSTKICH FORM WŁASNOŚCI Jednostka miary 2008 2009 2010 2011 

ogółem 

ogółem ha 0,0 0,0 16,4 0,0 

lasy prywatne ha 0,0 0,0 16,4 0,0 

zalesienia 

ogółem ha 0,0 0,0 3,7 0,0 

lasy prywatne ha 0,0 0,0 3,7 0,0 

Pozyskanie drewna (grubizny) 

ogółem m3 364 443 372 564 

lasy prywatne m3 348 443 372 457 

lasy gminne m3 16 0 0 107 

Źródło: GUS Warszawa 

2.14. Turystyka 

Powiat Gdański charakteryzuje się umiarkowanym rozwojem bazy noclegowej i gastronomicznej,  
co przyczynia się do umiarkowanej atrakcyjności turystycznej. 
 
Najbardziej atrakcyjne turystycznie rejony to obszary o wybitnych walorach przyrodniczych, jak 
międzywale Wisły i dolina Raduni, jak również, nieliczne jeziora wraz z ich otoczeniem. Ponadto 
istotne rekreacyjne znaczenie, mają lasy w wysoczyznowej części Powiatu. 
 
Na terenie Powiatu funkcjonuje 19 obiektów zbiorowego zakwaterowania (2010 r.), z czego  
15 stanowi obiekty całoroczne. Liczba miejsc noclegowych w 2010 r. wynosiła 1 591, z czego 
1 090 to miejsca noclegowe całoroczne. W 2010 r. z noclegów skorzystało 61 331 osób,  
z czego 7,33% to turyści zagraniczni (4 495 osób). Liczba osób korzystających z noclegów oraz 
turystów zagranicznych zwiększyła się w porównaniu z latami ubiegłymi. 
 

Tabela 17. Baza turystyczna – obiekty zbiorowego zakwaterowania 

TURYSTYCZNE OBIEKTY ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA 
Jednostka 

miary 
2008 2009 2010 2011 

obiekty ogółem VII ob. 15 16 19 19 

obiekty całoroczne VII ob. 11 12 15 16 

miejsca noclegowe ogółem VII msc 1 143 1 321 1 591 1 438 

miejsca noclegowe całoroczne VII msc 742 883 1090 1136 

korzystający z noclegów ogółem I-XII osoba 50 706 51 254 61 331 66 109 

korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII osoba 4 209 4 088 4 495 5 389 

wynajęte pokoje ogółem I-XII w obiektach hotelowych - 38 289 42 689 51 747 59 044 

wynajęte pokoje turystom zagranicznym I-XII w obiektach  
hotelowych 

- 5 012 4 867 5 461 7 265 

udzielone noclegi ogółem I-XII - 91 233 87 327 113 250 
108 
937 

udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII - 7 963 7 262 8 997 9 807 

Źródło: GUS Warszawa, Rocznik statystyczny 2008, 2009, 2010, 2011 

Miejsca noclegowe rozmieszczone są głównie w ośrodkach wczasowych, hotelach. Powiat 
Gdański odznacza się niedorozwojem bazy turystycznej, w tym noclegowej, a zwłaszcza kwater 
agroturystycznych, które są najbardziej predysponowaną formą zainwestowania turystycznego na 
terenie gmin wiejskich Powiatu Gdańskiego. 
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Struktura obiektów zbiorowego zakwaterowania: 

o Hotele: 10 obiektów całorocznych; 

o Pensjonaty: 1 obiekt całoroczny; 

o Inne obiekty hotelowe: 3 obiekty całoroczne; 

o Ośrodki wczasowe: 2 obiekty, w tym 1 całoroczny; 

o Ośrodki kolonijne: 1 obiekt całoroczny; 

o Zespoły domków turystycznych: 1 obiekty sezonowy; 

o Kempingi: 1 obiekt sezonowy; 

o Pozostałe, niesklasyfikowane: 1 obiekt całoroczny. 

 

W Powiecie Gdańskim działa Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Gdańskiego 
odpowiadająca za kreowanie i upowszechnianie wizerunku gmin Powiatu Gdańskiego, jako 
obszaru atrakcyjnego turystycznie w kraju i zagranicą. Ponadto na terenie Powiatu prowadzone 
są działania promujące region i jego zabytki, oraz poprawiające jakość publicznej infrastruktury 
turystycznej jak zakończona w 2010r. budowa i modernizacja trasy pieszo – rowerowej „Szlak 
Mennonitów” (Zdjęcie 4). 
 
Zdjęcie 4. Szlak Mennonitów – Żuławski Dom Podcieniowy z 1720r. w miejscowości Trutnowy 

 

 
 

 

  
 
Źródło: POMCERT, materiały własne 
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Na terenie Powiatu rozwija się agroturystyka. Znajduje się tu kilkanaście gospodarstw 
prowadzących działalność turystyczną Większość z nich opiera swoją działalność na 
wynajmowaniu pokoi oraz prowadzeniu działalności gastronomicznej. Są jednak takie, które 
oferuję dodatkowe atrakcje – głównie przejażdżki konne (Zdjęcie 5), wędkowanie, organizowanie 
ognisk oraz różnorodnych atrakcji dodatkowych, jak nauka pieczenia chleba, czy grzybobranie. 
Większość właścicieli gospodarstw agroturystycznych podkreśla bliskość i dobre połączenia 
komunikacyjne z Trójmiejskim obszarem metropolitalnym, jako pozytywny aspekt rozwoju 
agroturystyki na terenie Powiatu Gdańskiego. 
 
Zdjęcie 5. Przejażdżki konne – agroturystyka 

 

 
 
Źródło: POMCERT, materiały własne 
 

2.15. Infrastruktura drogowa 

Przez teren Powiatu Gdańskiego przebiegają: 
 

 drogi krajowe: 

o Autostrada A1; 

o Nr 91 – droga krajowa łącząca Trójmiasto z południem Polski; 

o Nr 7 – droga krajowa Gdańsk-Warszawa; 

o S6 – obwodnica Trójmiasta; 

o S7 – południowa obwodnica Gdańska; 

 

 drogi wojewódzkie: 

o Nr 221 – Gdańsk Kościerzyna; 

o Nr 222 – Gdańsk – Starogard Gdański; 

o Nr 223 – Pruszcz Gdański – Przejazdowo; 

o Nr 226 – Pruszcz Gdański – Nowa Karczma; 

o Nr 227 – Pruszcz Gdański – Trutnowy – Wocławy; 
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o Nr 233 – Trzepowo – Mierzeszyn; 

o Nr 501 – Przejazdowo – Sobieszewo. 

 
Wymienione drogi krajowe i wojewódzkie charakteryzują się dużym natężeniem ruchu 
(Tabela 18), są źródłem hałasu komunikacyjnego i emisji zanieczyszczeń pochodzących ze 
spalania paliw. 
 
Tabela 18. Dobowe natężenia ruchu na drodze krajowej Nr 6 w 2011r. (pomiar w Miłobądzu) 

 

 
 
Źródło: GDDKiA, Wyniki automatycznych pomiarów ruchu przeprowadzonych w 2011r. 
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Zdjęcie 6. Ekrany akustyczne w miejscowości Cedry Małe (droga krajowa S7)  

 
Źródło: POMCERT, materiały własne 

 
Łączna długość dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2011r. wynosiła 
1 683,3 km. W latach 2008-2011 kilometraż dróg gminnych wzrósł o 405,9 km (Tabela 19). 
 
Tabela 19. Drogi gminne i powiatowe 

Drogi publiczne Jednostka miary 2008 2009 2010 2011 

Drogi gminne w powiecie 

o nawierzchni twardej km 259,5 280,0 322,8 324,9 

o nawierzchni twardej ulepszonej km 212,1 257,1 266,6 268,8 

o nawierzchni gruntowej km 243,6 244,3 585,1 534,8 

Razem drogi gminne km 715,2 781,4 1 174,5 1 128,5 

Drogi powiatowe wg typu nawierzchni 

o nawierzchni twardej km 273,9 274,2 274,2 274,2 

o nawierzchni twardej ulepszonej km 266,1 265,9 265,9 265,9 

o nawierzchni gruntowej km 22,2 14,7 14,7 14,7 

Razem drogi powiatowe km 562,2 554,8 554,8 554,8 

Razem drogi km 1 277,4 1 336,2 1 729,3 1 683,3 

 

Źródło: GUS Warszawa, Rocznik statystyczny 2008, 2009, 2010, 2011 
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2.16. Zaopatrzenie w paliwa gazowe, energię elektryczną i ciepło 

Głównym, systemowym źródłem gazu na terenie Powiatu Gdańskiego, jest krajowy system 
przesyłu gazu ziemnego wysokometanowego GZ-50 obejmujący cały kraj. Na terenie Powiatu gaz 

dostarczany jest wybudowanym w latach 1971-1973 gazociągiem 400 przebiegającym 
z kierunku Włocławka. Na terenie Powiatu rurociąg biegnie przez Gminy: Pszczółki, Pruszcz 
Gdański, Kolbudy. 

W 2010r. odsetek mieszkańców korzystających z sieci gazu na terenie Powiatu wynosił 42,1%  
(12 622 gospodarstwa domowe), przy czym w mieście Pruszczu Gdańskim 81,6% gospodarstw 
domowych korzystało z sieci gazowniczej, w miejscowościach na terenach wiejskich 26,7 % 
(Tabela 20).  

Zużycie gazu na 1 mieszkańca wzrosło ze 140,1 m3/rok w 2008r. do 176,5 m3/rok w 2010r. 
Odnotowany znaczny wzrost zużycia gazu na potrzeby ogrzewania budynków z 11 988,1 tys. m3 
w 2008r., do 16 013,0 tys. m3 w 2010r. (wzrost o 33,6%). 

 

Tabela 20. Sieć gazowa 

 

Wyszczególnienie Jednostka miary 2008 2009 2010 

Sieć gazowa 

długość czynnej sieci ogółem w m m 418 629 445 524 468 137 

długość czynnej sieci przesyłowej w m m 63 844 63 904 72 463 

długość czynnej sieci rozdzielczej w m m 354 785 381 620 395 674 

czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i 
niemieszkalnych 

szt. 8 634 8 289 8 571 

odbiorcy gazu gosp.dom. 12 305 12 444 12 662 

odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp.dom. 10 905 10 494 10 700 

odbiorcy gazu w miastach gosp.dom. 7 036 7 025 7 004 

zużycie gazu w tys., m3 tys.m3 12 619,9 13 803,1 16 678,2 

zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys., m3 tys.m3 11 988,1 13 238,7 16 013,0 

ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 36 019 38 559 40 316 

Korzystający z instalacji w % ogółu ludności 

ogółem 

gaz % 39,6 41,4 42,1 

w miastach 

gaz % 82,9 81,3 81,6 

na wsi 

gaz % 22,6 25,7 26,7 

Sieć rozdzielcza na 100 km2 

ogółem 

sieć gazowa km 44,7 48,1 49,8 

w miastach 

sieć gazowa km 608,9 621,2 628,9 

na wsi 

sieć gazowa km 32,7 35,9 37,6 

Zużycie gazu w gospodarstwach domowych 

gaz z sieci 

na 1 mieszkańca m3 140,1 150,0 176,5 

na 1 korzystającego / odbiorcę m3 1 025,6 1 109,2 1 317,2 
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Wyszczególnienie Jednostka miary 2008 2009 2010 

w miastach 

gaz z sieci 

na 1 mieszkańca m3 234,3 252,6 275,8 

na 1 korzystającego / odbiorcę m3 843,7 932,2 1047,2 

na wsi 

gaz z sieci 

na 1 mieszkańca m3 103,3 109,8 137,6 

na 1 korzystającego / odbiorcę m3 1 268,5 1 338,7 1 651,4 

Źródło: GUS Warszawa 

 

W latach 2008-2010 odnotowany dalszy spadek całkowitego użycia energii elektrycznej 
z 7 767,5 MWh w 2008r, do 7 111,0 MWh w 2010r, (spadek o 8,5%), W 2010r., zużycie energii 
elektrycznej niskiego napięcia na 1 odbiorcę wynosiło 3 082,3 MWh/rok i było niższe o 3,3 % 
w stosunku do roku 2008 (Tabela 21). 

 

Tabela 21. Zużycie energii elektrycznej niskiego napięcia 

Wyszczególnienie Jednostka miary 2008 2009 2010 

Energia elektryczna w gospodarstwach domowych w miastach 

zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu MW 7 767,5 7 823,0 7 111,0 

Energia elektryczna w gospodarstwach domowych na terenach wiejskich 

zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu MW 7 767 8 771 7 518 

Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych 

na 1 mieszkańca kWh 306,5 301,8 267,4 

na 1 korzystającego / odbiorcę kWh 3 188,6 3 025,1 3 082,3 

Źródło: GUS Warszawa 

 
Sprzedaż energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynków i podgrzewania zimnej wody 
w latach 2009-2010 wzrosła o 21 973,8 GJ z poziomu 154 907,2 GJ w 2009r, do 176 881,0 GJ 
w roku 2010 (wzrost o 14,2%), 
Pomimo znaczącego wzrostu zużycia energii cieplnej w latach 2009-2010 wskaźnik 
energochłonności w przeliczeniu na kubaturę ogrzewanych budynków wyniósł w 2010r, 
48,2 GJ/tys. m3 i był zbliżony do wskaźnika w 2009r. (Tabela 22). 
 

Tabela 22. Zużycie energii cieplnej 

 
Wyszczególnienie Jednostka miary 2008 2009 2010 

CIEPŁOWNICTWO 

Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku wg celu 

ogółem GJ 155 988,7 154 907,2 176 881,0 

budynki mieszkalne GJ 136 839,7 136 751,2 156 929,0 

urzędy i instytucje GJ 19 149,0 18 156,0 19 952,0 

Wskaźnik energochłonności w przeliczeniu na kubaturę 
ogrzewanych budynków 

GJ/dam3 115,5 43,7 48,2 

Kotłownie i sieć cieplna wg form własności 

ogółem 

kotłownie ogółem obiekty 44 63 48 

długość sieci cieplnej przesyłowej km 10,1 12,4 15,0 

długość sieci cieplnej przyłączy do budynków i innych 
obiektów 

km 
7,7 5,4 4,3 
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Wyszczególnienie Jednostka miary 2008 2009 2010 

w spółdzielniach mieszkaniowych 

kotłownie ogółem obiekty 8 6 6 

długość sieci cieplnej przesyłowej km 0,8 0,5 0,5 

długość sieci cieplnej przyłączy do budynków i innych 
obiektów 

km 
1,0 0,9 0,9 

Kubatura budynków ogrzewanych centralnie wg jednostki ogrzewającej 

ogółem 

ogółem dam3 1 350,0 3 546,1 3 672,1 

budynki mieszkalne ogółem dam3 1 204,2 3 477,3 3 607,8 

budynki mieszkalne komunalne dam3 413,0 1 530,8 1 532,6 

budynki mieszkalne spółdzielni mieszkaniowych dam3 381,4 1 648,5 1 769,7 

budynki mieszkalne prywatne dam3 285,8 165,3 181,5 

spółdzielnie mieszkaniowe 

ogółem dam3 85,0 73,0 73,0 

budynki mieszkalne ogółem dam3 85,4 73,0 73,0 

budynki mieszkalne spółdzielni mieszkaniowych dam3 79,4 73,0 73,0 

Źródło: GUS Warszawa, Rocznik statystyczny 2008, 2009, 2010, 2011 
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3. AKTUALNY STAN 

ŚRODOWISKA 
 
 
 

OBSZARY NATURA 2000 
REZERWATY PRZYRODY 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 
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3.1. Obszary Natura 2000 

Na terenie Powiatu Gdańskiego znajduję się 9 obszarów Natura 2000. W latach 2008 – 2011 do 
rejestru zostało wpisanych pięć obszarów spełniających kryteria Obszarów o Znaczeniu 
Wspólnotowym (OZW). Pozostałe obszary OZW (3) zatwierdzono w roku 2007, a Dolina Dolnej 
Wisły został zaklasyfikowania jako Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) w 2004. 
 

 Pomlewo - PLH220092 – Gmina Kolbudy, Przywidz – pow.177,4 ha 
 
Data zaproponowania jako OZW – 2009 - 10 
Data zatwierdzenia jako OZW – 2011 – 01 
 
OPIS OBSZARU 
 
Ostoja "Pomlewo" położona jest na Pojezierzu Kaszubskim na obszarze pomiędzy osadami 
Pomlewo na zachodzie, Podlasie (Buszkowy) na północnym-wschodzie, Kozia Góra na południu - 
w powiecie gdańskim. Ostoja obejmuje tereny wysoczyznowe o rzeźbie pagórkowatej i falistej, 
które w większości porośnięte są lasami, a na zachodzie pokryte są rozległymi odłogowanymi 
polami. Ponadto zajmuję kilkanaście obniżeń terenu różnej wielkości, częściowo zatorfionych, 
a częściowo zajętych przez oczka wodne, w tym zbiorniki ze strzeblą błotną. Prawie połowę 
powierzchni ostoi zajmują lasy porolne oraz drzewostany na żyznych siedliskach lasowych, 
na których rosną gatunki iglaste (sosnę, modrzew i świerk) oraz brzoza. W obniżeniach terenu 
w ostoi występuje zróżnicowana roślinność: szuwary turzycowe i trawiaste (Magnocaricion, 
Phragmition, w tym Oenanthe-Rorripetum), łąki wilgotne (Molinietalia), mszary i kwaśne młaki 
turzycowe (Scheuchzerio-Caricetea nigrae), zarośla wierzbowe. Na mineralnych obrzeżach 
zagłębień terenu porastają zarośla głogu, murawy bliźniczkowe (Nardetalia), zbiorowiska łąkowe. 
Oczka wodne w większości mają charakter zbiorników eutroficznych z nymfeidami. Na obszarze 
znajdują się trzy oddalone od siebie i dość płytkie zbiorniki wodne. Powierzchnia wszystkich 
zbiorników wynosi 2,60 ha. Zbiorniki otoczone są lasami i nieużytkami, a zasiedlone są przez 
strzeblę błotną i zbiorniki wodne. 
 
Rysunek 5. Położenie i granice obszaru Pomlewo - PLH220092 

 

 
Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Geoserwis 
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WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE 
 
Trzy zbiorniki wodne znajdujące się w ostoi są dość licznie zasiedlone przez strzeblę błotną. 
Największy ze zbiorników ma powierzchnię około 2 ha i jest jednym z największych akwenów 
strzeblowych. Teren ostoi jest jednym z cenniejszych obszarów strzebli błotnej w regionie. 
Siedlisko tego gatunku jest najważniejszym przedmiotem ochrony w ostoi "Pomlewo", gdyż poza 
nim nie posiada dużych wartości biocenotycznych i siedliskowych. Ważne są jeszcze zatorfione 
zagłębienia terenu () z oczkami wodnymi i mineralnymi obrzeżami oraz siedliska przyrodnicze, 
jak: 3150 - zbiorniki eutroficzne, 7140 - torfowiska przejściowe i trzęsawiska, 6230 – murawy 
bliźniczkowe, które zajmują jedynie małe powierzchnie, są słabo reprezentatywne i w złym stanie. 
Większość obszaru zajmują drzewostany na gruntach porolnych, lasy z drzewostanami 
niezgodnymi z siedliskiem oraz ugory. 
 
Zdjęcie 7. Trzęsawisko na terenie obszaru Pomlewo - PLH220092 

 

 
Źródło: Panoramio, autor: Chojna 

 
ZAGROŻENIA 
 
Największym zagrożeniem dla strzebli błotnej są wędkarskie połowy ryb, a w szczególności 
w największym zbiorniku, położonym w części północno-wschodniej ostoi. Potencjalnymi 
zagrożeniami są: prawdopodobieństwo zabudowy rekreacyjnej bezpośredniego otoczenia 
zbiorników, ich przekształcanie oraz zarybianie niepożądanymi gatunkami ryb, oraz zmiany 
poziomu wód spowodowane wycinką drzewostanów w otoczeniu. Ponadto główne drogi gruntowe 
są nieustannie użytkowane przez samochody i motocykle terenowe oraz quady. Obszar Koziej 
Góry jest stałym miejscem uprawiania sportu motorowego, co może spowodować wzrost 
intensywności zniszczeń roślinności i podłoża. 
 
STATUS OCHRONNY 
 
Około połowa powierzchni ostoi leży w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, utworzonego w 1994 r. Jego ogólna powierzchnia wynosi 10 888 ha. Ochroną objęta 
jest "leśna" - zachodnia i południowa część ostoi. Na terenie Przywidzkiego OChK leżą dwa 
z trzech zbiorników zasiedlonych przez strzeblę. 
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 Zielenina - PLH220065 - gmina Przywidz, Trąbki Wielkie, 
Skarszewy – pow. 643,8 ha 

 
Data zaproponowania jako OZW – 2009 - 10 
Data zatwierdzenia jako OZW – 2011 - 01 
 
OPIS OBSZARU 
 
Jest to teren o urozmaiconej rzeźbie, przecięty fragmentem doliny Rutkownicy, zawierający kilka 
zagłębień, w których znajdują się oczka wodne. Są one głównie dawnymi wyrobiskami po 
pozyskiwaniu torfu, w których występuje strzebla błotna. Otoczone są głównie przez pastwiska 
i pola oraz fragmenty kompleksu leśnego, z siedliskami buczyny żyznej i kwaśnej, miejscami 
również grądu subatlantyckiego. 
 
Rysunek 6. Położenie i granice obszaru Zielenina - PLH220065 

 

 
Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Geoserwis 
 
WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE 
 
Na obszarze występuje skupisko zbiorników dystroficznych (3160) z bogatą populacją strzebli 
błotnej (4009). Jest to teren pozwalający na bezpieczne bytowanie tego gatunku w przyszłości, 
przy podjętej ochronie. Pod względem przyrodniczym duże znaczenie ma dolina cieku, porośnięta 
na zboczach płatami kwaśnej (9110) i żyznej buczyny (9130) oraz grądem subatlantyckim (9160). 
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Zdjęcie 8. Obszar Natura 2000 Zielenina - PLH220065 

 

  
Źródło: POMCERT, materiały własne 

 
ZAGROŻENIA 
 
Degradacja zbiorników poprzez ich zasypywanie lub osuszanie oraz ich naturalne zanikanie 
w wyniku zarastania i wypłycania. Ponadto przekształcanie w stawy rekreacyjne, 
a w szczególności zarybiane gatunkami ryb drapieżnych. Negatywny wpływ ma również 
intensyfikacja rolniczego lub rekreacyjnego zagospodarowania terenu, a przede wszystkim 
chemizacja. 
 

 Guzy - PLH220068 – Gmina Przywidz – pow. 115,2 ha 
 
Data zaproponowania jako OZW - 2009-10 
Data zatwierdzenia jako OZW - 2011-01 
 
OPIS OBSZARU 
 
Jest to niewielki fragment falistego terenu, ograniczonego z dwóch stron szosami, a częściowo 
pokrytego lasami (Rysunek 7). Posiada zagłębienia wypełnione małymi zbiornikami wodnymi, 
w których występuje strzebla błotna Eupallasella perenurus. 
 
Rysunek 7. Położenie i granice obszaru Guzy - PLH220068 

 

 
Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Geoserwis 
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WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE 
 
Strzebla błotna znajduję się dokładnie w trzech zbiornikach otoczonych lasem (Zdjęcie 9). 
Jej obecność daje nadzieję na utrzymywanie się tutejszej populacji w przyszłości, zwłaszcza 
dzięki podjętej ochronie. 
 
Zdjęcie 9. Obszar Natura 2000 Guzy - PLH220068 

 

  
Źródło: POMCERT, materiały własne 

 
ZAGROŻENIA 
 
Wypłycanie się zbiorników i naturalne procesy zarastania. Przemiany w otoczeniu terenu 
tj. budownictwo letniskowe, zanieczyszczenia, rębnie i drastyczne zmiany gospodarki leśnej. 
 

 Szumleś - PLH220086 – gmina Przywidz, Nowa Karczma – 
powierzchnia 976,5 ha 

 
Data zaproponowania jako OZW - 2009-10 
Data zatwierdzenia jako OZW - 2011-01 
 
OPIS OBSZARU 
 
Obszar o rolniczym charakterze, posiadający liczne, małe zagłębienia terenu z torfowiskami lub 
niewielkimi oczkami wodnymi. Posiada stanowiska strzebli błotnej Eupallasella perenurus oraz 
odnotowane występowanie pływaka szerokobrzeżka Dytiscus latissimus. Na terenie ostoi 
położone są dwa jeziora leżące w rynnie, o zboczach zajętych głównie przez kwaśną buczynę. 
Ponadto przepływa tu także niewielki ciek, dopływ Wietcisy, nad którym obecny jest łęg 
jesionowo-olszowy. Oprócz pól i ugorów występują ekstensywnie użytkowane łąki, a przy drogach 
sterty kamieni polodowcowych z unikatowymi porostami epifitycznymi. 
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Rysunek 8. Położenie i granice obszaru Szumleś - PLH220086 

 

 
Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Geoserwis 
 
WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE 
 
Skupienie stanowisk strzebli błotnej Eupallasella perenurus i notowania pływaka szerokobrzeżka 
Dytiscus latissimus. Znaczenie ma również obecność kilku innych cennych gatunków zwierząt 
oraz występowanie siedlisk chronionych w programie Natura 2000: wodnych (3150, 3160, 3260), 
torfowiskowych (7140) i leśnych (9110, 9130, 91E0*). Obszar cechują duże walory krajobrazowe, 
urozmaicona flora naczyniowa oraz porosty, m.in. epilityczne, o znacznej wartości przyrodniczej. 
 
Zdjęcie 10. Obszar Natura 2000 Szumleś - PLH220086 

 

  
Źródło: Panoramio 

 
ZAGROŻENIA 
 
Ewentualne zanikanie zbiorników zawierających strzeblę, ich zasypywanie, zanieczyszczanie lub 
zarybianie gatunkami drapieżnymi. Wzmożona intensyfikacja gospodarki rolnej i leśnej, a także 
rozwój budownictwa domów mieszkalnych i gospodarczych oraz rekreacyjnego. Nagłe zmiany 
w obecnym zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. 
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 Huta Dolna - PLH220089 – Gmina Przywidz – pow. 66,0 ha 
 
Data zaproponowania jako OZW - 2009-10 
Data zatwierdzenia jako OZW - 2011-01 
 

OPIS OBSZARU 
 
Ostoja położona jest na Pojezierzu Kaszubskim, w Powiecie Gdańskim, pomiędzy osadami Huta 
Dolna na północnym-zachodzie, Ząbrsko Dolne na północnym-wschodzie i Huta Górna na 
południowym-zachodzie. Swoim obszarem obejmuje część polodowcowej rynny jeziora Małe 
Ząbrsko (Jezioro Ząbrskie). Charakteryzuje się żywą rzeźbą terenu, z kilkoma rozcięciami 
erozyjnymi i niewielkimi obniżeniami, częściowo zatorfionymi, a częściowo zajętymi przez oczka 
wodne. Strzebla błotna występuje w jednym ze zbiorników (0,8 ha), otoczonym lasem 
i nieużytkami. Staw jest zarośnięty roślinnością o liściach pływających, a populacja strzebli jest 
dość liczna. Część północno-wschodnia i południowo-zachodnia obszaru jest użytkowana 
rolniczo. Znajdują się dość zwarte powierzchnie pól, pastwisk, łąk i ugorów. Występujące w ostoi 
lasy składają się głównie z drzewostanów gatunków obcych siedliskowo tj. sosny, brzozy, 
modrzewia, świerka - na żyznych siedliskach grądowych.  
 
Rysunek 9. Położenie i granice obszaru Huta Dolna - PLH220089 

 

 
Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Geoserwis 
 
WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE 
 
Ostoja chroni przede wszystkim siedlisko strzebli błotnej, gdzie jej stanowisko jest dość liczne. 
Większość obszaru w otoczeniu zbiornika, zajmują lasy, pola, pastwiska, ugory, o małych 
wartościach przyrodniczych. Siedliska Natura 2000 zajmują niewielki obszar. Teren nie 
przedstawia sobą dużych wartości florystycznych, pod względem biocenotycznym ważne są dwa 
niewielkie obniżenia terenu. Jedno obniżenie znajduje się w kompleksie lasów, w północnej części 
obszaru i zawiera oczko wodne zasiedlone przez strzeblę oraz roślinność mszarną, szuwarową 
i namuliskową. Stwierdzono w nim siedliska przyrodnicze 3150, 7140. Drugie obniżenie 
porośnięte roślinnością łąkową, ziołoroślową i kwaśnymi młakami niskoturzycowymi leży 
w kompleksie pól i upraw traw w północno-wschodniej części ostoi. Ważnym walorem obszaru 
jest położenie na stoku rynny Jeziora Ząbrsko. 
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Zdjęcie 11. Obszar Natura 2000 Huta Dolna - PLH220089 

 
Źródło: POMCERT, materiały własne 

 
ZAGROŻENIA 
 
W otoczeniu zbiornika zasiedlonego przez strzeblę błotną odnotowano minimalną presję rybacko - 
wędkarską. Innym zagrożeniem może być postępujące zarastanie zbiornika, które może być 
związane z sukcesją roślinności oraz możliwe wykorzystanie rekreacyjne, spowodowane 
rozwijającą się w okolicy zabudową. Na obrzeża zbiornika strzelbowego regularnie pojawiają się 
dziki (stwierdzono kilkanaście tarzawisk), które niszczą dno zbiornika wodnego. Zbiornik związany 
jest z niewielkim rozcięciem odprowadzającym wody do Jez. Ząbrskiego. 
 
STATUS OCHRONNY 
 
Ostoja położona jest w całości w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
utworzonego w 1994 r. na powierzchni 10 888 ha. 
 

 Dolina Kłodawy - PLH220007 – Gmina Trąbki Wielkie – 
powierzchnia 10,7 ha 

 
Data zaproponowania jako OZW - 2004-04 
Data zatwierdzenia jako OZW - 2007-11 
 
OPIS OBSZARU 
 
Obszar obejmuje fragment doliny małej rzeki Pojezierza - Kłodawy (dopływ Motławy), która jest 
mocno wcięta w wysoczyznę morenową - do 20 m. Dolina posiada strome zbocza o nachyleniu 
sięgającym do 45 stopni, stanowiące miejsca występowania licznych nisz źródliskowych. 
Na obszarze ostoi występują brunatne gleby, mady czarnoziemne, gleby torfowo-murszowe. 
Najwyższe części i stoki doliny są zalesione z dominacją grądu. Na niewielkim obszarze 
powierzchni znajdują się zbiorowiska łęgowe. 
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Rysunek 10. Położenie i granice obszaru Dolina Kłodawy - PLH220007 

 
Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Geoserwis 
 
WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE 
 
Na obszarze występują dobrze zachowane zbiorowiska łęgowe i grądowe: unikatowy na Pomorzu 
łęg olszowo-jesionowy na tawertynie oraz rzadko odnotowywana, nieznacznie zniekształcona 
postać wierzchowinowa grądu o cechach przejściowych między Stellario-Carpinetum 
i Tilio-Carpinetum. Na terenie ostoi dość licznie występują populacje rzadkich i ginących gatunków 
roślin naczyniowych oraz nisze źródłowe z rzadko notowanymi w tym rejonie zbiorowiskami 
źródliskowymi, m.in. Glycerietum nemoralis-plicatae.  
 
ZAGROŻENIA 
 
Głównym zagrożeniem jest niespełniająca wymagań ochronnych gospodarka leśna oraz 
występujące spływy nawozów i środków ochrony roślin z pól.  
 
STATUS OCHRONNY 
 
Obszar znajduję się w granicach rezerwatu przyrody Dolina Kłodawy (10,4 ha; 1999). 
 

 Dolina Reknicy - PLH220008 – Gmina Kolbudy – pow. 68,4 ha 
 
Data zaproponowania jako OZW - 2004-04 
Data zatwierdzenia jako OZW - 2007-11 
 
OPIS OBSZARU 
 
Obszar obejmuje dolinę rzeki Reknicy, która jest ciekiem bystrym, posiadającym wiele dopływów, 
charakteryzującym się przemiennym ułożeniem odcinków basenowych i przełomowych. Wzdłuż 
meandrującej rzeki teren jest znacznie nachylony. Odcinki przełomowe odznaczają się stromymi 
zboczami o nachyleniu około 30 stopni i wysokości ponad 30 m. Stoki są rozdzielone licznymi 
małymi wąwozami i parowami pochodzenia erozyjnego. Szerokość przełomów jest dość mocno 
zróżnicowana, średnia wynosi zaledwie kilkadziesiąt metrów. W jarze przy przełomach występują 
duże głazy polodowcowe. Dno rzeki Reknicy jest piaszczysto-kamieniste i odznacza się 
występowaniem ryb z grupy pstrągowych. Dolinę rzeki od źródeł do jezior oraz w okolicy ujścia, 
pokrywają piaski akumulacji lodowcowej, natomiast gliny zwałowe zalegają na pozostałym 
odcinku. Ostoja charakteryzuję się głównie glebami brunatnymi. Na dnie doliny porastają jedne 
z najbardziej interesujących elementów przyrody, jakimi są płaty łęgów. 
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Rysunek 11. Położenie i granice obszaru Dolina Reknicy - PLH220008 

 

 
Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Geoserwis 
 
WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE 
 
Na terenie obszaru występuje 6 rodzajów siedlisk zgodnie z Załącznikiem I Dyrektywy Rady 
92/43/EWG. Dobrze zachowane są typowo wykształcone łęgi i grądy. Według Załącznika 
I Dyrektywy Rady 92/43/EWG zbiorowiska leśne zajmują ponad 90% obszaru. 
Również zbiorowiska źródliskowe występują na rozległym terenie. Obszar wyróżnia się obfitą florą 
ze stanowiskami zagrożonych i chronionych prawnie gatunków roślin. Ostoja posiada bogate 
walory krajobrazowe ze szczególnie interesującym przełomem między Czapielskiem a Kolbudami.  
 
ZAGROŻENIA 
 
W sąsiedztwie ostoi znajduje się żwirownia i droga o dużym natężeniu ruchu samochodowego. 
 
STATUS OCHRONNY 
 
Obszar jest w całości położony na terenie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
w granicach Rezerwatu Przyrody Jar Reknicy (66,11 ha; 1980). 
 
 

 Przywidz - PLH220025 – gmina Przywidz, Trąbki Wielkie – 
powierzchnia 953,1 ha 

 
Data zaproponowania jako OZW - 2004-04 
Data zatwierdzenia jako OZW - 2007-11 
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OPIS OBSZARU 
 
Obszar rozciąga się na terenie obok Przywidza, z Jeziorem Przywidzkim i Jeziorem Małym oraz 
otaczającymi lasami, w których dominują buczyny i kwaśne dąbrowy. W pobliżu tego kompleksu 
znajdują się dwie powierzchnie satelitarne. Od południowego zachodu występuje skupienie 
niedużych torfowisk z oczkami wodnymi i otaczającym pasem lasu i ugorów, od północy - 
śródpolne oczko przylegające do lasu. W zbiornikach tych występuje strzebla błotna. Na Jeziorze 
Przywidzkim położona jest wyspa, która jest rezerwatem przyrody. Na półwyspie występuje 
grodzisko średniowieczne, a w pobliskich lasach kamienne kurhany. Pomiędzy dwoma jeziorami 
porastają bogate florystycznie łąki pełnikowe. 
 
Rysunek 12. Położenie i granice obszaru Przywidz - PLH220025 

 

 
Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Geoserwis 
 
WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE 
 
Na terenie ostoi położone są płaty cennych siedlisk leśnych, zwłaszcza buczyn, cechujące się 
bogactwem flory i fauny. Rzadko występujące chronione gatunki, jak stanowiska strzebli błotnej 
występującej w kilku niedużych zbiornikach, powinny dać szansę dalszego występowania tej ryby. 
 
ZAGROŻENIA 
 
Dla stanowisk strzebli błotnej - czynności jak osuszanie, zasypywanie lub zanieczyszczenie 
zbiorników, oraz zarybianie gatunkami drapieżnymi. Dla lasów - możliwa nieprawidłowa 
gospodarka leśna (zwłaszcza wylesienie), nadmierna presja turystyczna, zanieczyszczanie. Dla 
łąk - zalesianie, osuszanie, zaniechanie użytkowania, nadmierne wykorzystanie dla rekreacji, 
ewentualna zabudowa letniskowa. 
 
STATUS OCHRONNY 
 
Ścisły rezerwat przyrody - "Wyspa na Jeziorze Przywidz". 
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 Dolina Dolnej Wisły - PLB040003 – Gmina Cedry Wielkie, Suchy 
Dąb, powierzchnia całkowita obszaru 33 559,0 ha: 

- 725,9 ha na terenie Gminy Cedry Wielkie 

- 531,6 ha na terenie Gminy Suchy Dąb5 

 
Data zaklasyfikowania jako OSO - 2004-11 
Data zatwierdzenia jako OSO 
 
OPIS OBSZARU 
 
Ostoja obejmuje odcinek doliny Wisły w jej dolnym biegu, od Włocławka do Przegaliny. 
Zachowany został naturalny charakter i dynamika rzeki swobodnie płynącej. Rzeka płynie na 
większości terenu naturalnym korytem, z namuliskami, łachami piaszczystymi i wysepkami, w 
dolinie zachowane są starorzecza i niewielkie torfowiska niskie. Brzegi rzeki pokryte są mozaiką 
zarośli wierzbowych i lasów łęgowych, a także pól uprawnych i pastwisk. Dolina Wisły 
ograniczana jest przez wysokie skarpy, w miejscach, na których utrzymują się murawy 
kserotermiczne i grądy zboczowe. W granicach opisywanej ostoi Wisła przepływa przez kilka 
dużych miast, jak: Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Tczew. 
 
Rysunek 13. Położenie i granice obszaru Dolina Dolnej Wisły – PLB040003 

 

 
Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Geoserwis 

                                                
 
5
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 198, poz. 1226 z 2008r.) 



 
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gdańskiego 2012 

 52 

 
WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE 
 
Jest ostoją ptasią o randze europejskiej E 39. Na jej obszarze występuje, co najmniej 
45 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi 
(PCK). Swoje gniazda posiada ok.180 gatunków ptaków. Stanowi bardzo ważną ostoję dla ptaków 
migrujących i zimujących, a także bardzo ważny teren zimowania dla bielika (C2). W okresie 
lęgowym obszar zasiedlany jest, przez co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) gatunków 
ptaków: nurogęś, ohar (PCK), rybitwa białoczelna (PCK), rybitwa rzeczna, zimorodek, ostrygojad 
(PCK). Dość powszechnie występującymi (C7) są: derkacz, mewa czarnogłowa, sieweczka 
rzeczna. Wodno-błotne ptaki w okresie wędrówek występują w zagęszczeniu do 50 000 
osobników (C4). W okresie zimowym występuje, co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego 
(C2 i C3) następujących gatunków ptaków: bielik, gągoł, nurogęś; stosunkowo licznie (C7) 
występuje bielaczek; ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach do 40 000 osobników (C4). 
Awifauna obszaru nie jest dostatecznie poznana. Bogata fauna innych zwierząt kręgowych, 
bogata flora roślin naczyniowych (ok.1350 gatunków) z licznymi gatunkami zagrożonymi i prawnie 
chronionymi, silnie zróżnicowane zbiorowiska roślinne, w tym zachowane różne typy łęgów, 
a także cenne murawy kserotermiczne.  
 
ZAGROŻENIA 
 
Głównymi zagrożeniami są niszczenie morfologicznej różnorodności międzywala, 
zanieczyszczenie wód (przemysłowe i komunalne), zabudowa brzegów, zalesianie muraw, 
spontaniczna sukcesja roślinności wskutek zaprzestania lub zmniejszenia intensywności wypasu 
zwierząt w międzywalu, zamiana użytków zielonych na pola orne w międzywalu. Obszar ostoi 
podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Istniejące obiekty i urządzenia 
związane z ochroną przeciwpowodziową oraz koryto rzeczne wymagają utrzymywania ich 
w odpowiednim stanie technicznym. Na terenie obszaru Natura 2000 poprowadzone zostaną 
działania zapewniające swobodny spływ wód oraz lodu, przy jednoczesnym zachowaniu dobrego 
stanu ekologicznego doliny.  
 
STATUS OCHRONNY 
 
Występują następujące formy ochrony: 
 

 Rezerwat Przyrody: Las łęgowy nad Nogatem (33,0 ha), Łęgi na Ostrowiu Panieńskim 
(34,4 ha), Mątowy (56,7 ha), Wielka Kępa (Ostromecka) (27,8 ha), Wiosło Małe (21,9 ha), 
Kępa Bazarowa (32,4 ha), Rzeka Drwęca (18 888, ha) 

 Park Krajobrazowy: Dolina Dolnej Wisły (55 643,0 ha) 

 Obszar Chronionego Krajobrazu: Białej Góry (3841,0 ha), Doliny Kwidzyńskiej (1977,0 ha), 
Gniewski (2336,0 ha), Nadwiślański, Ujścia Nogatu, Środkowo-Żuławski (2870,0 ha), 
Doliny Drwęcy, Doliny Osy i Gardęgi, Na Południe od Torunia, Nizina Ciechocińska, Rzeki 
Szkarpawy, Żuław Gdańskich, Strefy Krawędziowej Doliny Wisły, Wydm Śródlądowych na 
Południe od Torunia 

 Użytek Ekologiczny: Mopkowy Most (0,2 ha), Parowa (4,0 ha) 
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3.2. Rezerwaty przyrody 

Na terenie Powiatu Gdańskiego formami ochrony przyrody są (zgodnie z Art. 6 ust. 1 Ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody6): 
 

 Jar Rzeki Reknicy - o powierzchni 67,19 ha, ustanowiony został Zarządzeniem 
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 grudnia 1980 roku 
(Dz.U. Nr 25, poz. 180) w celu zachowania przełomowego odcinka rzeki o urozmaiconej 
rzeźbie terenu oraz naturalnych drzewostanów z pomnikowymi drzewami oraz licznymi, 
rzadkimi gatunkami roślin zielnych. Obszar ten jest również zaliczony do europejskiej 
sieci Natura 2000 – „Dolina Reknicy” – PLH 220008. 

 
Zdjęcie 12. Rezerwat przyrody Jar Rzeki Reknicy 

 

  
Źródło: Panoramio 

 
Rysunek 14. Położenie i granice Rezerwatu Jar Rzeki Reknicy 

 
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl (warstwa OpenStreetMaps) 

 
 

                                                
 
6
   Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity 

Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody) 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/
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 Bursztynowa Góra - o powierzchni 5,03 ha, ustanowiony Zarządzeniem Nr 50 Ministra 
Leśnictwa z dnia 11 marca 1954 roku w celu zachowania ze względów naukowych 
i kulturowych, w niezmienionym stanie, dawnej kopalni bursztynu wraz z wyrobiskami 
wyeksploatowanych szybów. Rezerwat jest we właściwy sposób przystosowany do 
zwiedzania. Przy drodze głównej Gdańsk-Kościerzyna znajduje się parking pozwalający 
na zatrzymanie się turysty zmotoryzowanego. Przy parkingu ustawiona jest tablica 
informacyjna. 

 
Zdjęcie 13. Rezerwat przyrody Bursztynowa Góra 

 

  
Źródło: Materiały własne POMCERT 
 

Rysunek 15. Położenie i granice Rezerwatu Bursztynowa Góra 

 

 
 

Źródło: http://maps.geoportal.gov.pl (warstwa raster OpenStreetMaps) 
 
 
 
 
 
 

 

http://maps.geoportal.gov.pl/
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 Wyspa na Jeziorze Przywidz – o powierzchni 4,55 ha, utworzony na podstawie 
Zarządzenia Nr 50 Ministra Leśnictwa z dnia 11 marca 1954 r. (Monitor Polski A-30, 
poz. 445) w celu zachowania za względów dydaktycznych i społecznych, malowniczo 
położonej na jeziorze wyspy porosłej lasem bukowo-dębowym, posiadającym cechy 
zespoły naturalnego. 

 
Zdjęcie 14. Rezerwat przyrody Wyspa na Jeziorze Przywidz 

 

 
Źródło: POMCERT, materiały własne 
 

Rysunek 16. Położenie i granica Rezerwatu Wyspa na Jeziorze Przywidz 

 

 
 
Źródło: http://maps.geoportal.gov.pl (warstwa raster OpenStreetMaps) 

http://maps.geoportal.gov.pl/
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 Dolina Rzeki Kłodawy – o powierzchni 10,36 ha, ustanowiony Zarządzeniem 
Wojewody Pomorskiego z dnia 30 listopada 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 131/99 
poz. 1130). Obszar ten jest również zaliczony do europejskiej sieci Natura 2000 „Dolina 
Kłodawy” – PLH 220007. Obszar rezerwatu obejmuje część doliny rzecznej wraz z jej 
korytem, długość odcinka rzeki objętego ochroną wynosi 1,6 km. Celem ochrony 
przyrody w rezerwacie jest zachowanie przełomowego odcinka Kłodawy wraz z łęgiem 
jesionowo-olszowym porastającym dno doliny, z systemem wysięków, a także 
fragmentami wysoczyznowego lasu grądowego porastającego zbocza. 
 

Zdjęcie 15. Rezerwat przyrody Dolina Rzeki Kłodawy 

 

  
Źródło: Materiały własne POMCERT 

 
Rysunek 17. Położenie i granice Rezerwatu Dolina Rzeki Kłodawy 

 

 
 
Źródło: http://maps.geoportal.gov.pl (warstwa raster OpenStreetMaps) 

 
 
 

http://maps.geoportal.gov.pl/
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3.3. Obszary chronionego krajobrazu 

 Otomiński OChK – obszar o powierzchni 2 072 ha, ustanowiony Zarządzeniem 
Wojewody Pomorskiego z 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994 Nr 27 poz. 139 
i z 1998 r. Nr 59, poz. 294). Obejmuje tereny położone częściowo na terenie miasta 
Gdańska, częściowo na obszarze gminy Kolbudy. Teren ten został wydzielony pod 
ochronę ze względu na zwarty kompleks leśny, który wraz z jeziorem Otomińskim jest 
miejscem intensywnej turystyki i rekreacji. Najcenniejszy fragment Otomińskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu - wytopiskowe Jezioro Otomińskie wraz 
z otaczającymi je interesującymi zbiorowiskami buczyn i torfowiskami - znajduje się 
na terenie Gminy Kolbudy (1 762 ha). 

 
Zdjęcie 16. Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu 

 

  
Źródło: Materiały własne POMCERT 
 

Rysunek 18. Położenie i granica Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

  

 
 
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl (warstwa OpenStreetMaps) 

 
 
 
 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/
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 Przywidzki OChK – obszar o powierzchni 10 888 ha, (w tym 10 182 ha mieści się 
w granicach Powiatu Gdańskiego), ustanowiony Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego 
z 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994 Nr 27 poz. 139 i z 1998 r. Nr 59, poz. 294). 
Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje większość powierzchni Gminy 
Przywidz (północno-wschodnią, centralną i południowo zachodnią jej część). 
Zlokalizowany jest wzdłuż dolin rzek Reknicy i Raduni oraz obejmuje rynnę Jeziora 
Przywidzkiego wraz z przyległymi kompleksami leśnymi. Powołany został celem 
ochrony charakterystycznej dla obszarów polodowcowych rzeźby terenu. Występują tu 
głębokie rynny, wzniesienia denno i czołowomorenowe, liczne jeziora i rzeki, wysoka 
lesistość, charakterystyczne gleby brunatne niskiej jakości przy dużym udziale piasków, 
glin i żwirów oraz fragmentami glin i iłów. Przywidzki OCHK, w ramach ECONET-
POLSKA (koncepcja krajowej sieci ekologicznej) został uznany ponadlokalnym 
łącznikiem ekologicznym pomiędzy obszarami chronionymi zlokalizowanymi poza 
obszarem gminy. 

 
Zdjęcie 17. Jezioro Przywidzkie na terenie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

 

 
Źródło: Materiały własne POMCERT 
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Rysunek 19. Położenie i granica Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

 

 
 

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl (warstwa OpenStreetMaps) 
Rysunek 20. Położenie i granice Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

 

 OChK Żuław Gdańskich – obszar o powierzchni 30 092 ha (w tym 27 491 ha znajduje 
się w granicach Powiatu Gdańskiego), ustanowiony Zarządzeniem Wojewody 
Pomorskiego z 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994 Nr 27 poz. 139 i z 1998 r. 
Nr 59, poz. 294). Podstawowym walorem krajobrazu jest silnie rozbudowana sieć 
hydrologiczna oraz unikatowe w Polsce powierzchnie budowane przez namuły Wisły. 
Chroni się tu charakterystyczny krajobraz kulturowy Żuław. Niski płaski kulturowy 
krajobraz deltowego odcinka doliny Wisły, kształtowany był w holocenie przez wody 
Wisły, a od XIII wieku również przy dużym udziale człowieka. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/
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Zdjęcie 18. Obszar Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich 

 

  
Źródło: Materiały własne POMCERT 

 
Rysunek 21. Położenie i granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich 

 

 
 

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl (warstwa OpenStreetMaps) 

 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/
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 OChK Dolina Wietcisy – obszar o powierzchni 3 352 ha (w tym 20 ha znajduje się 
w granicach Powiatu Gdańskiego), ustanowiony Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego 
z 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994 Nr 27 poz. 139 i z 1998 r. Nr 59, poz. 294). 
Obszar przylega od południa do Przywidzkiego OChK i obejmuje środkowy odcinek 
doliny rzeki Wietcisy, wciętej głęboko w powierzchnię wysoczyzny. W dolinie występują 
dobrze zachowane zmiennowilgotne łąki z licznymi stanowiskami gatunków 
chronionych i rzadkich w regionie, jak np. pełnik europejski, sto plamek szerokolistny 
i inne. Istotnym walorem jest naturalny bieg Wietcisy, silne meandrującej wśród terenów 
o małym stopniu przekształcenia antropogenicznego. Doliny są wcięte na głębokość do 
60 m (rejon Zamkowej Góry z grodziskiem średniowiecznym), średnio około 30 m. 

 
Zdjęcie 19. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Wietcisy 

 

  
Źródło: Materiały własne POMCERT 

 
Rysunek 22. Położenie i granice Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wietcisy 

 

 
 

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl (warstwa OpenStreetMaps) 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/
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 OChK Dolina Raduni – obszar o powierzchni 3 340 ha (w tym 925 ha znajduje się na 
terenie Powiatu Gdańskiego), ustanowiony Rozporządzeniem Wojewody Pomorskiego 
w 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994 Nr 27 poz. 139 i z 1998 r. Nr 59, poz. 294). 
Obszar ten obejmuje dno i zbocza doliny rzeki Raduni oraz bezpośrednio sąsiadujące 
tereny leśne i rolne. Tereny chronione rozciągają się od wsi Goręczyno na zachodzie 
do Straszyna i Juszkowa na wschodzie. Celem utworzenia tego obszaru jest ochrona 
przed erozją stromych brzegów rzeki oraz utrzymanie i poprawa czystości jej wód. 

 

  
Źródło: Panoramio, autor Grażyna Wołoch, Adam Skotarczak 
 
 

Rysunek 23. Położenie i granice Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni 

 
 
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl (warstwa OpenStreetMaps) 

      
 
 
 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/
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3.4. Pomniki przyrody 

W Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody (http://crfop.gdos.gov.pl) na terenie Powiatu 
Gdańskiego zarejestrowanych jest 70 pomników przyrody ustanowionych przez wojewodę. 

Ponadto 6  pomników przyrody  zostało  ustanowionych  przez  Rady  Gmin.  Razem na terenie 
Powiatu Gdańskiego na koniec 2011r. znajdowało się 76 pomników przyrody 

 49 pojedyncze drzewa,  

 18 grupy drzew, 

 7 głazów narzutowych, 

 2 aleje. 

 
W 2008 roku Rozporządzeniem Nr 21/08 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 października 2008 r. 
(Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 28.10.2008 r. Nr 116, poz. 2771) w sprawie zniesienia niektórych 
pomników przyrody w województwie pomorskim, z uwagi na utratę statusu pomnika przyrody 
zniesione zostały następujące pomniki przyrody na terenie Powiatu Gdańskiego (Tabela 23): 
 
Tabela 23. Wykaz zniesionych pomników przyrody w 2008r. 

 

L.p. Rodzaj pomnika przyrody 
Położenie pomnika 

przyrody 
Pozycja w rejestrze 
pomników przyrody 

Podstawa prawna uznania za 
pomnik przyrody 

1 Drzewo – jesion wyniosły 

przy ul. Sportowej 6, 
w miejscowości 
Jankowo, Gmina 
Kolbudy 

570 

Zarządzenie Wojewody 
Gdańskiego nr 23/87 
z dn. 6.10.87 r. (Dz. Urz. Woj. 
Gd. Nr 20, poz. 123) 

2 Drzewo – dąb szypułkowy 

Nadleśnictwo Kolbudy, 
Leśnictwo Stenwał, 
oddział 133 b, Gmina 
Przywidz 

782 

Rozporządzenie Wojewody 
Gdańskiego nr 3/91 
z dn. 25.02.91 r. (Dz. Urz. Woj. 
Gd. Nr 7, poz. 54) 

 
Źródło: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 116 z dnia 28 października 2008 r. 
 
W latach 2008 - 2011 nie powstały nowe pomniki przyrody na terenie Powiatu Gdańskiego. 

Pomniki przyrody, które powstały w latach 2003 – 2007, a nie zostały ujęte w ostatniej aktualizacji 

Programu Ochrony Środowiska: 

 

1. Forma ochrony – klon zwyczajny, przedmiot ochrony – drzewo,  

położenie – wieś Jankowo, dz.nr.10/2, Gmina Kolbudy, 

Rok utworzenia – 2003. 

2. Forma ochrony –drzewo z gatunku kasztanowiec zwyczajny (Aesculushippocastanum), 

obwód pnia 3,88 m; wysokość 18 m, przedmiot ochrony – drzewo,  

położenie –Pruszcz Gdański, 

Rok utworzenia – 2007. 

3. Forma ochrony – Głaz narzutowy, obwód 10,5 m; wysokość 1,20 m, przedmiot ochrony – 

drzewo,  

położenie – Przywidz, 

Rok utworzenia – 2007. 

4. Forma ochrony - Pojedynczy okaz z gatunku buk pospolity (Fagussylvatica),  

obwód pnia 4,12 m; wysokość 33 m, przedmiot ochrony – drzewo,  

położenie - Trąbki Wielkie, Rok utworzenia – 2007. 

 

http://crfop.gdos.gov.pl/
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Tabela 24. Pomniki przyrody w Powiecie Gdańskim 

 

 
Lp. 

Rodzaj Gatunek 1 Obwód 
Gatunek 2 

Obwód Ilość Data pierwszego ustanowienia Gmina 
Gatunek 3 etc. 

1 grupa drzew jesion wyniosły 3,22 jesion wyniosł 4.1 2 1989-03-29 

Cedry Wielkie 

2 drzewo kasztan. Biały 3,23 b.d. b.d. 1 1989-03-29 

3 grupa drzew dąb szypułkowy 3,25 dąb szypułkowy 3.75 2 1989-03-29 

4 drzewo lipa drobnolistna 4,91 b.d. b.d. 1 1989-03-29 

5 grupa drzew dąb szypułkowy od 2,52 do 3,50 dąb szypułkowy od 2,52 do 3.50 9 1995-12-29 

6 grupa drzew dąb szypułkowy 3 dąb szypułkowy 4.65; 5.00 3 1966-10-21 

Kolbudy 

7 grupa drzew dąb szypułkowy 4,4 dąb szypułkowy 4.2 2 1983-06-15 

8 grupa drzew grab pospolity 2,25 grab pospolity 2.03; 2.28; 1.85 4 1984-12-30 

9 drzewo jesion wyniosły 4,00 b.d. b.d. 1 1987-10-06 

10 drzewo dąb szypułkowy 5,2 b.d. b.d 1 1989-03-29 

11 drzewo lipa szerokolistna 3,67 b.d. b.d 1 1989-03-29 

12 drzewo dąb szypułkowy 3,92 b.d. b.d 1 1989-03-29 

13 grupa drzew lipa szerokolistna 2,25 lipa szerokolistna 2.12 2 1989-03-29 

14 drzewo dąb szypułkowy 2,95 b.d. b.d 1 1989-03-29 

15 drzewo dąb szypułkowy 3,4 b.d. b.d 1 1989-03-29 

16 grupa drzew lipa drobnolistna 2,6 lipa drobnolistna 2.40; 1.75; 1,45 4 1989-03-29 

17 aleja lipowa 27 lipy drobnolistne od 1,00 do 2,60 lipa drobnolistna od 1.00 do 2.60 27 1989-03-29 

18 grupa drzew jesion wyniosły 2,48 jesion wyniosły 2.8 2 1989-03-29 

19 drzewo lipa drobnolistna 3,75 b.d. b.d 1 1989-03-29 

20 drzewo lipa szerokolistna 3,24 b.d. b.d 1 1989-03-29 

21 drzewo klon pospolity 2,8 b.d. b.d. 1 1989-03-29 

22 drzewo lipa drobnolistna 3,62 b.d. b.d 1 1991-02-25 

23 grupa drzew 3 świerki pospolite 2,47; 1,70; 1,90 
modrzew europejski, 

kasztan biały 
2.25; 3.00 5 1991-02-25 

24 drzewo buk pospolity 4,25 b.d. b.d 1 1996-12-06 

25 drzewo dąb bezszypułkowy 3,69 b.d. b.d 1 1996-12-06 

26 drzewo lipa drobnolistna 4 b.d. b.d 1 1996-12-06 

27 drzewo dąb szypułkowy 4,15 b.d. b.d 1 1996-12-06 

28 drzewo dąb szypułkowy 2,92 b.d. b.d 1 2000-12-11 

29 drzewo klon zwyczajny b,d b.d. b.d 1 2003-08-26 
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Lp. 

Rodzaj Gatunek 1 Obwód 
Gatunek 2 

Obwód Ilość Data pierwszego ustanowienia Gmina 
Gatunek 3 etc. 

30 drzewo wierzba biała 3,95 b.d. b.d. 1 1989-03-29 

Miasto Pruszcz 
Gdański 

31 drzewo klon pospolity 2,70 b.d. b.d. 1 1989-03-29 

32 drzewo jesion wyniosły 3,26 b.d. b.d. 1 1991-02-25 

33 drzewo klon jawor 2,47 b.d. b.d. 1 1995-12-05 

34 drzewo kasztanowiec 3,88 b.d. b.d. 1 2007-05-23 

35 drzewo dąb szypułkowy 5,20 dąb szypułkowy 4.20 2 1955-01-31 

Przywidz 

36 drzewo lipa drobnolistna 5,2 b.d. b.d. 1 1984-12-30 

37 drzewo dąb bezszypułkowy 3,85 b.d. b.d. 1 1989-03-29 

38 drzewo lipa drobnolistna 3,2 b.d. b.d. 1 1989-03-29 

39 grupa drzew dąb szypułkowy 2,75 dąb szypułkowy 2.6 2 1989-03-29 

40 drzewo klon jawor 2,7 b.d. b.d 1 1989-03-29 

41 drzewo klon pospolity 3,6 b.d. b.d. 1 1989-03-29 

42 grupa drzew buk pospolity 4 buk pospolity 4.2 2 1991-02-21 

43 drzewo dąb bezszypułkowy 3,48 b.d. b.d 1 1996-12-06 

44 głaz głaz narzutowy 13 b.d. b.d. 1 1996-12-06 

45 głaz głaz narzutowy 10,5 b.d. b.d. 1 2007-05-23 

46 drzewo dąb szypułkowy 6,88 b.d. b.d. 1 1955-01-31 
Suchy Dąb 

47 drzewo dąb szypułkowy 4,75 b.d. b.d. 1 1967-05-16 

48 głaz głaz narzutowy 9,30 b.d. b.d. 1 1962-11-29 

Trąbki Wielkie 

49 grupa drzew dąb szypułkowy 4,5 dąb szypułkowy 4.80; 6.20 3 1968-01-13 

50 drzewo modrzew europejski 4 b.d. b.d. 1 1968-01-13 

51 głaz b.d. 14 b.d. b.d. 1 1970-12-30 

52 gr. głazów b.d. 8 b.d. 10 2 1970-12-30 

53 drzewo lipa drobnolistna 3,25 b.d. b.d. 1 1982-06-21 

54 grupa drzew dąb szypułkowy I odnoga 4,60 m; dąb szypułkowy 3.1 2 1983-06-15 

55 
 

grupa drzew 3 dęby szypułkowe 

II odnoga: 2,40 m; 

lipa drobnolistna 3.35 4 
 

1983-06-15 
 

III odnoga:  3,60 m 

4,34; 3,34; 5,33 

56 grupa drzew 3 kasztanowce białe 3,70; 2,97; 2,90 lipa drobnolistna 4.1 4 1983-06-15 

57 drzewo dąb szypułkowy 5 b.d. b.d. 1 1983-06-15 

58 drzewo dąb szypułkowy 3,7 b.d. b.d. 1 1986-11-25 

59 drzewo jesion wyniosł 3,56 b.d. b.d. 1 1988-02-17 

60 drzewo buk pospolity 3,52 b.d. b.d. 1 1990-04-02 

61 drzewo buk pospolity 3 b.d. b.d. 1 1993-04-06 

62 drzewo grab pospolity 2,53 b.d. b.d. 1 1995-12-15 

63 drzewo sosna czarna 2,52 b.d. b.d. 1 1995-12-15 

64 drzewo świerk pospolity 3,17 b.d. b.d. 1 1995-12-15 

65 drzewo buk pospolity 3,75 b.d. b.d. 1 1996-12-06 
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Lp. 

Rodzaj Gatunek 1 Obwód 
Gatunek 2 

Obwód Ilość Data pierwszego ustanowienia Gmina 
Gatunek 3 etc. 

66 grupa drzew sosna pospolita 3,6 dąb bezszypułkowy 3.02 2 1996-12-06 

67 drzewo dąb bezszypułkowy 3,2 b.d. b.d. 1 1996-12-06 

68 drzewo buk pospolity 3,10 b.d. b.d. 1 1996-12-06 

69 głaz głaz narzutowy 12 b.d. b.d. 1 1996-12-06 

70 drzewo buk pospolity 4,12 b.d. b.d. 1 2007-05-23 

Źródło:  http://crfop.gdos.gov.pl Rejestr Pomników Przyrody 

http://crfop.gdos.gov.pl/
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3.5. Użytki ekologiczne 

W Powiecie Gdańskim znajdują się 2 użytki ekologiczne leżące na terenie Gminy Kolbudy.  

  „Park Wiejski”, 

 „Sarnia Góra”. 

Zgodnie z Art. 42 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody7 użytkami ekologicznymi 
są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, które mają znaczenie dla zachowania 
różnorodności biologicznej. Ekosystemy tworzą naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne 
oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, 
starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska 
rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca 
rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Ustanowienie użytku ekologicznego 
następuje w drodze uchwały rady gminy.  

Użytek ekologiczny „Park Wiejski” w m. Jankowo, Gmina Kolbudy ustanowiony został na mocy 
Uchwały Nr XXVIII/194/97 Rady Gminy Kolbudy z dnia 19 czerwca 1997 r. Teren użytku stanowi 
enklawę leśną z udziałem sosny, klona, buka oraz bzu czarnego i leszczyny podrostem grabu, 
o powierzchni 0,6 ha i porasta wzniesienie wśród zabudowy.  

Użytek ekologiczny „Sarnia Góra” ustanowiony został na mocy Uchwały Nr XXXII/206/2001) 
Rady Gminy Kolbudy z dnia 30 sierpnia 2011r. Zajmuje on obszar o powierzchni 3,65 ha 
i obejmuje część lasu na wododziale rzek Raduni i Reknicy w miejscowości Kolbudy. 

3.6. Jakość wód podziemnych 

Ocenę jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych, wykonuje się na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu 
oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. Nr 143, poz. 896) w odniesieniu do  pięcioklasowej skali 
jakości: 
 

 I klasa – wody bardzo dobrej jakości 

 II klasa – wody dobrej jakości 

 III klasa – wody zadowalającej jakości 

 IV klasa – wody niezadowalającej jakości 

 V klasa – wody złej jakości 
 
W 2009 r. monitoring wód  podziemnych w sieci krajowej na terenie województwa pomorskiego 
prowadzony był w 25 otworach badawczych, w tym na terenie Powiatu Gdańskiego we wsi 
Trutnowy, Gmina Cedry Wielkie. W ramach monitoringu regionalnego wykonano badania wód 
podziemnych z 48 otworów badawczych, głównie z ujęć komunalnych, w tym z 1 piezometru, 
jednakże na terenie Powiatu Gdańskiego nie przeprowadzono badań. 
 
W 2010 r. zbadano 49 punktów pomiarowych, w tym 1 piezometr i 1 ujęcie na terenie Powiatu 
Gdańskiego w Przywidzu. Obydwa ujęcia położone na terenie Powiatu Gdańskiego są ujęciami 
czwartorzędowymi. 
Na ujęciu w miejscowości Trutnowy wody czwartorzędowe pobierane są z głębokości 14 m p.p.t. 
Z uwagi na przekroczenia azotu amonowego (NH4) i ogólnego węgla organicznego (OWO) wody 
ujęcia zakwalifikowane zostały do V klasy (wody złej jakości). 
 
 
 

                                                
 
7
  Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody 
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Ujęcie w Przywidzu jest ujęciem o głębokości 102 m p.p.t, ujmowane wody w 2011r. 
zakwalifikowano do II klasy czystości (dobry stan chemiczny wód) (Tabela 25). 
 
Tabela 25. Jakość wód podziemnych 

 

Miejscowość 
Stratygrafia 

Głębokość Klasa 
Wskaźniki 

decydujące Data 
badania 

gmina (m) wody o klasie 

Rok 2009 

Trutnowy, gm. Cedry 
Wielkie 

czwartorzęd 14 
V (klasa wody złej 

jakości) 
NH4, OWO _ 

Rok 2010 

Przywidz - ujęcie czwartorzęd 102 
II (dobry stan chemiczny 

wody) 
Fe 18.10.2010 

Źródło: WIOŚ 2009, 2010  

 
Na terenie województwa pomorskiego w latach 2008-2009 nie stwierdzono szkodliwego stężenia 
azotanów powyżej 50 mg/l pochodzącego ze źródeł rolniczych.  

3.7.  Zaopatrzenie w wodę 

Gospodarka wodna jest podstawą dla funkcjonowania gminy jako samodzielnej jednostki 
terytorialnej. Zbiorcze zaopatrzenie w wodę stanowi podstawę egzystencjalną mieszkańców. 
Dostępność i jakość wody przyczynia się w znacznym stopniu do atrakcyjności inwestycyjnej 
i wzrostu rozwoju gospodarczego regionu. 
We wszystkich ujęciach wód Powiatu Gdańskiego, jakość wody z wodociągów uznana za 
przydatną do spożycia spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 72 poz.466 z późn. zm.). 

Gmina Cedry Wielkie 

Na terenie Gminy znajduję się pięć wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę obsługujące 
5 344 osób (GUS - 2010r.) Trzy z nich są głównymi ujęciami wód podziemnych, pozostałe dwa 
lokalnymi dostarczającymi wodę na terenie osad wiejskich. Długość sieci wodociągowej na 
obszarze Gminy wynosi – 109 km. 
 
W Gminie Cedry Wielkie do wodociągów zbiorczego zaopatrzenia podłączonych jest 100% 
mieszkańców. Zużycie wody w gospodarstwach domowych wynosi 213 dam 3 (GUS 2010 r.). 
W latach 2005-2007, sześć ujęć wody zostało wyłączonych z użytku. 
Ujęcia Wocława, Kiezmark i Błotnik poddano modernizacji i rozbudowie: wybudowano dwie stacje 
podnoszenia ciśnienia w Cedrach Małych i Leszkowach i nowe odcinki wodociągów. Nowy 
zintegrowany układ wodociągu o kształcie pierścienia obejmuje zasięgiem prawie cały obszar 
gminy. W niedalekiej przyszłości planowane jest włączenie ujęć lokalnych: Koszwały - Ostatni 
Grosz i Trutnowy II do sieci gminnej. 
Ujęcia przewidziane są do likwidacji w 2011 r., a obsługiwane miejscowości zostaną włączone do 
sieci gminnej. Budowa odcinków wodociągów Cedry Wielkie – Trutnowy i Koszwały – Ostatni 
Grosz będzie ostatecznym rozwiązaniem problemu. Obecna wydajność ujęć podstawowych 
kilkakrotnie przekracza zapotrzebowanie Gminy na wodę. Stan zaopatrzenia Gminy w wodę jest 
na poziomie dobrym, istniejące rezerwy wydajności ujęć dają możliwości jej rozwoju. 
 
Ujęcia podstawowe połączone są siecią wodociągową obejmującą całą gminę z wyłączeniem 
miejscowości Koszwały (osiedle Ostatni Grosz) i Trutnowy II. 
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Ujęcie Błotnik, Kiezmark i Wocławy po modernizacji w 2007 r. zmieniły charakter na 
bezobsługowe z całodobowym monitoringiem. Cztery wodociągi: Błotnik, Koszwały - Zakład 
Rolny, Wocławy, Trutnowy II objęte są decyzjami zarządzającymi, natomiast dla wodociągu 
Koszwałach - Zakład Rolny i Trutnowy II Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) 
w Pruszczu Gdańskim wydał drugą decyzję na odstępstwo w wyniku przekroczenia zawartości 
fluorków w wodzie.  
 
W latach 2009 – 2010 stwierdzono warunkową przydatność wody w odniesieniu do zawartości 
jonu amonowego, zapachu i twardości oraz przydatność na warunkach przyznanego odstępstwa 
w odniesieniu do zawartości fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Koszwały - Gospodarstwo Rolne. 
PPIS nakazał doprowadzenie jakości wody z wodociągu do obowiązujących norm pod względem 
parametrów fizyko – chemicznych w terminie do 28.02.2011r.8 
 
W roku 2011 PPIS wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody na warunkach przyznanego 
odstępstwa w odniesieniu do zawartości fluorków w terminie do dnia 28.02.2014r. oraz 
warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w odniesieniu do zawartości 
jonu amonowego, twardości i zapachu. Nakazano doprowadzenie jakości wody w wodociągu 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Koszwały - Gospodarstwo Rolne do obowiązujących norm 
pod względem parametrów fizyko – chemicznych w terminie do 01.07.2012r.9 
 
W 2009 i 2011 roku wydano warunkową przydatność wody w odniesieniu do zawartości żelaza, 
jonu amonowego i twardości oraz przydatność na warunkach przyznanego odstępstwa 
w odniesieniu do zawartości fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Trutnowy II. 
 
 W 2009 r. w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami PPIS nakazał doprowadzenie jakości 
wody w wodociągu do obowiązujących norm pod względem parametrów fizyko – chemicznych 
w terminie do 28.02.2011r.10 
 
W 2011 r. wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody na warunkach przyznanego odstępstwa 
w odniesieniu do zawartości fluorków w terminie do 30 grudnia 2012r. Ponadto PPIS 
w odniesieniu do zawartości jonu amonowego, żelaza i twardości nakazał doprowadzenie jakości 
wody w wodociągu do obowiązujących norm pod względem parametrów fizyko – chemicznych 
w terminie do 01.06.2013 r.11 
 
W 2011 r. w dla ujęcia wody w miejscowości Błotnik wydano decyzję o warunkowej przydatności 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w odniesieniu do zawartości jonu amonowego 
i zapachu. Wydano nakaz doprowadzenia jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia 
 w wodę do obowiązujących norm pod względem parametrów fizyko – chemicznych w terminie do 
01.07.2013r.12 
 
 
 

                                                
 
8
  PPIS w Pruszczu Gdańskim; Ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2009 r. 

i 2010 r. dot. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Koszwały 
9
  PPIS w Pruszczu Gdańskim; Ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2011 r. 

dot. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Koszwały 
10

  PPIS w Pruszczu Gdańskim; Ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2009 r. 
dot. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Trutnowy II 

11
  PPIS w Pruszczu Gdańskim; Ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2011 r. 

dot. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Trutnowy II 
12

  PPIS w Pruszczu Gdańskim; Ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2011 r. 
dot. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Błotnik 



 
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gdańskiego 2012 

 70 

 
W tym samym roku na ujęciu w miejscowości Wocławy stwierdzono warunkową przydatność 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w odniesieniu do zawartości jonu amonowego 
i manganu. PPIS nakazał doprowadzenie jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę w do obowiązujących norm pod względem parametrów fizyko – chemicznych w terminie 
do 01.07.2013r.13 
 
Gmina Kolbudy 
 
Zaopatrzenie w wodę mieszkańców odbywa się z 9 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia, 
z czego jedno ujęcie zlokalizowane jest w sąsiedniej Gminie Pruszcz Gdański. 
Woda ze wszystkich wodociągów spełnia wymagania jakości ustalone obowiązującymi przepisami 
i dostarczana jest do 12 787 osób (GUS - 2010r.). 
 
Z wodociągów korzysta ok. 99% mieszkańców Gminy Kolbudy. W miejscowościach Kowale 
i Jankowo woda zakupywana jest od Gminy Pruszcz Gdański, pochodzi z ujęcia Straszyn 
ul. Młyńska 4. 
Na ujęciu wody powierzchniowej Straszyn, woda surowa pobierana jest ze zbiornika elektrowni 
wodnej w Straszynie, znajdującego na rzece Raduni . Spółka SAUR Neptun Gdańsk S.A 
zaopatruje w wodę osiedle „OLIMP” w Kowalach. Ponadto woda z ujęcia Pręgowo przesyłana jest 
do miejscowości Straszyn i Borkowo Gminie Pruszcz Gdański. Długość sieci wodociągowej na 
obszarze Gminy wynosi – 117,6 km. W 2010r. ilość pobranej wody wynosiła 513,5 dam3. 

Gmina Pszczółki 

Mieszkańcy Gminy zaopatrywani są w wodę pochodzącą z 5 wodociągów zbiorowego 
zaopatrzenia znajdujących się na terenie Gminy. Łączna długość sieci wodociągowej na obszarze 
Gminy w 2010r. wynosiła 62,6 km. Z wodociągów korzysta 7 899 osób( 100% mieszkańców 
Gminy Pszczółki; dane GUS - 2010r.). W 2010r. ilość pobieranej wody wyniosłą 274,3 dam3. 
Dwa wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę: w miejscowości Różyny Kolonia oraz 
w miejscowości Żelisławki należące do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
w Puławach objęte są decyzją zarządzającą. 
 
W wyniku występowania przekroczeń PPIS w Pruszczu Gdańskim wydał decyzję stwierdzającą 
warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w odniesieniu do zawartości 
manganu, żelaza, jonu amonowego i mętności. Doprowadzenie jakości wody w wodociągu 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Różyny Kolonia do obowiązujących norm pod 
względem parametrów fizyko – chemicznych ma być osiągnięte w terminie do 31.12.2012r.14 
W przypadku wodociągu w miejscowości Żelisławki w odniesieniu do zawartości manganu 
i żelaza w terminie do 30.06.2012r.15 

Gmina Pruszcz Gdański  

Zbiorcze zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy odbywa się z 7 ujęć wody zlokalizowanych 
w gminie wiejskiej Pruszcz Gdański. We wcześniejszych latach na terenie gminy funkcjonowało 
6 ujęć wody. Woda z ujęć dostarczana jest do 19 299 osób (GUS – 2010 r.). Na terenie Gminy 
znajduje się ujęcie Straszyn obsługujące miejscowość Kowale i Jankowo należące do Gminy 
Kolbudy. Ponadto 2 miejscowości Gminy Pruszcz Gdański: Straszyn i Borkowo zasilane są przez 
ujęcie wody Pręgowo przynależne do Gminy Kolbudy 

                                                
 
13

  PPIS w Pruszczu Gdańskim; Ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2011 r. 
dot. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Wocławy 

14
  PPIS w Pruszczu Gdańskim; Ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2011 r. 

dot. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Różyny Kolonia 
15

  PPIS w Pruszczu Gdańskim; Ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2011 r. 
dot. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Żelisławki 
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Do wodociągów zbiorczych podłączonych jest blisko 100% ogółu mieszkańców gminy Pruszcz 
Gdański. Długość czynnej sieci rozdzielczej wynosi 205,7 km. Woda dostarczona gospodarstwom 
domowym równa jest 716,8 dam3. 
 
W 2011 r. w wodociągu Arciszewo stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu 
wynosząca 55 μg/l, gdzie dopuszczalna zawartość wynosi maksymalnie 50 μg/l. 
Przebadano 5 próbek, gdzie w 1 stwierdzono nieprawidłowość. 
Wydano decyzję o warunkowej przydatności wody i nakazano doprowadzenie jakości wody 
w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę do obowiązujących norm pod względem 
parametrów fizyko – chemicznych w terminie do 31.12.2014r.16 
 
Na ujęciu Łęgowo w roku 2011, zaobserwowano ponadnormatywną zawartość jonu amonowego 
wynosząca 0,67 mg/l (dopuszczalna zawartość do 0,50 mg/l). W wyniku przekroczeń 
obowiązujących norm, PPIS wydał decyzję zarządzającą doprowadzenie jakości wody 
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę do obowiązujących norm w zakresie jonu 
amonowego w terminie do 31.12.2011r.17 
 
W miejscowości Wiślinka stwierdzono przydatność wody na warunkach przyznanego odstępstwa 
od dopuszczalnej zawartości azotynów w odniesieniu do  zawartości azotynów w przebadanych 
2 próbkach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej. Pomimo, że 
próbki wody nie wykazują ponadnormatywnych wartości azotynów, PPIS nakazał doprowadzenie 
jakości wody z sieci wodociągowej w miejscowości Wiślinka do obowiązujących norm pod 
względem parametrów fizyko – chemicznych w terminie do 31.12.2013r.18 

Miasto Pruszcz Gdański 

Na terenie miasta Pruszcz Gdański znajduje się 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 
Wodociąg zaopatrywany jest z trzech ujęć:  K1, K2, K3 i zaopatruje w wodę 26 672 mieszkańców 
(GUS – 2010 r.). PPIS w Pruszczu Gdańskim na podstawie zbadanych próbek wody stwierdził 
przydatność wody do spożycia. Miejska sieć wodociągowa obsługuje 100% mieszkańców miasta. 
Długość czynnej sieci rozdzielczej wynosi 72,5 km. W 2010r. pobór wody wynosił 1 053,4 dam3. 

Gmina Przywidz 

Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy odbywa się z 13 ujęć wody zasilających wodociągi 
wiejskie i grupowe. Ujęcia składają się ze studni głębinowych i stacji wodociągowych. Nowym 
ujęciem wody jest ujęcie Nowa Wieś Przywidzka obsługujące Nową Wieś Przywidzką, Koronki, 
Majdany, Michalin. Do wodociągów zbiorczych podłączonych jest 100% ogółu mieszkańców 
gminy Przywidz. Ogólna liczba ludności zaopatrywanej z wodociągów 4364 osób (GUS – 2010 r.). 
Jakość ujęć wody spełnia wymagania określone obowiązującymi przepisami. Długość sieci 
wodociągowej na obszarze Gminy wynosi 79,1 km. Woda dostarczona w 2010r. gospodarstwom 
domowym - 213,8 dam3. 

Gmina Suchy Dąb 

Na terenie gminy Suchy Dąb znajdują się 2 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 
W ostatnich latach liczba ta pomniejszyła się o jeden wodociąg w Osicach. Ogólna liczba ludności 
zaopatrywanej z tych wodociągów to 3 494 osób (GUS – 2010 r.). Jakość wody z wodociągów 
spełnia wymagania określone w ww. Rozporządzeniu. 

                                                
 
16

  PPIS w Pruszczu Gdańskim; Ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2011 r. 
dot. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Arciszewo 

17
  PPIS w Pruszczu Gdańskim; Ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2011 r. 

dot. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Łęgowo 
18

  PPIS w Pruszczu Gdańskim; Ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi kwartał 
III–IV 2011 r. dot. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Wiślinka 
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Z wodociągów zbiorczych korzysta 100% mieszkańców Gminy Suchy Dąb. Długość sieci 
wodociągowej na obszarze Gminy wynosi łącznie 66 km. W 2010r. ilość wody dostarczonej 
gospodarstwom domowym wynosiła 82,0 dam3.  

Gmina Trąbki Wielkie 

Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy odbywa się z 13 czynnych ujęć wody zasilających 
lokalne wodociągi wiejskie. Długość sieci wodociągowej na obszarze Gminy wynosi łącznie 
114,5 km. Do wodociągów zbiorczych podłączonych jest około 100% mieszkańców Gminy Trąbki 
Wielkie. Ogólna liczba ludności zaopatrywanej z tych wodociągów to 7 967 osób (GUS – 2010 r.). 
Jakość wody z wszystkich wodociągów spełnia wymagania określone obowiązującymi przepisami. 
W stosunku od ostatniej Aktualizacji Programu OŚ liczba wodociągów zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę powiększyła się o jeden wodociąg w miejscowości Drzewina. 
 
Tabela 26. Ujęcia wody w gminach Powiatu Gdańskiego w roku 2011 

 

Gmina Ujęcie 
Ilość 
ujęć 

Zasięg obsługi 

Jakość wody z 
wodociągów 

spełnia 
wymagania 
określone 

obowiązującymi 
przepisami. 

Warunkowa 
przydatność 

wody w 
odniesieniu do 

zawartości 
poszczególnyc

h substancji 

Cedry 
Wielkie 

Błotnik 

5 

Błotnik. Cedry Małe, Cedry 
Małe Kolonia, Cedry Wielkie, 
Trzcinisko 

- 
warunkowa 
przydatność 

wody 

Kiezmark 
Kiezmark, Leszkowy,  
Długie Pole, Giemlice 

przydatność 
wody 

- 

Wocławy 

Wocławy, Miłocin,  
Koszwały Wieś,  
Stanisławowo, Trutnowy I, 
Trutnowy III, 
Cedry Małe Kolonia - 

warunkowa 
przydatność 

wody 
Koszwały-Ostatni 
Grosz (Zakład Rolny) 

część miejscowości Koszwały 
- Ostatni Grosz 

Trutnowy II cz.m. Trutnowy II 

Kolbudy 

Bąkowo 

9 

Bąkowo 

przydatność 
wody 

- 

Buszkowy 
Buszkowy Górne, Buszkowy 
Dolne i Ostróżki 

Czapielsk Czapielsk, Łapino Dolne 

Lisewiec Lisewiec i Bielkówko 

Lublewo 
Lublewo, Bielkowo i część 
Kolbud 

Nowiny Nowiny, Kolbudy, Babi Dół 

Otomin, ul. Jagodowa Otomin 

Pręgowo Reknicy Pręgowo 

Pręgowo 
Straszyn, Borkowo 
gm. Pruszcz Gdański 

Pszczółki 

Pszczółki 

5 

Pszczółki, Kolnik, Ulkowy, 
Rębielcz 

przydatność 
wody 

- 

Ostrowite 
gm. Pszczółki 

Ostrowite 
przydatność 
wody 

- 

Różyny 
Kleszczewko, Skowarcz 
i część miejscowości Różyny 

przydatność 
wody 

- 

Różyny Kolonia Różyny Kolonia - 
warunkowa 
przydatność 

wody 

Żelisławki Żelisławki - 
warunkowa 
przydatność 

wody 
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Gmina Ujęcie 
Ilość 
ujęć 

Zasięg obsługi 

Jakość wody z 
wodociągów 

spełnia 
wymagania 
określone 

obowiązującymi 
przepisami. 

Warunkowa 
przydatność 

wody w 
odniesieniu do 

zawartości 
poszczególnyc

h substancji 

Pruszcz 
Gdański, 
gmina 
wiejska 

Arciszewo 

8 

Arciszewo, Goszyn, część m. 
Straszyn i część m. Juszkowo 

- 
warunkowa 
przydatność 

wody 

Jagatowo 
Boręczyn, Jagatowo, Rekcin, 
Żuława, Świńcz, Żuławka, 
Wojanowo, Będzieszyn 

przydatność 
wody 

- 

Łęgowo Łęgowo, Cieplewo, Rusocin - 

decyzja 
zarządzającą 

doprowadzenie 
jakości wody z 

wodociągu 
zbiorowego  do 
obowiązujących 

norm 

Przejazdowo Przejazdowo, Bogatka 

przydatność 
wody 

- Roszkowo 

Roszkowo, Rokietnica, 
Weselno, Dziewięć Włók, 
Krępiec, Lędowo, Mokry 
Dwór, Radunica, Bystra, 
Wiślinka, Bystra Wieś 

Rotmanka 
Rotmanka, Juszkowo, 
Straszyn 

Wiślinka Wiślinka _ 
warunkowa 
przydatność 

wody 

Straszyn ul. Młyńska 
4 

Kowale i Jankowo gm. 
Kolbudy 

przydatność 
wody 

- 

Pruszcz 
Gdański, 
gmina 
miejska 

Pruszcz Gdański 1 miasto Pruszcz Gdański 
przydatność 
wody 

 

Przywidz 

Gromadzin 

13 

Gromadzin 

przydatność 
wody 

- 

Kozia Góra 
Szklana Góra, Kozia Góra, 
Pomlewo, Huta Górna 

Piekło Górne Piekło Górne 

Jodłowno Jodłowno, Marszewska Góra 

Katarynki Katarynki 

Olszanka Olszanka 

Przywidz Przywidz, Piekło Dolne 

Stara Huta 
Stara Huta, Czarna Huta, 
Częstocin, Klonowo Dolne, 
Klonowo Górne, Roztoka 

Sucha Huta 
Sucha Huta, Kierzkowo, 
Występa, Blizny, Miłowo 

Trzepowo Trzepowo, część Borowiny 

Ząbrsko Ząbrsko Górne 

Nowa Wieś 
Przywidzka 

Nowa Wieś Przywidzka, 
Koronki, Majdany, Michalin 

Borowina Borowina 

Suchy Dąb 
Ostrowite 

2 

Suchy Dąb, Ostrowite, 
Grabiny Zameczek, 
Wróblewo, Steblewo, Osice 

przydatność 
wody 

- 

Krzywe Koło Krzywe Koło, Koźliny 
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Gmina Ujęcie 
Ilość 
ujęć 

Zasięg obsługi 

Jakość wody z 
wodociągów 

spełnia 
wymagania 
określone 

obowiązującymi 
przepisami. 

Warunkowa 
przydatność 

wody w 
odniesieniu do 

zawartości 
poszczególnyc

h substancji 

Trąbki 
Wielkie 

Drzewina 

13 

Drzewina 

przydatność 
wody 

- 

Błotnia Błotnia 

Pawlowo Pawłowo 

Sobowidz Sobowidz 

Postołowo Postołowo 

Glinna Góra Glinna Góra 

Domachowo 
Domachowo, Warcz, 
Kleszczewo, Zaskoczyn 

Mierzeszyn Mierzeszyn 

Trąbki Wielkie 
Trąbki Wielkie, Gołębiewko, 
Gołębiewo Średnie 

Ełganowo 

Ełganowo, Graniczna Wieś, 
Gołębiewo Wielkie, 
Gołębiewo Średnie, 
Gołębiewko, Rościszewo, 
Czerniec, Czerniewo 

Cząstkowo Cząstkowo 

Trąbki Małe 
Trąbki Małe, Kłodawa, 
Żukczyn, Zła Wieś, Kaczki, 
Łaguszewo 

Mierzeszyn Osada Mierzeszyn Osada Leśna 

Źródło:  Ocena  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2009, 2010, 2011 r. dot. wodociągu zbiorowego 
zaopatrzenia 

 
Zaopatrzeniem w wodę mieszkańców poszczególnych gmin zajmują się: 

- w Gminie Pruszcz Gdański: 

 "EKSPLOATATOR" Sp. z o.o.; 
 wielkość produkcji śr. w 1 625 m3/dobę (2007r., 2008r.) 
 26,6% całkowitego zaopatrzenia w Powiecie; 
 100% całkowitego zaopatrzenia w Gminie; 

- w Mieście Pruszcz Gdański: 

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o.; 
 100% całkowitego zaopatrzenia w Gminie; 
 27,7% całkowitego zaopatrzenia w Powiecie; 

- w Gminie Przywidz: 

 Urząd Gminy Przywidz; 
 wielkość produkcji śr. w 350 m³/d (2007r.), 645 m3/dobę (2008r.) 
 100% całkowitego zaopatrzenia w Gminie; 
 7,6% całkowitego zaopatrzenia w Powiecie; 

- w Gminie Pszczółki 

 WEMA S.C. Władysław Girsztowt -  5,8% całkowitego zaopatrzenia w Gminie 
(2007r.), 93,3 % (2008r.) 

 Marek Ulmann z Pszczółek – 6,7% całkowitego zaopatrzenia w Gminie (2007r.) 
 0,004% całkowitego zaopatrzenia w Powiecie; 
 100% całkowitego zaopatrzenia w Gminie; 
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- w Gminie Cedry Wielkie: 

 ”WEMA” S.C. Pszczółki;  
 wielkość produkcji śr. w 551 m³/d; 
 100% całkowitego zaopatrzenia w Gminie; 
 5,9% całkowitego zaopatrzenia w Powiecie;  

- w Gminie Suchy Dąb: 

 Urząd Gminy Suchy Dąb; 
 wielkość produkcji śr. w 340 m³/d;  
 100% całkowitego zaopatrzenia w Gminie; 
 6,3% całkowitego zaopatrzenia w Powiecie;  

- w Gminie Trąbki Wielkie: 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trąbkach Wielkich;  
 100% całkowitego zaopatrzenia w Gminie; 
 7,7% całkowitego zaopatrzenia w Powiecie; 
 wielkość produkcji 2 523 m3/dobę (2008) 

- w Gminie Kolbudy: 

 ”REKNICA” Sp. z o.o.;  
 wielkość produkcji śr. w 870 m³/d (2007r.), 1 441 m3/dobę (2008r.) 
 100% całkowitego zaopatrzenia w Gminie; 
 12,4% całkowitego zaopatrzenia w Powiecie. 
 

Stopień zwodociągowania w Powiecie w 2011 roku: 

 

 Miasto Pruszcz Gdański –   100% 

 Gmina Pruszcz Gdański –    98% 

 Gmina Kolbudy –     99% 

 Gmina Przywidz –     93% 

 Gmina Pszczółki –     99% 

 Gmina Suchy Dąb –     95% 

 Gmina Trąbki Wielkie –    90% 

 Gmina Cedry Wielkie –  100% 
 
Według danych z 2010 roku, długość sieci wodociągowej w Powiecie wynosi 827,0 km. Korzysta  
z niej 87 826 osób. W roku 2011 roczne zużycie wody w powiecie wyniosło 4 555 002 m3/r.  
 
Tabela 27. Stan zwodociągowania Powiatu Gdańskiego 

 
 

Wyszczególnienie J. m. 2008 2009 2010 

Urządzenia sieciowe 

  Wodociągi 

długość czynnej sieci rozdzielczej km 773,8 802,0 827,0 

długość czynnej sieci rozdzielczej stanowiącej własność gminy km 599,5 414,5 427,9 

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt 13 631,0 14 641,0 15 099,0 

woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 3 590,9 3 446,2 3 669,8 

ludność korzystająca z sieci wodociągowej w miastach osoba 25 463,0 26 136,0 26 672,0 

ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 82 890,0 85 328,0 87 826,0 

  Korzystający z instalacji w miastach w% ogółu ludności miast 

wodociąg % 99,4 99,4 99,4 
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Wyszczególnienie J. m. 2008 2009 2010 

Urządzenia sieciowe 

  Wodociągi 

  Sieć rozdzielcza na 100 km2 

sieć wodociągowa km 97,5 101,0 104,2 

  Zużycie wody, energii elektrycznej oraz gazu w gospodarstwach domowych 

woda z wodociągów 

na 1 mieszkańca m3 40,3 40,1 39,6 

na 1 korzystającego / odbiorcę m3 40,2 39,8 39,5 

energia elektryczna 

na 1 mieszkańca kW*h 306,5 301,8 267,4 

na 1 korzystającego / odbiorcę kW*h 3 188,6 3 025,1 3 082,3 

gaz z sieci 

na 1 mieszkańca m3 140,1 150,0 176,5 

na 1 korzystającego / odbiorcę m3 1 025,6 1 109,2 1 317,2 

Źródło: GUS Warszawa, Rocznik statystyczny 2008, 2009, 2010, 2011 

3.8.  Jakość wód powierzchniowych 

Ocena jakości wód powierzchniowych w Powiecie Gdańskim dokonana została w oparciu  
o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji 
stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych (Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1545 2011.12.14).19 Stan zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych Powiatu Gdańskiego jest kontrolowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Gdańsku. 
 
Tabela 28. Stan czystości rzek w Powiecie Gdańskim w latach 2008 - 2010 r. 
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2008 

23 Kłodawa 
Kłodawa do Styny z 
Jez. Godziszewskim 

13 _ b.d. dobry b.d. b.d. 
niezbadan
e lub brak 
badań biol. 

_ b.d. b.d. 

55 Wisła Kiezmark 11,6 słaby b.d. dobry b.d. b.d. słaby _ b.d. b.d. 

2009 

42 Wisła Kiezmark 11,6 słaby makrofity dobry 
ZO,ChZT-Mn, 
OWO, Ca, pH, 
NNO3, NK, P 

b.d. słaby dobry b.d. zły 

47 Radunia Pruszcz Gdański 8,4 b. dobry chlorofil dobry NK, P b.d. dobry nie oceniono dobry 

                                                
 
19

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych (Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1545 2011.12.14) 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112571545+2011%2412%2414&min=1
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2010 

47 Bielawa Ostrowie 4 b.d. poniżej dobrego nie oceniono  nie oceniono  b.d. 

48 Kłodawa Kłodawa 13 b.d. poniżej dobrego nie oceniono  nie oceniono  b.d. 

49 Styna Kłodawa 0 b.d. poniżej dobrego nie oceniono  nie oceniono  b.d. 

55 Wisła Kiezmark 11,6 b.d. b.d. dobry b.d. nie oceniono  zły b.d. b.d. 

Źródło: WIOŚ, Gdańsk 2008, 2009, 2010 

 
Legenda: 

BZT5  – pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenowe, 
ZO – zawiesina ogólna, 
ChZT-Mn - chemiczne zapotrzebowanie tlenowe met. nadmanganianową, 
OWO – ogólny węgiel organiczny, 
Ca – wapń, 
pH – odczyn, 
NNO3 – azot azotanowy, 
NK – azot Kjeldahla, 
P – fosfor ogólny. 
 

W latach 2008 – 2010 przebadano 5 rzek Powiatu Gdańskiego: Kłodawa, Wisła, Radunia, 
Bielawa, Styna. Rzeką o najlepszej jakości okazała się Radunia z punktem kontroli w Pruszczu 
Gdańskim. 
Wisła z punktem kontrolnym w Kiezmarku była rzeką najczęściej badaną rzeką, stwierdzono słaby 
stan biologiczny i ekologicznym oraz  dobry fizyko – chemicznym. Stan chemiczny rzeki różnił się 
w latach od dobrego (2009 r.), aż do złego w ostatnim sprawdzanym roku. 
Na rzece Kłodawie odnotowano spadek jakości parametrów fizyko – chemicznych ze stanu 
dobrego do poniżej dobrego. 
 
Rysunek 24. Ocena stanu/potencjału ekologicznego dla JCW w punktach kontrolnych rzek 
badanych w Powiecie Gdańskim w 2008 r. 

 

  

 

Źródło: WIOŚ, Gdańsk 2009 
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Rysunek 25. Ocena stanu fizyko-chemicznego dla JCW w punktach kontrolnych rzek badanych 
w Powiecie Gdańskim w 2008 r. 

 

 

 

 

Źródło: WIOŚ, Gdańsk 2009 

Rysunek 26. Ocena stanu/potencjału ekologicznego dla JCW w punktach kontrolnych rzek 
badanych w Powiecie Gdańskim w 2009 r. 

 

 

 

 

 
Źródło: WIOŚ, Gdańsk 2010 

 
Rysunek 27. Ocena stanu fizyko-chemicznego dla JCW w punktach kontrolnych rzek badanych 
w Powiecie Gdańskim w 2009 r. 

 

 

 
 

 

 

 
Źródło: WIOŚ, Gdańsk 2010 
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Rysunek 28. Ocena stanu/potencjału ekologicznego dla JCW w punktach kontrolnych rzek 
badanych w Powiecie Gdańskim w 2010 r. 

 

 

 
 

 

 

Źródło: WIOŚ, Gdańsk 2010 

Rysunek 29. Ocena stanu fizyko-chemicznego dla JCW w punktach kontrolnych rzek badanych w 
Powiecie Gdańskim w 2010 r. 

 

 

 
 

 

 

Źródło: WIOŚ, Gdańsk 2010 

W Powiecie Gdańskim tylko jedno ujęcie wód powierzchniowych wykorzystywane jest dla potrzeb 
zaopatrzenia w wodę ludności. Jest to ujęcie Straszyn na rzece Raduni, znajdujące się na terenie 
Powiatu Gdańskiego, w Gminie Wiejskiej Pruszcz Gdański, które zaopatruje w wodę ok. jedną 
czwartą mieszkańców Gdańska. Pozostałe ujęcia powierzchniowe Powiatu używane są głównie  
celach chłodniczych. 
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Największym zagrożeniem dla stanu jakości wód powierzchniowych jest działalność 
antropogeniczna. Głównymi czynnikami wywołującymi zagrożenie dla środowiska wodnego przez 
człowieka są: 
 

 wprowadzanie do środowiska zanieczyszczeń wraz z wodami zużytymi w ściekach 
komunalnych i przemysłowych, 

 zanieczyszczenia obszarowe spływające do wód wraz z wodami opadowymi z terenów 
rolniczych i zurbanizowanych, stanowiące główny problem przy uzyskaniu dobrej jakości 
wód powierzchniowych na obszarze województwa pomorskiego. 

 
W 2008 r. monitoring wód powierzchniowych prowadzono w zakresie zgodnym z projektem 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu 
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. 2009 
Nr 81 poz. 685 2011.12.14)20, które od 7 czerwca 2009 r. zaczęło obowiązywać. 
W zakresie monitoringu rzek w 2008 roku przebadano 78 jednolitych części wód (jcw). 
 
EUTROFIZACJA RZEK 
 
Zgodnie z Ustawą Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) eutrofizacja jest 
wzbogacaniem wody w biogeny, a w szczególności związki azotu lub fosforu, które powodują 
przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego. Rezultatem mogą być 
niepożądane zakłócenia biologiczne w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.  
 
W 2008 roku po raz pierwszy dokonano oceny stopnia eutrofizacji wszystkich wód 
powierzchniowych badanych w latach 2004 - 2007. W roku 2010 oceniono eutrofizację komunalną 
w poszczególnych przekrojach rzek Powiatu Gdańskiego monitorowanych w latach 2008 - 2010.  
 
Wykonano to zgodnie z ww. Rozporządzeniem MŚ w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1545 2011.12.14). Uznano, że 
stan bardzo dobry i dobry świadczy o braku eutrofizacji wód, stan umiarkowany, słaby i zły 
stanowi o eutrofizacji wód. Klasyfikację rzek przeprowadzono na podstawie elementów 
biologicznych: fitoplanktonu (chlorofil „a”) i fitobentosu okrzemkowego oraz fizykochemicznych: 
BZT5, ogólnego węgla organicznego, azotu amonowego, azotu Kjeldahla, azotu azotanowego, 
azotu ogólnego, fosforanów i fosforu ogólnego. Na obszarze Powiatu Gdańskiego ocenie 
eutrofizacji poddano 4 rzeki: Radunię, Bielawę, Kłodawę i Wisłę. Do eutroficznych zaliczono wody 
rzeki Bielawy, Kłodawy i Wisły.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
20

  Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1550 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. 
w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych 
i podziemnych 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090810685+2011%2412%2414&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090810685+2011%2412%2414&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112571545+2011%2412%2414&min=1
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Tabela 29. Ocena eutrofizacji komunalnej w poszczególnych przekrojach rzek Powiatu 
Gdańskiego monitorowanych w latach 2008 - 2010 
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Radunia Pruszcz Gdański b.d. b.d. 2 6,3 0,35 1,1 1,2 2,3 0,3 0,25 NIE 

Bielawa Ostrowie b.d. b.d. 9,6 19,2 5,81 17,1 9,3 18,4 1,7 4,07 TAK 

Kłodawa Kłodawa b.d. b.d. 3,6 11,1 0,17 1,2 1,8 3 0,3 0,43 TAK 

Kłodawa Kłodawa b.d. b.d. 3,5 9,6 0,3 1,5 2,3 3,7 0,4 0,64 TAK 

Wisła Kiezmark 67,7 b.d. 3,3 10,8 0,47 1,6 2,4 3,9 0,3 0,31 TAK 

Źródło: WIOŚ, Gdańsk 2008, 2009, 2010 

 
AZOTANY W WODACH RZEK 
 
Wody rzek: Wisły, Raduni, Kłodawy i Styny przebadane w latach 2008 - 2010 nie wykazały 
zanieczyszczenia (powyżej 50 mg NO3/l), ani zagrożenia zanieczyszczenia (40-50 mg NO3/l) 
azotanami ze źródeł rolniczych. Maksymalne stężenia były znacznie niższe od dopuszczalnych 
zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z  z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych 
(Dz.U. 2002 Nr 241, poz. 2093).21 Stężenia średnie roczne azotanów odnotowane w tych latach 
również nie przekroczyły wartości granicznych.  
 
Tabela 30. Średnie roczne i maksymalne stężenia azotanów w przekrojach pomiarowo-
kontrolnych rzek w latach 2008-2010 w Powiecie Gdańskim 

 

Rzeka Punkt kontrolny 

Stężenia średnie roczne Stężenie maksymalne  

Azotany Azotany 

[mg NO3/dm
3
] [mg NO3/dm

3
] 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Wisła Kiezmark b.d. 5,46 6,68 14,70 11,78 13,28 

Radunia Pruszcz Gd. b.d. 2,55 b.d. b.d. 5,60 b.d. 

Kłodawa Kłodawa b.d. b.d. 5,13 8,77 b.d. 8,99 

Styna Kłodawa b.d. b.d. b.d. 12,31 b.d. b.d. 

Wartości graniczne, powyżej których występuje 
eutrofizacja 

>10 >10 >10 
40-50 zagrożone                                   

> 50 zanieczyszczone 

Źródło: WIOŚ, Gdańsk 2008, 2009, 2010 
 
PRZYDATNOŚĆ WÓD DO BYTOWANIA RYB W WARUNKACH NATURALNYCH 
 
W 2008 r., badania w zakresie przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych 
zostały przeprowadzone w 38 punktach kontrolnych usytuowanych na odcinkach rzek 
znajdujących się w wykazach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gdańsku na 
terenie województwa pomorskiego. 

                                                
 

21  Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2093 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. 
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Ocenę wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 
roku, w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem 
życia ryb w warunkach naturalnych (Dz.U. 2002 Nr 176 poz. 1455). 
W latach 2008 – 2010 przebadano 3 rzeki pod kątem przydatności wód do bytowania ryb 
w warunkach naturalnych, znajdujące się na terenie Powiatu Gdańskiego: Kłodawę, Radunię 
i Stynę. Wody rzek okazały się nieprzydatne do bytowania zarówno ryb łososiowatych, jak 
i karpiowatych. Wszystkie analizowane wody wykazały się zbyt wysokim poziomem fosforu 
ogólnego i azotynów, w stosunku do wymaganego rozporządzeniem.  
 
Ocenie przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych poddano również Jezioro 
Przywidzkie Wielkie. Badanie przeprowadzono w roku 2010 w dwóch punktach kontrolnych. Pod 
względem stanu biologicznego uznano jezioro za III klasę czystości, stan fizyko – chemicznego 
jako poniżej dobrego, ekologiczny jako umiarkowany, a chemiczny jako dobry. Ogólna ocena 
wody określona została jako woda o złym stanie jakości i podatna na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. 
 
Wykazano, że w Jeziorze Przywidzkim Wielkim występuje zjawisko eutrofizacji, pomimo to, woda 
cechuje się przydatnością do bytowania ryb karpiowatych. 
 

 
Tabela 31. Ocena przydatności do bytowania ryb Jeziora Przywidzkiego w 2010 roku 

 
 

Dane o jeziorze 

Nazwa JCW 
Przywidzkie 

Wielkie 

Powierzchnia [ha] 114,0 

Objętość [tys.m3] 6311,3 

Głębokość średnia jeziora [m] 5,3 

Współczynnik Schindlera <2 

Typ abiotyczny 2a 

Rodzaj monitoringu diagnostyczny 

Ocena elementów jcw 

Stan biologiczny klasa jakości III klasa 

Stan fizykochemiczny 
poniżej 
dobrego 

Stan ekologiczny jcw umiarkowany 

Stan chemiczny jcw dobry 

Stan jcw zły 

Ilość ppk na ocenianym jeziorze 2 

Czy jcw występuje w obszarze zanieczyszczonym lub zagrożonym zanieczyszczeniami 
powodowanymi przez związki azotu ze źródeł rolniczych? 

NIE 

Czy jcw występuje w obszarze wrażliwym na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze źródeł komunalnych?  

TAK 

Chlorofil "a" - ocena eutrofizacji TAK 

Fitobentos IOJ - ocena eutrofizacji TAK 

Makrofity ESMI - ocena eutrofizacji NIE 

Przezroczystość - ocena eutrofizacji TAK 

Fosfor ogólny - ocena eutrofizacji NIE 

Azot ogólny - ocena eutrofizacji NIE 

OGÓLNA OCENA EUTROFIZACJI TAK 
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temp. wody [mg N/l] _ 

zawiesiny ogólne [mg/l] w normie 

BZT5 [mg O2/l] w normie 

niejonowy amoniak [mg NH3/l] w normie 
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fenole [mg C6H5OH/l] w normie 
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Źródło: WIOŚ, Gdańsk 2011 
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Tabela 32. Ocena przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych w rzekach badanych na terenie Powiatu Gdańskiego w latach 
2008 - 2010 r. 
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2008 

Kłodawa do Styny z 
Jez. 

Godziszewskim 

Kłodawa 13 Wisła ryby łososiowate 

woda nie 
przydatna do 

bytowania obu 
gatunków ryb 

ryby 
łososiowate 

_ 

woda nie 
przydatna do 

bytowania obu 
gatunków ryb 

Kłodawa 
(ppk na 
Stynie) 

0 Wisła 
ryby 

łososiowate 
ryby 

karpiowate 
ryby łososiowate 

woda nie 
przydatna do 

bytowania obu 
gatunków ryb 

ryby 
łososiowate 

_ 

woda nie 
przydatna do 

bytowania obu 
gatunków ryb 

2009 

Radunia 
Pruszcz 

Gd. 
8,4 _ ryby łososiowate 

woda nie 
przydatna do 

bytowania obu 
gatunków ryb 

ryby 
łososiowate 

_ 
ryby 

łososiowate 

woda nie 
przydatna do 

bytowania obu 
gatunków ryb 
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2010 

Kłodawa Kłodawa 13 _ 
ryby 

łososiowate 
ryby 

karpiowate 

woda nie 
przydatna do 

bytowania obu 
gatunków ryb 

ryby 
łososiowate 

woda nie 
przydatna do 

bytowania obu 
gatunków ryb 

ryby 
łososiowate 

_ 
ryby 

łososiowate 

woda nie 
przydatna do 

bytowania obu 
gatunków ryb 

Styna Kłodawa 0 _ 
ryby 

łososiowate 
ryby 

karpiowate 
ryby łososiowate 

woda nie 
przydatna do 

bytowania obu 
gatunków ryb 

ryby 
łososiowate 

_ 
ryby 

łososiowate 

woda nie 
przydatna do 

bytowania obu 
gatunków ryb 

 
Źródło: WIOŚ, Gdańsk 2011 
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KĄPIELISKA ŚRÓDLĄDOWE 
 
Wśród kąpielisk śródlądowych w latach 2009 – 2010 przebadano dwa znajdujące się na terenie 
Powiatu. Były to Jezioro Otomińskie i miejsce na rzece Raduni używane do kąpieli. Obydwa 
kąpieliska zostały tymczasowo zamknięte i uznane za nieprzydatne do kąpieli. Przyczyną były 
przekroczone normy występowania bakterii kałowej E. coli, której szczepy patogenne mogą być 
szczególnie groźne dla człowieka. 
 
Tabela 33. Ocena kąpielisk śródlądowych na terenie Powiatu Gdańskiego w latach 2009 - 2010r. 

Nazwa kąpieliska / 
gmina 

Przyczyna zamknięcia 
kąpieliska 

Data wydania 
orzeczenia o 

nieprzydatności 
wody do kąpieli 

Data wydania 
orzeczenia o 
przydatności 

do kąpieli 

Ilość dni 
występowania 

zakwitów/ 
zamknięcia 
kąpieliska 

2009 

j. Otomińskie – 
miejsce 

zwyczajowo 
przyjęte do kąpieli 
przy leśniczówce 

nad j. 
Otomińskim; 
gm. Kolbudy 

Ponadnormatywna liczba 
bakterii Escherichia Coli, 
liczby bakterii grupy coli 

typu kałowego 

31.07.2009 r. 
Do końca 

trwania sezonu 
_ 

2010 

miejsce 
zwyczajowo 
przyjęte do 

użytkowania 
na rzece Raduni / 
Pruszcz Gdański 

ponadnormatywna liczba 
bakterii 

Escherichia coli, bakterii 
grupy 

coli i enterokoków 

03.08.2010 r. _ 
do końca 
sezonu 

 
Źródło: WIOŚ, Gdańsk 2010, 2011 
 
 

W lipcu 2012r. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał 
pozytywną ocenę jakości wody jako przydatną do kąpieli dla pięciu akwenów wodnych na terenie 
powiatu gdańskiego: 
 

 Kąpielisko gminne na Jeziorze Przywidzkim w Przywidzu ul. Jeziorna (organizator: Urząd 
Gminy w Przywidzu). 

 Miejsce wykorzystywane do kąpieli na rzece Raduni przy ul. Dworcowej w Pruszczu 
Gdańskim (organizator: Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim). 

 Miejsce wykorzystywane do kąpieli na rzece Raduni przy ul. Zastawnej na terenie 
Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego faktoria w Pruszczu Gdańskim 
(organizator: Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim). 

 Miejsce wykorzystywane do kąpieli na jeziorze Łapińskim przy Ośrodku Wypoczynkowo-
Szkoleniowym „ROMA”, Łapino, 83-050 Kolbudy (organizator: Przedsiębiorstwo 
Turystyczne „ROMA” Łapino 83-050 Kolbudy). 

 Miejsce wykorzystywane do kąpieli na jeziorze Łapińskim przy Ośrodku Wypoczynkowo-
Szkoleniowym „DOROTA”, Czapielsk 51, 83-050 Kolbudy (organizator: Ośrodek 
Wypoczynkowo-Szkoleniowym „DOROTA”, Czapielsk 51, 83-050 Kolbudy). 
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3.9. Gospodarka ściekowa 

W 2010 roku, na terenie Powiatu Gdańskiego długość sieci kanalizacji ściekowej wynosiła 
513,8 km, a przyłączonych do sieci było 11 110 budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania. 
Z sieci kanalizacyjnej korzystało 63 125 osób. W 2010 roku ilość rocznie wytworzonych ścieków 
w Powiecie wyniosła 2 367 dam3/r. Ilość odprowadzonych oczyszczonych ścieków spadła w ciągu 
lat 2008–2011 z 3 060,40 dam3/rok do 2 332,00 dam3/rok. Gminą odprowadzającą 
i oczyszczającą najwięcej ścieków jest gmina wiejska Pruszcz Gdański w liczbie 1 197 dam3/rok. 
Ponadto jest to Gmina, w której najwięcej osób jest obsługiwanych przez oczyszczalnie.  

 
Tabela 34. Gospodarka ściekowa na terenie Powiatu Gdańskiego w latach 2008 – 2010 

Wyszczególnienie J. m. 2008 2009 2010 

oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów ob. 1,00 1,00 1,00 

oczyszczalnie biologiczne ob. 7,00 7,00 9,00 

  Wielkość (przepustowość) oczyszczalni wg projektu 

oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów m3/dobę 576,00 576,00 430,00 

oczyszczalnie biologiczne m3/dobę 1 424,00 1 424,00 1 608,00 

  Równoważna liczba mieszkańców 

ogółem osoba 19 838,00 20 211,00 18 358,00 

  Ścieki oczyszczane 

odprowadzane ogółem dam3/rok 3 060,40 2 578,80 2 367,00 

oczyszczane łącznie z wodami infiltracyjnymi i ściekami dowożonymi dam3/rok 451,00 511,00 579,00 

oczyszczane z podwyższonym usuwaniem biogenów dam3/rok 1 597,00 1 940,00 1 968,00 

  Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie 

z podwyższonym usuwaniem biogenów osoba 53 050,00 57 874,00 60 800,00 

  Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu 

BZT5 kg/rok 7 664,00 13 051,00 10 929,00 

ChZT kg/rok 32 704,00 48 583,00 52 937,00 

zawiesina kg/rok 6 859,00 9 796,00 12 828,00 

azot ogólny kg/rok 80,00 94,00 148,00 

fosfor ogólny kg/rok 58,00 31,00 41,00 

  Osady wytworzone w ciągu roku 

ogółem t 103,00 87,00 108,00 

stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne t 30,00 36,00 7,00 

składowane razem t 52,00 18,00 17,00 

  Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności 

ogółem % 70,35 74,42 75,10 

Źródło: GUS Warszawa, Rocznik statystyczny 2009, 2010, 2011 

 
W Powiecie Gdańskim obecnie znajduję się 11 czynnych oczyszczalni ścieków, z których 
większość (9) to oczyszczalnie mechaniczno – biologiczne, pozostałe 2 oczyszczalnie są typu 
mechaniczno – chemiczno – biologicznego.  
 
Na terenie Gminy Kolbudy nie jest zlokalizowana oczyszczalnia ścieków. Ścieki powstałe na 
obszarze Gminy kierowane są siecią kanalizacji sanitarnej do Oczyszczalni Ścieków Wschód 
w Gdańsku, która jest również miejscem zrzutu oczyszczonych ścieków do wód 
powierzchniowych. Do Oczyszczalni Ścieków Wschód odprowadzane są również ścieki z Gminy 
Pruszcz Gdański, Miasta Pruszcz Gdański. Ponadto Gmina Pruszcz Gdański obsługiwana jest 
przez Oczyszczalnie w Bystrej i Rokitnicach. 
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Na terenie Gminy Cedry Wielkie znajdują się trzy oczyszczalnie: Oczyszczalnia Cedry Wielkie, 
Oczyszczalnia Trutnowy i Oczyszczalnia Koszwały. 
 
Gmina Przywidz posiada tylko jedną oczyszczalnię ścieków. W latach 2007-2010 przepustowość 
oczyszczalni zmniejszyła się z 576 m3/d do 540 m3/d. Ponadto ilość wytworzonych osadów spadła 
z 9,5 t.s.m/rok do około 1 t.s.m./rok. Wzrost widoczny jest natomiast w ilości odbieranych ścieków 
aż do około 250 m3/d. 

Na terenie Gminy Pszczółki funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków: w Pszczółkach i Różynach. 
Głównym i najstarszym obiektem jest komunalna oczyszczalnia ścieków w Pszczółkach, 
zbudowana w 1997 roku, która obsługuje większość miejscowości w Gminie. 
Oczyszczalnia w Pszczółkach wyróżnia się największą przepustowością projektową wynoszącą 
695 m3/d, gdzie dla porównania oczyszczalnia w Różynach ma przepustowość 15 m3/d. 
Oczyszczalnia w Pszczółkach została w 2010 r. zmodernizowana. Wybudowano węzeł 
mechanicznego oczyszczania ścieków surowych dopływających do obiektów oczyszczalni oraz 
zbiornik wyrównawczy w celu zwiększenia przepustowości obiektu dla dopływu zwiększonej ilości 
ścieków. Zbudowano również dwie komory zasuw w konstrukcji żelbetowej, a także niezbędne 
sieci technologiczne, wodociągowe, instalacje i sieci elektryczne. Celem modernizacji było 
zapewnienie warunków do rozbudowy kanalizacji sanitarnej w gminie Pszczółki i przyłączenia 
pozostałych miejscowości, tj. Rębielcz, Żelisławki, Kleszczewko i Ulkowy. 
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Tabela 35. Charakterystyka obiektów oczyszczalni – część I 

Charakterystyka oczyszczalni 

Gmina Pruszcz Gdański Gmina Cedry Wielkie Gmina Przywidz Gmina Pszczółki 

Oczyszczalnia w 
Bystrej 

Oczyszczalnia 
Rokitnica 

Oczyszczalnia 
Cedry Wielkie 

Oczyszczalnia 
Trutnowy 

Oczyszczalnia 
Koszwały 

Oczyszczalnia w 
Przywidzu 

Gminna 
Oczyszczalnia w 

Pszczółkach 

Oczyszczalnia w 
Różynach 

rodzaj oczyszczalni mech.– biolog. mech.- biolog. 
mech.-chem.-

biolog. 
mech.– biolog. mech – biolog. 

mech.- chem.-
biolog. 

mech.- biol. mech. – biolog. 

lokalizacja Bystra Rokitnica 
ul. Leśna Cedry 

Wielkie 
Trutnowy 

ul. Spacerowa 
Koszwały 

Przywidz ul. Pomorska 18 Różyny 

użytkownik Gmina Pruszcz Gd 
spółka 

Eksploatator 
"WEMA" - S.C. 

Pszczółki 
WEMA S.C. 
Pszczółki, 

WEMA S.C. 
Pszczółki 

Urząd Gminy 
Przywidz 

Urząd Gminy 
Pszczółki 

Urząd Gminy 
Pszczółki 

odbiornik 

2007 rów melioracyjny 

rów R-R-2-2 
dopływ Kanału 
Radunickiego 

kanał Śledziowy kanał Śledziowy kanał Piaskowy rzeka Wietcisa rzeka Bielawa 
Bielawa poprzez 
rów melioracyjny 

2008 b.d. 
kanał Śledziowy, 
kanał Piaskowy, 

Martwa Wisła 
kanał Śledziowy Kanał Śledziowy rzeka Wietcisa. rzeka Bielawa Kanał Śledziowy 

2010 b.d. 
kanał Śledziowy, 
kanał Piaskowy, 

Martwa Wisła 
rów melioracyjny b.d. rzeka Wietcisa rzeka Bielawa Kanał Śledziowy 

przepustowość [m3/d] 

2007 40 [m³/d] b.d. 650 [m3/d] 28 m3/d, 54 m3/d, 576 m3/d, 600 m3/d, 15m3/d 

2008 b.d. b.d. 650 [m3/d 33,6 m3/d 54,6 m3/d 430 m³/d 695 m³/d 15 m³/d 

2010 203 [m³/d] 250 [m³/d] 650 [m³/d] 28 [m³/d] 54 [m³/d] 540 [m³/d] 695 m³/d 15 m³/d 

% redukcji ładunków 

2007 b.d. b.d. 

BZT5 84, CHZT 
81, fosfor org. 

20,azot org. 18, 
zawiesina 86 

BZT 96%, ChZT 
94%, zawiesina 

96% 

BZT 96%, ChZT 
87%, zawiesina 

77% 

BZT5 30, CHZT 
150, fosfor org. 
5,azot org. 30, 
zawiesina 50; 

BZT5 96,7, CHZT 
95,3, zawiesina 

96,2 
b.d. 

2008 b.d. b.d. 

BZT5 93,8 CHZT 
92,1 fosfor og. 20, 

azot og. 18, 
zawiesina 95,8 

BZT5 92,06, CHZT 
85,84 fosfor og. 

azot og., 
zawiesina 85,41 

BZT5 86,6., CHZT 
78,6 fosfor og. 

azot og., 
zawiesina 84,3 

BZT5 98,9, CHZT 
95,5, fosfor 

og.52,6,azot og. 
88,2, zawiesina 

96,450; 

BZT5 96, CHZT 
93, zawiesina 

96,2; fosfor og; 
azot og 

BZT5 96,7, CHZT 
95,3, zawiesina 

96,2; 

2010 b.d. b.d. 
BZT5  509,92, 
CHZT 1387,50, 
zawiesina 5,45 

BZT5 3400 CHZT 
829,5, zawiesina 

295 

BZT5 385, CHZT 
1058,5, zawiesina 

692,5. 

BZT5 97,3, CHZT 
89,6, zawiesina 

96,0 

BZT5 93%, CHZT 
91%, zawiesina 

96% 
b.d. 

ilość odbieranych 
ścieków [m³/d] 

2007 32 b.d.  15 15 200 300  

2008 32 b.d. 322 18 37 171 498 390 

2010 42 30 314,98 14,72 25 230-250 1 000 19,5 
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Charakterystyka oczyszczalni 

Gmina Pruszcz Gdański Gmina Cedry Wielkie Gmina Przywidz Gmina Pszczółki 

Oczyszczalnia w 
Bystrej 

Oczyszczalnia 
Rokitnica 

Oczyszczalnia 
Cedry Wielkie 

Oczyszczalnia 
Trutnowy 

Oczyszczalnia 
Koszwały 

Oczyszczalnia w 
Przywidzu 

Gminna 
Oczyszczalnia w 

Pszczółkach 

Oczyszczalnia w 
Różynach 

ilość wytworzonych 
osadów ściekowych 

2007 504 [m3/r] b.d. b.d. 30-40 [m3/rok] 1 [Mg/rok] 9,5 [t.s.m./rok] 3 [t.s.m./rok] 7 [Mg/rok] 

2008 504 [m3/r] b.d. 30 [t.s.m./rok] 1 [Mg/rok] 
30-40 [m3/rok], 1 

[t.s.m./r], 1 
[Mg/rok] 

10 [t.s.m./rok] 19 [ t.s.m./rok] 8 [Mg/rok] 

2010 0,311 [m3/dobę] 0,3 [m3/dobę] 42 [t.s.m./rok] 0 [t.s.m./rok] 0 [t.s.m./rok] 0,9-1 [t.s.m./rok] 25 [t.s.m./rok] 0,26 [m3/d] 

sposób 
zagospodarowania 

osadów 

2007 

wywóz do 
oczyszczalni 
Wschód w 
Gdańsku 

b.d. 

wywóz na 
składowisko 

odpadów 
komunalnych 

poletka osadowe 
w zależności od 

wywóz na 
składowisko w 

Cedrach Wielkich 

workowanie, 
poletka osadowe 

wywóz do 
oczyszczalni w 

Tczewie 

wywóz do 
oczyszczalni 
ścieków w 
Tczewie 

wyników badań 
wywiezione będą 

na pola lub 
składowisko w 

Cedrach Wielkich 

2008 b.d. b.d. 
wykorzystanie 

rolnicze 

osady ściekowe 
płynne wywożone 
do oczyszczalni 

Kiezmark 

osady po 
odwodnieniu 

przeznaczone do 
rekultywacji, 
wywóz na 

składowisko w 
Cedrach Wielkich 

b.d. b.d. b.d. 

2010 

osad w stanie 
płynnym 

wywożony jest do 
przepompowni  

ścieków stamtąd 
do oczyszczalni 

"Wschód" 

osady w stanie 
płynnym 

wywożone są do 
oczyszczalni 

„Wschód” 

b.d. 

rekultywacja 
zamkniętego 
składowiska 

odpadów 

b.d. 
czasowe 

magazynowanie na 
terenie oczyszczalni 

wywóz do 
oczyszczalni 
ścieków w 
Tczewie 

wywóz do 
oczyszczalni 
ścieków w 

Pszczółkach 

obciążenie (RLM) 

2007 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 1403 9 800 137,5 

2008 b.d. b.d. 4 000 500 760 992 6 930 137,5 

2010 b.d. b.d. 4 800 515 765 b.d. 8 533 114 

ilość oczyszczanych 
ścieków [m3/d] 

2007 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 9 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim 



 
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gdańskiego 2012 

91 
 

 
W 2010 r. oczyszczalnia w Suchym Dębie zwiększyła ilość odbieranych ścieków do 101 m³/24h 
oraz ilość wytworzonych osadów do 18 [t.s.m./rok]. W 2009 r., zmodernizowano Oczyszczalnię 
Ścieków w Krzywym Kole na terenie Gminy Suchy Dąb, przepustowość oczyszczalni po 
modernizacji 40 m³/24h, średnia ilość odbieranych ścieków w 2010r. 32 m³/24h. 
 
Na terenie Gminy Trąbki Wielkie znajduje się oczyszczalnia typu Aquarius. Ilość odbieranych 
ścieków wzrosła z 34,15 m³/24h (2007 r.) do 59 m³/24h (2010 r.). Obciążenie oczyszczalni 
wyrażane parametrem projektowym RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) oznaczające ilość 
obsługiwanych mieszkańców utrzymało się na stałym poziomie 300 w latach 2007 – 2010 
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Tabela 36. Charakterystyka obiektów oczyszczalni – część II 

Charakterystyka oczyszczalni 
Gmina Suchy Dąb  Gmina Trąbki Wielkie 

Oczyszczalnia w Suchym Dębie Oczyszczalnia w Krzywym Kole Oczyszczalnia AQUARIUS  

rodzaj oczyszczalni mech.- biolog. mech. – biolog. mech.– biolog. 

lokalizacja Suchy Dąb Krzywe Koło Trąbki Wielkie 

użytkownik 
"KRECIK" Suchy Dąb (2007), 

Gmina Suchy Dąb (2008) 
Gmina Suchy Dąb Gmina Trąbki Wielkie 

odbiornik 

2007 Kanał Kozi Rów  

rów melioracyjny 
rów melioracyjny R-A1, rów 

melioracyjny R-A, rzeka Styna, 
rzeka 

2008 b.d. 

2010 b.d. 

przepustowość [m
3
/d] 

2007 170 b.d. 59 

2008 215 b.d. 97 

2010 b.d. 40 42 

% redukcji ładunków 

2007 
BZT5 99, CHZT 96, fosfor org. 
98,azot org. 90, zawiesina 91; 

b.d. 
BZT5 98,9%, CHZT 95,5%, fosfor 

og. 52,6%,azot og. 88,2%, 
zawiesina 96,4%; 

2008 
BZT5 99, CHZT 96, fosfor og. 
98,azot og. 90, zawiesina 91 

b.d. 
BZT5 98,9, CHZT 95,5, fosfor og. 

52,6,azot og. 88,2, zawiesina 
96,4;   

2010 b.d. b.d. 
BZT5 98,9 CHZT 95,5  fosfor og. 
52,6 azot og 88,2 zawiesina 96/4 

ilość odbieranych ścieków [m³/d]   

2007 60% całkowitej ilości b.d. 34,15 

2008 38 b.d. 52,71 

2010 101 32 59 

ilość wytworzonych osadów ściekowych  [t.s.m./rok] 

2007 5 b.d. 29 

2008 5 b.d. 32 

2010 18 b.d. 10 

sposób zagospodarowania osadów 

2007 
poletko osadowe przy 

Oczyszczalni 
uwodnione osady trafiają do 

oczyszczalni ścieków Suchy Dąb 
wywóz do innej oczyszczalni 

2008 b.d. b.d. b.d. 

2010 b.d. b.d. 
odbiór płynnego osadu przez 

ZWiK w Tczewie 

obciążenie (RLM) 

2007 244 b.d. 300 

2008 920 b.d. 300 

2010 b.d. b.d. 300 

ilość oczyszczanych ścieków [m
3
/d] 2007 b.d. b.d. 42 

 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim 
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3.10. Promieniowanie elektromagnetyczne  

Energetyka 

Źródłami niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego są przede wszystkim linie 
elektroenergetyczne wysokiego napięcia. 
 
Przez obszar Powiatu przebiegają linie: 
 

 400 kV - Gdańsk Błonia – Elbląg –Olsztyn; 

 400 kV (1 torowa) - Gdańsk Błonia - Grudziądz; 

 400 kV (2 torowa) – Żarnowiec - Gdańsk Błonia; 

 220 kV (2 torowa) - Gdańsk I - Jasieniec; 

 110 kV (2 torowa) - Gdańsk Błonia-Elbląg; 

 110 kV (2 torowa) - Gdańsk Błonia -Tczew; 

 110 kV (1 torowa) - Gdańsk I - Tczew;  

 110 kV (2 torowa) - Gdańsk I - Gdańsk; 

 110 kV - GPZ „Gdańsk I” - GPZ-I Straszyn Dolny; 

 110 kV - GPZ „Gdańsk Chełm” - GPZ - II Straszyn Górny. 

 

Rysunek 30. Aktualny przebieg linii energetycznych na obszarze Województwa Pomorskiego 

 

Źródło: Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie Pomorskim do roku 
2025, materiały firmy ENERGA – Operator SA, Gdańsk, 2010r 
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Źródłem promieniowania elektromagnetycznego są również główne punkty zasilania (GPZ) 
zlokalizowane w Pruszczu Gdańskim i w Cedrach Małych. 

Telefonia komórkowa 

Na terenie Powiatu stacji przekaźnikowe telefonii komórkowej umieszczone są na wolnostojących 
masztach lub istniejących wysokich obiektach budowlanych. 

Promieniowanie stacji telefonii komórkowej emitowane jest na dużych wysokościach  
(około 40 - 60 m n.p.t.) i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.  
 
Rysunek 31. Lokalizacja stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej w rejonie Powiatu Gdańskiego 

 

 
 
Źródło: Baza BTSearch 
 

Dopuszczalne wartości natężeń pól promieniowania elektromagnetycznego określone zostały 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 
dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz. 1883). 
Głównymi źródłami pól elektromagnetycznych są budowane przesyłowe napowietrzne linie 
elektroenergetyczne czy tradycyjne nadajniki radiowo-telewizyjne, nadajniki telefonii komórkowej 
i inne urządzenia radiokomunikacyjne, urządzenia radiolokacyjne (radary kontroli lotów, 
meteorologiczne i urządzenia wojskowe) sieci łączności radiowej zawodowej i opartej na kanałach 
tzw. CB radio oraz sieci dostępowe Internetu. 
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Na terenie Powiatu Gdańskiego w latach 2008-2010 nie odnotowano w żadnym punkcie 
pomiarowym przekroczeń dopuszczalnych poziomów wartości pól elektromagnetycznych 
(Tabela 37). 
 
Tabela 37. Wyniki pomiarów promieniowania elektromagnetycznego na terenie Powiatu Gdańskiego 

Nazwa, adres i 
podstawowe dane 

techniczne jednostki 
terytorialnej, na obszarze, 
której jest zlokalizowany 

punkt pomiarowy 

Zakres 
częstotliwości, dla 
których wykonano 

pomiary [MHz] 

Wartość pomiaru wielkości 
fizycznej charakteryzującej 

promieniowanie 
elektromagnetyczne [V/m] 

Wartość 
niepewności 

pomiarów 
[V/m] 

Uwagi 

2008 

Cedry Wielkie 0,1 - 1000 0,34 b.d. 

przed bramą 
wjazd. na 

teren oczysz. 
(ok. 10 m od 

źródła) 

w rejonie stacji bazowej 0,1 - 1000 0,34 b.d. 
ok. 80 m od 

źródła 

telefonii komórkowej 0,1 - 1000 0,44 b.d. 
ok. 75 m od 

źródła 

PTC ERA 0,1 - 1000 0,58 b.d. 
ok. 65 m od 

źródła 

N 54 15 40.7 0,1 - 1000 0,4 b.d. 
ok. 50 m od 

źródła 

E 18 51 42.9 0,1 - 1000 0,47 b.d. 
ok. 40 m od 

źródła 

b.d. 0,1 - 1000 1,14 b.d. 
pod masztem 

stacji 

b.d. 0,1 - 1000 0,66 b.d. 
ok. 8 m od 

źródła 

b.d. 0,1 - 1000 0,35 b.d. 
ok. 45 m od 

źródła 

b.d. 0,1 - 1000 0,55 b.d. 
ok. 24 m od 

źródła 

b.d. 0,1 - 1000 0,41 b.d. 
ok. 22 m od 

źródła 

2009 

Pruszcz Gdański, ul. 
Wojciecha Kossaka 

3, 0 - 3000 0,41 0,08 

b.d. 

Kolbudy ul. Staromłyńska 3, 0 - 3000 0,49 0,1 

2010 

Przywidz b.d. 0,26 b.d. b.d. 

Źródło: WIOŚ w Gdańsku 
 

3.11. Jakość powietrza atmosferycznego 

Stan powietrza atmosferycznego dla Powiatu Gdańskiego rozpatrywany jest dla strefy kartusko – 
kościerskiej w 2008 i 2009 roku oraz dla strefy pomorskiej w 2010 r. Podział taki wynika ze 
zjawiska transgranicznego przepływu zanieczyszczeń. 
 
Mechanizm rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w zależy od źródła emisji, rodzaju i ilości 
wyemitowanych zanieczyszczeń, warunków wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza oraz od 
czynników meteorologicznych i topograficznych. Zanieczyszczenia mogą być transportowane na 
duże odległości od źródła ich powstania. W wyniku tego obszar oddziaływania zanieczyszczeń nie 
zamyka się w granicach jednego powiatu czy województwa, ale obejmuje także inne regiony 
kraju, a nawet sąsiednie państwa. Jakość powietrza w Powiecie Gdańskim kształtowana jest 
przez jakość powietrza w sąsiadujących powiatach Województwa Pomorskiego.  
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Monitoring zmian stanu zanieczyszczenia atmosfery ma istotne znaczenie w zarządzaniu jakością 
powietrza i pozwalają na bieżącą ocenę jego stanu. Coroczna ocena stanu jakości powietrza 
pozwala na uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń umożliwiających dokonanie 
klasyfikacji stref niezbędnych do podjęcia decyzji o potrzebie działań na rzecz poprawy jakości 
powietrza w strefie tj. opracowywania programów ochrony powietrza. Pozwala również na 
wskazanie potencjalnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń 
w poszczególnych rejonach oraz potrzeby ulepszenia istniejącego systemu monitoringu i oceny. 
 
W roku 2008 i 2009 w odniesieniu do lat wcześniejszych nie zmieniły się znacząco źródła emisji 
zanieczyszczeń powietrza. Wśród największych zakładów emitujących substancje do powietrza 
na terenie województwa pomorskiego znajdują się: 
 

 Zakłady energetyczne i ciepłownicze należące do Elektrociepłowni Wybrzeże w Gdańsku; 

 Zakłady przemysłowe, jak: Rafineria Lotos w Gdańsku, International Paper w Kwidzynie, 
Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych w Gdańsku i Wytwórnia Keramzytu MAXIT 
w Gniewie. 

 
Zakłady te nie przekraczają jednak dopuszczalnych poziomów emisji substancji do powietrza 
ustalonych w pozwoleniach na wprowadzanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery. 
 
W 2008 emisja gazów do atmosfery wyniosła ok. 5 516 077 tys. ton, a emisja zanieczyszczeń 
pyłowych 3 300 ton. W 2009 roku zanotowano spadek emisji zanieczyszczeń gazowych do 
atmosfery z zakładów szczególnie uciążliwych w stosunku do roku poprzedniego o ok. 88 259 ton. 
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku zanieczyszczeń pyłowych, których ilość zmniejszyła 
się w stosunku do danych z roku 2008 o 681 ton. W 2010 roku nastąpił wzrost w stosunku do 
ubiegłego roku, emisja zanieczyszczeń gazowych w liczbie 6 523 874 tys. ton w roku, emisja 
zanieczyszczeń pyłowych 3 357 ton (Tabela 38). 
 
Tabela 38. Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych na terenie województwa pomorskiego 
w latach 2008-2011 

Wyszczególnienie J. m. 2008 2009 2010 2011 

Emisja zanieczyszczeń gazowych 

ogółem t/r 5 516 077,0 5 427 818,0 6 523 874,0 6 908 834,0 

nie zorganizowana t/r 6 532,0 1 360,0 2 457,0 2 308,0 

dwutlenek siarki t/r 19 974,0 16 271,0 18 128,0 19 648,0 

tlenki azotu t/r 8 493,0 8 271,0 9 679,0 9 686,0 

tlenek węgla t/r 4 844,0 4 561,0 5 904,0 5 723,0 

dwutlenek węgla t/r 5 481 158,0 5 397 592,0 6 488 573,0 6 872 496,0 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych 

ogółem t/r 3 300,0 2 619,0 3 357,0 2 778,0 

nie zorganizowana t/r 111,0 60,0 59,0 45,0 

ze spalania paliw t/r 2 471,0 2 026,0 2 354,0 2 007,0 

cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych t/r 12,0 10,0 6,0 6,0 

krzemowe t/r 32,0 12,0 31,0 18,0 

nawozów sztucznych t/r 17,0 6,0 13,0 18,0 

węglowo-grafitowe, sadza t/r 24,0 20,0 19,0 14,0 

Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń 

pyłowe t/r 303 591,0 300 000,0 390 124,0 301 029,0 

gazowe (bez CO2) t/r 45 122,0 40 587,0 70 708,0 98 002,0 
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Wyszczególnienie J. m. 2008 2009 2010 2011 

Emisja zanieczyszczeń gazowych 

Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % 
zanieczyszczeń wytworzonych 

pyłowe t/r 98,9 99,1 99,1 99,1 

gazowe (bez CO2) t/r 56,4 57,3 66,7 73,0 

Źródło GUS 

 
Całkowita ilość emitowanych gazów do atmosfery w Powiecie Gdańskim wynosi poniżej 
1 000 ton/rok, jednak bliskość Aglomeracji Trójmiejskiej, gdzie emisja gazów do powietrza jest 
powyżej 15 000 ton/rok, nie wpływa korzystnie na jakość powietrza w Powiecie (Rysunek 32). 
 
Rysunek 32. Całkowita ilość emitowanych do atmosfery gazów z Powiatu Gdańskiego na tle regionu 
w 2008 roku. 

 

 

 
 
 
Legenda: 
 

 

 
Źródło: WIOŚ w Gdańsku 

 
 

Monitoring jakości powietrza w województwie pomorskim prowadzony był przez cztery 
następujące instytucje w latach 2008 - 2010: 
 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, 

 Agencję Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej, 

 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni, 

 Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. w Starogardzie Gdańskim, 
 

oraz: 
 

 Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w 2008 i 2009 roku,  

 Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu w 2010 roku. 
 
Jakość powietrza została oceniona na podstawie pomiarów przeprowadzonych 
w miejscowościach powyżej 20 tys. mieszkańców województwa pomorskiego, w tym na terenie 
powiatu gdańskiego w Pruszczu Gdańskim liczącym 26 591 mieszkańców (wg GUS, stan na 
koniec 2010 roku) w roku 2008 i 2009 oraz w stacjach Kościerzynie i Kartuzach należących do 
strefy kartusko-kościerskiej we wszystkich latach.  
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Ocenę jakości powietrza za rok 2008 i 2009 wykonano dla Aglomeracji Trójmiejskiej oraz stref 
obejmujących po kilka powiatów zgodnie z nowym podziałem określonym, w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości 
powietrza (Dz.U. 2008 nr 52 poz. 310), wydanym w roku 2008. 
Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 25/08, 
poz. 150), za strefę uznaje się: aglomeracację o liczbie mieszkańców > 250 tys., a także obszar 
jednego lub więcej powiatów niewchodzących w skład aglomeracji. Na ocenę stanu powietrza 
wpływ miały również następujące zmiany podstawy prawnej, tj.: Ustawa z dn. 20 lipca 2001r. 
o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 44/07, poz. 287), Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu 
(Dz.U. Nr 5/09, poz. 31), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 19 listopada 2008r. 
w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dot. Zanieczyszczenia powietrza 
(Dz.U. Nr 216/08, poz. 1377). 
 
Ocenę za rok 2010 dokonano na podstawie nowego układu stref wyznaczonego na podstawie 
podziału administracyjnego kraju. Granice stref obejmują aglomerację, miasta powyżej 100 tys. 
mieszkańców, a także pozostałe obszary położone w granicach województwa. W wyniku takiego 
podziału z 9 stref w województwie pomorskim pozostały tylko dwie, tj. Aglomeracja Trójmiejska 
(Gdańsk, Sopot, Gdynia) oraz pozostała część województwa – strefa pomorska.  W 2010 roku 
ocena została wykonana w oparciu o te same podstawy prawne, co w latach ubiegłych. 
Powiat Gdański wraz z Kartuskim i Kościerskim został zaliczony do strefy kartusko – kościerskiej.  
 
Rysunek 33. Lokalizacja stacji monitoringu powietrza na terenie Województwa Pomorskiego 
w 2010r. 

 
 
Źródło: WIOŚ Gdańsk 

 
 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080520310
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Kryterium rocznej oceny jakości powietrza dokonano na podstawie wartości dopuszczalnych, 
poziomów docelowych i celów długoterminowych, a także częstości przekraczania określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz.U. 2008 nr 47 poz. 281). Ocenę wykonuję się ze względu na kryteria 
ochrony zdrowia we wszystkich strefach oraz kryteria ochrony roślin jedynie w strefach wiejskich.  
 
Klasyfikacja wszystkich stref odbywa się według trzyklasowej skali: 
 

 Klasa A – gdzie, poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego, 

 Klasa B - poziom choćby jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem 
dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji, 

 Klasa C - poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony 
o margines tolerancji (jeżeli dla substancji nie został określony margines tolerancji – 
poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny). 

 
Zasady oceniania określają również sposób postępowania po dokonaniu oceny. Obszar 
sklasyfikowany jako A nie wymaga żadnego działania, obszar B oznacza potrzebę określenia 
szczegółowej strefy występowania przekroczeń dopuszczalnych stężeń, strefa C oprócz  
określenia obszaru przekroczenia dopuszczalnych stężeń, wymaga programu ochrony powietrza.  
W latach 2008 – 2010 przyczyną zaklasyfikowania stref do klasy C były ponadnormatywne 
stężenia pyłu zawieszonego (PM10) oraz zawartego w tym pyle benzo(a)pirenu (B(a)P). 
 
Przekroczenie poziomu pyłu PM10 w powietrzu w strefie kartusko – kościerskiej odnotowano na 
stacji WSSE w Kościerzynie we wszystkich analizowanych latach. Jednakże średnia 
średnioroczna ze wszystkich stacji substancji PM10 była porównywalna z rokiem 2007, a nawet 
niższa niż w latach ubiegłych. Przyczyną mógł być łagodniejszy okres zimowy, a więc 
zmniejszenie emisji pyłu ze źródeł energetycznych, poprzez obniżenie zapotrzebowania na 
energie cieplną. Poziom zawartości benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym, mierzony jest od 2007 
roku i od tego roku przekroczone zostały wartości poziomu docelowego tej substancji. W roku 
2008 średni poziom wzrósł o 33%. Główną przyczyną są przestarzałe, niskoenergetyczne 
paleniska domowe ogrzewane paliwami stałymi.  
 
Rysunek 34. Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla pyłu 
zawieszonego PM10 pod kątem ochrony zdrowia w roku 2008, 2009 

 
 

 
Źródło: WIOŚ 2009, 2010 

 
 
 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080470281
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Rysunek 35. Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla 
benzo(a)pirenu pod kątem ochrony zdrowia w roku 2008, 2009 

 

 
Źródło: WIOŚ 2009, 2010 

 
Rysunek 36. Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla pyłu 
zawieszonego PM10 pod kątem ochrony zdrowia w 2010r. 

 

 
Źródło: WIOŚ 2010 

 
Rysunek 37. Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla 
benzo(a)pirenu w pyle PM10 pod kątem ochrony zdrowia w 2010r. 
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Źródło: WIOŚ 2011 
 

Rysunek 38. Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla O3 pod 
kątem ochrony zdrowia w 2010r. 

 

 
 
Źródło: WIOŚ 2011 

 
Tabela 39. Klasyfikacja strefy kartusko – kościerskiej i strefy pomorskiej (z wyłączeniem 
Aglomeracji Trójmiejskiej) pod względem parametrów kryterialnych z uwagi na ochronę zdrowia, 
w latach 2008 – 2010 

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy 

Emitowane gazy i pyły 
Strefa kartusko-kościerska 

Strefa pomorska obszar województwa 
pomorskiego z wykluczeniem 

Aglomeracji Trójmiejskiej 

2008 2009 2010 

SO2 A A A 

NO2 A A A 

PM10 C C C 

Pb A A A 

C6H6 A A A 

CO A A A 

As A A A 

Cd A A A 

Ni A A A 
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Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy 

Emitowane gazy i pyły 
Strefa kartusko-kościerska 

Strefa pomorska obszar województwa 
pomorskiego z wykluczeniem 

Aglomeracji Trójmiejskiej 

2008 2009 2010 

B(a)P C C C 

O3 - - A 

PM2,5 - - A 

 
Źródło: WIOŚ w Gdańsku 

 
W strefie kartusko – kościerskiej i pomorskiej dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, 
benzenu, tlenku węgla, arsenu, kadmu oraz niklu, wszystkie strefy zaliczono do klasy A w latach 
2008 – 2010. 
Dla benzo(a)pirenu i pyłu zawieszonego PM10 stwierdzono przekroczenie poziomu docelowego 
i wszystkie strefy zaliczono do klasy C. 
Dla ozonu i pyłu PM2,5 przeprowadzono badania jedynie w 2010 roku dla strefy pomorskiej 
i zakwalifikowano ją do klasy A. 
 
 
W strefie kartusko – kościerskiej i pomorskiej dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, 
benzenu, tlenku węgla, arsenu, kadmu oraz niklu, wszystkie strefy zaliczono do klasy A w latach 
2008 – 2010. 
Dla benzo(a)pirenu i pyłu zawieszonego PM10 stwierdzono przekroczenie poziomu docelowego 
i wszystkie strefy zaliczono do klasy C. 
Dla ozonu i pyłu PM2,5 przeprowadzono badania jedynie w 2010 roku dla strefy pomorskiej 
i zakwalifikowano ją do klasy A. 
W Tabeli 34 przedstawiono wyniki pomiarów stężeń dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10, 
benzenu i dwutlenku siarki w 2008 roku. Na stacji monitoringu w Pruszczu Gdańskim przy 
ul. Wojska Polskiego odnotowane stężenia pyłu zawieszonego PM10 klasyfikujące się do klasy A, 
odmiennie niż klasa C, do której zakwalifikowano całą strefę kartusko-kościerską w tym samym 
roku. 
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Tabela 40. Ocena jakości powietrza na terenie Powiatu Gdańskiego w 2008r. 

Nazwa 
strefy 

Rodzaj 
pomiaru 

Prowadzący 
pomiar 

Stacja 
Średnia 
roczna 
[μg/m3] 

Max. 24 h 
[μg/m3] 

Max. Mc 
[μg/m3] 

Ilość 
danych w 
roku [%] 

rok
/1
 Rok

/2
 24 h/1 Klasa 

Częstość 
przekroczeń 

2008 

DWUTLENEK AZOTU 

powiat 
gdański 

manualny WSSE 
Pruszcz Gdański, 

ul. Wojska 
Polskiego 

19,8 84   97 A b.d. b.d. b.d. b.d. 

pasywny WIOŚ 

Gołębiewo 14,1 b.d.  20,6 100 A b.d. b.d. b.d. b.d. 

Pruszcz Gdański, 
ul. E. Plater 

19,02 b.d.  28,7 100 A b.d. b.d. b.d. b.d. 

Pruszcz Gdański, 
ul.10 Lutego 

17,83 b.d.  24,3 100 A b.d. b.d. b.d. b.d. 

Przejazdowo 21,3 b.d.  33,6 100 A b.d. b.d. b.d. b.d. 

Pszczółki 23,35 b.d.  31,1 92 A b.d. b.d. b.d. b.d. 

Trąbki Wielkie 16,72 b.d.  21 83 A b.d. b.d. b.d. b.d. 

Łęgowo 17,44 b.d.  24,6 92 A b.d. b.d. b.d. b.d. 

Kiezmark 11,49 b.d.  13,9 100 A b.d. b.d. b.d. b.d. 

Straszyn 29,23 b.d.  38,2 100 A b.d. b.d. b.d. b.d. 

Kolbudy 11,63 b.d.  23 100 A b.d. b.d. b.d. b.d. 

Przywidz 13,08 b.d.  18 100 A b.d. b.d. b.d. b.d. 

PYŁ ZAWIESZONY PM10 

powiat 
gdański 

reflektomet. WSSE 
Pruszcz Gdański, 

ul. Wojska 
Polskiego 

7 83 b.d. 97 A b.d. A b.d. 2 

BENZEN 

powiat 
gdański 

pasywny WIOŚ 

Gołębiewo 2 b.d. b.d. 100 b.d. b.d. b.d. A b.d. 

Pruszcz Gdański, 
ul. E. Plater 

2,6 b.d. b.d. 100 b.d. b.d. b.d. A b.d. 

Pruszcz Gdański, 
ul.10 Lutego 

2 b.d. b.d. 100 b.d. b.d. b.d. A b.d. 

Przejazdowo 2,4 b.d. b.d. 100 b.d. b.d. b.d. A b.d. 

Pszczółki 2,7 b.d. b.d. 100 b.d. b.d. b.d. A b.d. 
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Nazwa 
strefy 

Rodzaj 
pomiaru 

Prowadzący 
pomiar 

Stacja 
Średnia 
roczna 
[μg/m3] 

Max. 24 h 
[μg/m3] 

Max. Mc 
[μg/m3] 

Ilość 
danych w 
roku [%] 

rok
/1
 Rok

/2
 24 h/1 Klasa 

Częstość 
przekroczeń 

2008 

Trąbi Wielkie 2,8 b.d. b.d. 92 b.d. b.d. b.d. A b.d. 

Kiezmark 1,7 b.d. b.d. 100 b.d. b.d. b.d. A b.d. 

Straszyn 2,9 b.d. b.d. 100 b.d. b.d. b.d. A b.d. 

Łęgowo 2,5 b.d. b.d. 100 b.d. b.d. b.d. A b.d. 

Kolbudy 1,9 b.d. b.d. 100 b.d. b.d. b.d. A b.d. 

Przywidz 2,1 b.d. b.d. 100 b.d. b.d. b.d. A b.d. 

DWUTLENKEK SIARKI 

powiat 
gdański 

manualny WSSE Pruszcz Gdański 0,9 7 b.d. 97 b.d. A A b.d. b.d. 

pasywny WIOŚ 

Gołębiewo 4,9 b.d. 8,3 100 b.d. A b.d. b.d. b.d. 

Pruszcz Gdański, 
ul. E. Plater 

8,3 b.d. 36,1 100 b.d. A b.d. b.d. b.d. 

Pruszcz Gdański, 
ul.10 Lutego 

7,1 b.d. 36,6 100 b.d. A b.d. b.d. b.d. 

Przejazdowo 4,7 b.d. 14,3 100 b.d. A b.d. b.d. b.d. 

Pszczółki 6,7 b.d. 27,1 100 b.d. A b.d. b.d. b.d. 

Trąbki Wielkie 9,6 b.d. 22,9 83 b.d. A b.d. b.d. b.d. 

Kiezmark 3,1 b.d. 5,3 100 b.d. A b.d. b.d. b.d. 

Straszyn 4,4 b.d. 7,5 100 b.d. A b.d. b.d. b.d. 

Łęgowo 7,2 b.d. 18,2 92 b.d. A b.d. b.d. b.d. 

Kolbudy 3,4 b.d. 10,4 92 b.d. A b.d. b.d. b.d. 

Przywidz 6,3 b.d. 16,5 100 b.d. A b.d. b.d. b.d. 

/1 klasyfikacja ze względu na ochronę zdrowia z uwzględnieniem średnich: rocznych i 24 h 
/2 klasyfikacja ze względu na ochronę roślin z uwzględnieniem średnich rocznych 
Źródło: WIOŚ w Gdańsku 



 
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gdańskiego 2012 

105 
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Polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji 
ochrony środowiska (Art. 13 Ustawy Prawo ochrony środowiska)22. Obowiązek 
aktualizowania, co 4 lata Polityki ekologicznej państwa wynikający z Ustawy Prawo ochrony 
środowiska, skutkuje wymogiem dostosowania w tym okresie powiatowych programów 
ochrony środowiska do zapisów Polityki, a także aktualnych problemów ekologicznych 
regionu. 
 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 maja 2009r. przyjął „Politykę ekologiczną Państwa 
w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” (Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 22 maja 2009 r. M.P. z 2009r. Nr 34, poz. 501). 
 
Powiat Gdański stanowiący integralną część województwa i kraju, w swojej strategii rozwoju 
ekologicznego musi uwzględnić szereg uwarunkowań zewnętrznych, spośród których 
wymienić należy: 

 międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie ochrony środowiska; 

 zobowiązania Polski w zakresie ochrony środowiska w ramach procesu akcesji do 
Unii Europejskiej; 

 funkcjonujący w Polsce system prawa ochrony środowiska; 

 projektowane zmiany prawa w zakresie ochrony środowiska; 

 politykę ekologiczną państwa wraz z programem wykonawczym; 

 program Ochrony Środowiska dla województwa pomorskiego; 

 strategię i polityki sektorowe (zwłaszcza w zakresie energetyki, energetyki 
odnawialnej, rolnictwa i obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego, edukacji 
ekologicznej, transportu, leśnictwa, gospodarki ściekowej). 

 
Powiatowy Program ochrony środowiska ma na celu realizację polityki ekologicznej państwa 
w skali regionu, jakim jest powiat, zapewniając warunki dla rozwoju powiatu przy zachowaniu 
walorów środowiska przyrodniczego i poprawie jakości życia jego mieszkańców.  
 

4.1. Uwarunkowanie wynikające z Polityki ekologicznej państwa 
na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r. 

Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016r. 
została sporządzona jako realizacja ustaleń Ustawy Prawo ochrony środowiska1. Ustawa ta 
w Art.13 - 16 wprowadziła nowe zasady krajowej polityki ekologicznej, w tym obowiązek jej 
sporządzania i aktualizowania, co 4 lata.  
W dniu 22 maja 2009r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął „Politykę ekologiczną Państwa 
w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” (Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 22 maja 2009 r. M.P. z 2009r. Nr 34, poz. 501). 
 
 
 
 

                                                
 
22

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska) 
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Priorytety Polityki ekologicznej stanowiące ramy zewnętrzne Programu ochrony środowiska 
przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 41). 
 
Tabela 41.  Priorytety Polityki ekologicznej państwa 

L.p. Priorytet Cel 

1 
Ochrona powietrza przed 
zanieczyszczeniem i zmianami klimatu. 

Dotrzymanie krajowych poziomów emisji dla niektórych 
rodzajów zanieczyszczenia, ograniczenie narażenia ludności 
na oddziaływanie pyłów o granulacji poniżej 2,5 µm 
(spełnienie wymogów Dyrektywy 2008/50/WE z dnia 21 maja 
2008r. e sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla 
Europy - dyrektywa CAFE) 

Redukcja emisji dwutlenku węgla z terenu Unii o 20% do 
2020r. 

Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji 
energii o 20% do 2020r. 

2 Ochrona przed hałasem 
Ograniczenie narażenia mieszkańców na szkodliwe dla 
zdrowia narażenie na ponadnormatywne natężenie hałasu 

3 Ochrona przed powodzią 
Opracowanie oceny ryzyka powodziowego dla obszaru 
całego kraju, sporządzenie map zagrożenia i map ryzyka 
powodziowego do końca 2013r. 

4 
Ochrona różnorodności biologicznej 
przyrody 

Planowanie przebiegu wszelkiego rodzaju liniowych 
inwestycji infrastrukturalnych (autostrady, kolektory 
kanalizacyjne, linie energetyczne itp.) z uwzględnieniem 
prawnych form ochrony przyrodniczej najcenniejszych 
walorów środowiska 

5 Ochrona wód przed zanieczyszczeniem 
Wyposażenie do końca 2015r. wszystkich większych 
miejscowości w nowoczesne, wysokosprawne oczyszczalnie 
ścieków  

6 Ochrona zbiorników wód podziemnych 
Zachowanie strategicznej rezerwy wód czystej wody dla 
ludności 

7 
Racjonalne gospodarowanie zasobami 
wodnymi 

Kierowanie gospodarką wodną w kraju w aspekcie wymogów 
jakościowych wód, zapobieganie marnotrawstwu wody pitnej 

8 
Rekultywacja terenów zdegradowanych i 
zdewastowanych przyrodniczo 

Przywrócenie wartości przyrodniczej lub użytkowej 

9 Zarządzanie środowiskiem 
Stały wzrost świadomości i odpowiedzialności społeczeństwa 
za środowisko zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju 

 
Źródło: „Polityka ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” (Uchwała Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. M.P. z 2009r. Nr 34, poz. 501) 

 

4.2. Uwarunkowanie wynikające z Programu Ochrony 
Środowiska Województwa Pomorskiego 2010 

W 2011r. Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku wykonało 
„Szczegółową analizę realizacji celów i kierunków działań przyjętych w POŚ województwa 
pomorskiego” stanowiąca załącznik do „Raportu z wykonania Programu Ochrony 
Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy 
na lata 2011-2014, którego integralną część stanowi Sprawozdanie z realizacji 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego”. 
 
W dokumencie tym zwrócono uwagę na niezrealizowane cele POŚWP 2010 z uwagi na brak 
podjętych działań, a dotyczące Powiatu Gdańskiego. W tabeli poniżej (Tabela 42) 
przedstawiono syntetyczną analizę realizacji celów i kierunków działań przyjętych w POŚWP 
2010. 
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Wymieniona analiza wskazuje na istniejące obiekty i obszary budzące niepokój 
mieszkańców z uwagi na stwierdzone i potencjalne oddziaływanie na środowisko i zdrowie 
(Rysunek 39). 
 
Rysunek 39. Lokalizacja stwierdzonych i potencjalnych zagrożeń w rejonie Powiatu 
Gdańskiego 

 

 

 
 
 

 
Źródło: Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007-2010  
z uwzględnieniem perspektywy 2011-2014 
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Tabela 42.  Analiza realizacji celów i kierunków działań Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska 

 
Cel Perspektywiczny Cel średniookresowy Kierunki działań Zidentyfikowane zagrożenia na terenie Powiatu 

Środowisko dla zdrowia – dalsza 
poprawa jakości środowiska 
i bezpieczeństwa ekologicznego 

Identyfikacja środowiskowych zagrożeń 
zdrowia, zahamowanie ich narastania 
oraz minimalizacja powodowanych przez 
nie skutków 

Opracowanie i wdrożenie 
systemu organizacyjnej i 
przestrzennej integracji danych o 
środowiskowych zagrożeniach 
zdrowia pozyskiwanych w 
różnych instytucjach i ośrodkach 
badawczych 

Hałda fosfogipsów, Rafineria Gdańska, Oczyszczalnia 
Wschód w gminie Pruszcz Gdański. Gmina posiada 
badania, raporty oraz opinie o uciążliwości 

Droga Krajowa S7 oraz zamknięte składowisko 
odpadów w Miłocinie w gminie Cedry Wielkie 
(rekultywacja w 2011 r.) posiada monitoring i 
sprawozdanie 

Drogi wojewódzkie nr 221, 226 i 233 powodujące 
uciążliwości związane z emisją hałasu, pyłów oraz 
spalin w gminie Przywidz 

Autostrada A1, droga krajowa nr 1, uciążliwe dla 
mieszkańców gminy Pszczółki 

Obszary zabudowy mieszkaniowej wyposażone w 
instalacje grzewcze opalane paliwem stałym w Mieście 
Pruszcz Gdański 

Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu 
wód podziemnych i powierzchniowych, w 
tym wód przybrzeżnych 

Wyposażenie do końca 2015r. 
aglomeracji powyżej 2000 RLM  
w systemy kanalizacji zbiorczej, a 
osiągnięty poziom obsługi tymi 
systemami będzie wynosił, co 
najmniej 80% RLM 

W aglomeracji Sobowidz brak jest gminnej oczyszczalni 
ścieków komunalnych 

Wzmocnienie systemu zarządzania 
środowiskiem oraz podniesienie 
świadomości ekologicznej 
społeczeństwa;\ 

Stały wzrost świadomości i 
odpowiedzialności społeczeństwa za 
zarządzanie środowiskiem zgodnie z 
zasadą zrównoważonego rozwoju 

Wykorzystanie multimedialnych 
narzędzi zapewniających szeroki 
dostęp do informacji o 
środowisku 

Brak prostego i przyjaznego dla społeczeństwa 
systemu dostępu do informacji o środowisku, 
zamierzeniach, planach i strategiach 

Promocja i finansowe 
wspomaganie odzysku odpadów 
komunalnych 

Brak finansowych zachęt do preselekcji odpadów, ich 
odzysku i recyklingu 
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Cel Perspektywiczny Cel średniookresowy Kierunki działań Zidentyfikowane zagrożenia na terenie Powiatu 

Wzmocnienie systemu zarządzania 
środowiskiem oraz podniesienie 
świadomości ekologicznej 
społeczeństwa 

Stały wzrost świadomości 
i odpowiedzialności społeczeństwa za 
zarządzanie środowiskiem zgodnie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju 

Promowanie proekologicznych 
nawyków konsumpcyjnych 

  

Stosowanie systemu z "zielonych 
zamówień w postępowaniach 

Najczęściej stosowanym kryterium wyboru oferenta jest 
cena przy obowiązującym systemie zamówień 
publicznych 

o udzielnie zamówienia 
publicznego organizowanych 
przez instytucje korzystające ze 
środków publicznych 

Ściślejsza współpraca z mediami 
zakresie edukacji ekologicznej, 
większe zaangażowanie w tym 
zakresie funduszy ekologicznych 

Brak atrakcyjnych form promocji wiedzy i zachowań 
proekologicznych 

Rozwój bazy materialnej 
placówek ekologicznych 

Większość środków przeznaczanych na edukację 
ekologiczną dotyczyło nie rozwoju bazy materialnej 
placówek edukacji ekologicznej, lecz różnych form 
edukacji ekologicznej – dofinansowania wynagrodzenia 
edukatorów, kosztów prowadzonych zajęć, działalności 
stowarzyszeń realizujących cele statutowe w zakresie 
edukacji ekologicznej, wydawnictw, imprez, konkursów 
itp. Kwoty, jakie gminy przeznaczyły na materialną 
infrastrukturę edukacji ekologicznej były relatywnie 
niewielkie 



 
 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gdańskiego 2012  

 111 

Cel Perspektywiczny Cel średniookresowy Kierunki działań Zidentyfikowane zagrożenia na terenie Powiatu 

Ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego i racjonalne 
wykorzystanie zasobów przyrody 

Zachowanie wysokich walorów 
ekologicznych obszarów rolniczych 

Przywrócenie właściwego, 
zgodnego z potrzebami przyrody, 
funkcjonowania urządzeń 
melioracyjnych warunkującego 
prawidłowy bilans wodny w 
ekosystemach rolniczych 

Gmina Przywidz - zgłaszane są przerwania ciągów 
drenarskich odwadniających użytki. Prace naprawcze 
wykonywane są przez rolników, w uzasadnionych 
przypadkach przy użyciu sprzętu gminnego 

Gmina Pszczółki - lokalne podtopienia na większą skalę 
spowodowane m.in. niewłaściwym użytkowaniem UMS 
oraz zabudową na terenach zalewowych. Częściową 
konserwację prowadzi spółka wodna oraz 
w ograniczonym zakresie rolnicy (wg własnych potrzeb) 

Gmina Cedry Wielkie, Kolbudy - lokalne podtopienia, 
konserwacja praktycznie nieprowadzona lub w bardzo 
małym zakresie przez wybranych rolników 

Gmina Trąbki Wielkie – podtopienia także wskutek 
zaniedbań,, świadomego zasypywania rowów 
i niszczenia drenów przez osoby budujące domy 

Zrównoważone wykorzystanie 
materiałów, wody i energii 

Zrównoważone użytkowanie zasobów 
kopalin, zminimalizowanie niekorzystnych 
skutków ich eksploatacji oraz eliminacja 
nielegalnego wydobycia 

Eliminacja nielegalnej 
eksploatacji kopalin i rekultywacja 
nieczynnych wyrobisk 

Ilość spraw dot. nielegalnej eksploatacji kopalin: 

w 2007r. Gmina Kolbudy - 2 sprawy 

w 2009r.: 

     Gmina Pruszcz Gdański - 1 sprawa 

     Gmina Pszczółki - 2 sprawy 

      Gmina Trąbki Wielkie - 2 sprawy 

w 2010r.: 

      Gmina Kolbudy - 1 sprawa 

      Gmina Trąbki Wielkie - 1 sprawa 

 
Źródło: Szczegółowa analiza realizacji celów i kierunków działań przyjętych w POŚ województwa pomorskiego 
Załącznik do Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014, którego 
integralną część stanowi Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 
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4.3. Strategia rozwoju powiatu 

4.3.1. Cel priorytetowe 

W Planie rozwoju Powiatu Gdańskiego celem priorytetowym jest, aby Powiat był idealnym 
miejscem dla rozwoju przedsiębiorczości i aktywnych form wypoczynku. 
Założone kierunki rozwoju służące osiągnięciu celu priorytetowego realizowane będą 
zarówno na szczeblu samorządu powiatu, jak też samorządów gminnych i dotyczą sfery 
technicznej, społecznej, gospodarczej, kulturowej i turystycznej. 

4.3.2. Cele niezbędne 

W sferze technicznej celem niezbędnym jest dalsza poprawa infrastruktury transportowej,  
w szczególności odbudowy technicznej i rozbudowy sieci dróg powiatowych i gminnych. 
Kontynuacja programu w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej będzie miała duży 
wpływ na rozwój regionu i może stanowić bodziec do jego rozwoju gospodarczego, 
natomiast jego zaniechanie spowoduje stagnację lub znacznie spowolni rozwój gospodarczy. 
Realizacja powyższego celu usprawni w znacznym stopniu lokalną komunikację, 
w szczególności przyczyni się do uruchomienia nowych, atrakcyjnych terenów 
inwestycyjnych i rekreacyjno – turystycznych. Poprawa infrastruktury dróg wpłynie również 
na udrożnienie kanałów transportu samochodowego na terenie powiatu, co będzie miało 
pozytywny wpływ na zmniejszenie stanu zanieczyszczenia atmosfery ze rozproszonych 
źródeł liniowych, jak też emisji hałasu. 

4.4. Cele zidentyfikowane przez społeczeństwo 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych na terenie Powiatu Gdańskiego 
wskazano aspekty środowiskowe, które stanowią słabe strony Powiatu i których nie 
wyeliminowanie będzie utrudniać rozwój regionu, których oddziaływanie należy 
minimalizować: 

 pomimo przeprowadzonych w ostatnich latach wielu remontów i modernizacji 
nawierzchni wielu stan dróg w Powiecie nadal budzi zastrzeżenia, brak jest ciągów 
pieszych wzdłuż dróg, 

 zła jakość wody pitnej; 

 niedostateczne skanalizowanie wsi; 

 powolny rozwój infrastruktury turystycznej; 

 niedostateczna promocja regionu; 

 nielegalne wydobywanie kopalin; 

 spalanie odpadów na terenie gospodarstw domowych; 

 problemy z gospodarką odpadami komunalnymi, nielegalne porzucanie odpadów 
w lasach; 

 problemy z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych z terenów 
utwardzonych;  

 w Gminie Pszczółki wody opadowe z autostrady odprowadzane są do rowów 
melioracyjnych – skargi rolników; 

 narastający hałas komunikacyjny;  

 „odralnianie ziemi ” – zamiana charakteru powierzchni gruntów. 
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5. CELE PROGRAMU 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

DLA POWIATU GDAŃSKIEGO 

2012 
 
 
 

POZIOMY CELÓW DŁUGOTERMINOWYCH 
 

CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY POWIETRZA PRZED 
ZANIECZYSZCZENIEM I ZMIANAMI KLIMATU 

 
CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY PRZED HAŁASEM 

 
CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY PRZED POWODZIĄ 

 
CELE I ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY BIOLOGICZNEJ PRZYRODY 

 
CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY WÓD PRZED 

ZANIECZYSZCZENIEM 
 

CELE I ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZBIORNIKÓW WÓD PODZIEMNYCH 
 

CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ZASOBAMI WODNYMI 
 

CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REKULTYWACJI TERENÓW 
ZDEGRADOWANYCH I ZDEWASTOWANYCH PRZYRODNICZO 

 
CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM 
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Analiza aktualnego stanu środowiska, stopień realizacji zaplanowanych zadań, celów 
zawartych w aktualizacji Polityki ekologicznej państwa, POŚ WP 2010 oraz celów 
nakreślonych w dokumentach strategicznych powiatu, pozwoliła na wskazanie kierunków 
działań, które dla utrzymania i dalszej poprawy stanu środowiska, a także dla dalszego 
zrównoważonego rozwoju powiatu mają najważniejsze znaczenie. 
 
Wynikające z powyższej analizy priorytety ekologiczne dla Powiatu Gdańskiego na lata 
2012-2015 zawierają się w obszarze osi priorytetowych wskazanych w: 
 

1. Polityce ekologicznej państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r.: 
 

a. Priorytet I – Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem i zmianami klimatu; 
b. Priorytet II – Ochrona przed hałasem; 
c. Priorytet III – Ochrona przed powodzią; 
d. Priorytet IV – Ochrona różnorodności biologicznej przyrody; 
e. Priorytet V – Ochrona wód przed zanieczyszczeniem; 
f. Priorytet VI – Ochrona zbiorników wód podziemnych; 
g. Priorytet VII – Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi; 
h. Priorytet VIII – Rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych 

przyrodniczo. 
i. Priorytet IX – Zarządzanie środowiskiem 

 
2. Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 

2007-2010 – z uwzględnieniem perspektywy 2011-2014: 
 

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

II. Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie 
świadomości ekologicznej społeczeństwa; 

III. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów 
przyrody; 

IV. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii. 

5.1. Poziomy celów długoterminowych 

W Polityce ekologicznej państwa zawarte zostały cele priorytetowe, których osiągniecie 
planowane jest po roku 2012: 

1. Zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50% w stosunku do stanu w 1990r. 
(w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle). 

2. Ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50% w stosunku do 1990r. w taki 
sposób, aby uzyskać, conajmniej średnie wielkości dla państw OECD (w przeliczeniu 
na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB). 

3. Ograniczenie zużycia energii o 50% w stosunku do 1990r. i o 25% w stosunku do 
2000r. (w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB). 

4. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-
energetycznym kraju do 7,5% w 2010r. i do 14% w 2020r. 

5. Wspieranie budowy nowych odnawialnych źródeł energii, tak by udział energii z OZE 
w zużyciu energii pierwotnej oraz w krajowym zużyciu energii elektrycznej brutto 
osiągnął w roku 2010r., conajmniej 7,5% oraz utrzymanie tego udziału na poziomie 
nie niższym w latach 2011-2014, przy przewidywanym wzroście konsumpcji energii 
elektrycznej w Polsce. 
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6. Redukcja ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji o: 
 

 50 % w 2013r. 

 65 % w 2020r. 
 
w stosunku do ilości tych odpadów składowanych w 1995r. 

7. Dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych 
w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem 
z 1990r. 

8. Odzyskanie i powtórne wykorzystanie, co najmniej 50% papieru i szkła z odpadów 
komunalnych. 

9. Pełna likwidacja zrzutów nieoczyszczonych ścieków z miast i zakładów 
przemysłowych. 

10. Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych 
w stosunku do stanu z 1990r., z przemysłu o 50%, z gospodarki komunalnej (na 
terenie miast i osiedli wiejskich) o 30% i ze spływu powierzchniowego – również 
o 30%.. 

11. Na poziomie krajowym w 2010 roku zakłada się 100% likwidację zrzutów ścieków 
nieczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych. W regionie wskaźnik ten 
w 2010 roku powinien również osiągnąć 100% tak jak i wskaźnik powszechności 
oczyszczania ścieków. 

12. Ograniczenie emisji pyłów o 75%, dwutlenku siarki o 56%, tlenków azotu o 31%, 
niemetanowych lotnych związków organicznych o 4% i amoniaku o 8% w stosunku 
do stanu z 1990r. 

 
Cele długoterminowe nawiązują do priorytetów Polityki ekologiczną Państwa w latach 
2009-2012 z perspektywą do roku 2016, przy czym ich realizacja będzie miała również 
miejsce poza rokiem 2018, z uwagi szczególną ich rolę dla ochrony i poprawy stanu 
środowiska na terenie Powiatu Gdańskiego. Ramy czasowe celów długookresowych 
(2012-2020) i krótkookresowych (2012-2015) wynikają z konieczności realizacji 
POŚPG 2012 w ścisłej korelacji z aktualizacją POŚ WP 2010. 

5.2. Cele i kierunki działań w zakresie ochrony powietrza przed 
zanieczyszczeniem i zmianami klimatu 

 Cel strategiczny 

Utrzymanie stanu aerosanitarnego na terenie Powiatu Gdańskiego zgodnie 
z obowiązującymi standardami jakości powietrza atmosferycznego. 

Cele długoterminowe 

1. Dotrzymanie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia, 
ograniczenie narażenia ludności na oddziaływanie pyłów o granulacji poniżej 2,5 µm 
(spełnienie wymogów Dyrektywy 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008r. W sprawie 
jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy - dyrektywa CAFE) 

2. Redukcja emisji dwutlenku węgla z terenu Unii o 20% do 2020r. 

3. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii o 20% do 2020r. 
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Cele krótkoterminowe (2012-2015) 

1. Poprawa warunków zdrowotnych poprzez osiągnięcie i utrzymywanie standardów 
jakości powietrza. 

2. Eliminacja niskich źródeł emisji oraz zmniejszenie emisji pyłu ze środków transportu. 

3. Udrożnienie korytarzy transportowych. 

4. Aktualizacja założeń projektów do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe. 

Kierunki działań 

1. Rozwój i modernizacja systemów zaopatrzenia w ciepło z wykorzystaniem 
nowoczesnych energooszczędnych urządzeń i technologii w celu optymalizacji 
wykorzystania energii pierwotnej paliw. 

2. Promocja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

3. Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych i oszczędzających energię cieplną. 

4. Zachowanie i wzmocnienie zielonych przestrzeni publicznych oraz przeciwdziałanie 
ich zabudowywaniu. 

5. Przebudowa ulic, traktów komunikacyjnych, połączeń komunikacyjnych. 

6. Preferowanie w założeniach projektów do planów zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe zmian struktury zużycia paliw. 

5.3. Cele i kierunki działań w zakresie ochrony przed hałasem 

 Cel strategiczny 

Ograniczenie narażenia społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie działań 
zmierzających do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. 

Cele krótkoterminowe 2012-2015 

1. Udrożnienie korytarzy transportowych. 

2. Osiągnięcie i utrzymanie dopuszczalnych poziomów natężenia hałasu w rejonach 
zabudowy mieszkaniowej położonych w sąsiedztwie dróg. 

Kierunki działań 

1. Modernizacja, remonty nawierzchni dróg 

2. Utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym 

3. Wykorzystanie planowania przestrzennego dla rozdzielenia potencjalnych źródeł 
hałasu komunikacyjnego od zabudowy mieszkaniowej 

4. Budowa ekranów akustycznych. 
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5.4. Cele i kierunki działań w zakresie ochrony przed powodzią 

 Cel strategiczny 

Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych, w taki sposób, aby 
uchronić i zabezpieczyć gospodarkę przed skutkami powodzi. 

Cele długoterminowe 2012-2020 

1. Utrzymanie urządzeń wodnych, melioracyjnych w należytym stanie. 

2. Wyznaczenie obszarów zalewowych tam, gdzie nie zostały one jeszcze wyznaczone. 

3. Rozwój tzw. małej retencji 

4. Rozwój systemu ostrzegania przed powodzią. 

5. Realizacja projektów ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
(priorytet III) mających na celu zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych na 
potrzeby ludności i gospodarki oraz ochrony przed powodzią 

Kierunki działań 

1. Realizacja programów porządkowania melioracji. 

2. Odbudowa bądź remont zastawek należą do inwestycji miejscowych. 

3. Zainstalowanie na systemach drenarskich urządzeń regulujących odpływ wody. 

5.5. Cele i kierunki działań w zakresie ochrony wód 
podziemnych 

 Cel strategiczny 

Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód podziemnych w aspekcie wymogów 
jakościowych wód, zapobieganie marnotrawstwu wody pitnej, zachowanie strategicznej 
rezerwy wód czystej wody dla ludności 

Cele długoterminowe 2012-2020 

1. Maksymalizacja oszczędności wody. 

2. Skuteczna ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed 
zanieczyszczeniem. 

Kierunki działań 

1. Modernizacja ujęć wody. 

2. Przestrzeganie zasad ochrony pośredniej ujęć wody planowaniu przestrzennym. 

3. Przegląd pozwoleń wodnoprawnych oraz kontrola realizacji zobowiązań nałożonych 
na strony w udzielonych pozwoleniach. 
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5.6. Cele i kierunki działań w zakresie ochrony wód przed 
zanieczyszczeniem 

 Cel strategiczny 

Realizacja wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej stanowiącej podstawę dla osiągnięcia 
przez wody powierzchniowe dobrego stanu chemicznego i ekologicznego  

Cele długoterminowe 2012-2020 

1. Zapewnienie redukcji o 75% całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach 
komunalnych 

2. Utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych, w tym również 
zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków. 

Kierunki działań 

1. Budowa, modernizacja lub rozbudowa sieci kanalizacyjnych. 

2. Promowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w rejonach 
nieskanalizowanych. 

5.7. Cele i kierunki działań w zakresie ochrony powierzchni ziemi 

 Cel strategiczny 

Zachowanie wartości przyrodniczej lub użytkowej, ochrona przed erozją wietrzną lub wodną. 

Cele długoterminowe 2012-2020 

1. Rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych przyrodniczo przez 
przywracanie im wartości przyrodniczej lub użytkowej. 

Kierunki działań 

1. Zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, 
przywracając im funkcję przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą. 

2. Przestrzeganie obowiązku rekultywacji terenów górniczych po zaprzestaniu 
wydobycia kopalin. 

3. Rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. 

4. Przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez 
czynniki antropogenne. 

5. Prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej, w tym likwidacja nielegalnych 
składowisk odpadów i modernizacja urządzeń służących ochronie środowiska na 
terenach leśnych Nadleśnictwa Kolbudy. 
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5.8. Cele i kierunki działań w zakresie zarządzania środowiskiem 

 Cel strategiczny 

Stały wzrost świadomości i odpowiedzialności społeczeństwa za zarządzanie środowiskiem 
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Cel długoterminowe 2012-2020 

1. Uruchomienie mechanizmów prawnych, ekonomicznych i edukacyjnych 
prowadzących do świadomych postaw konsumenckich zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. 

Kierunki działań 

1. Wykorzystanie multimedialnych narzędzi zapewniających szeroki dostęp do 
informacji o środowisku. 

2. Promocja i finansowe wspomaganie odzysku odpadów komunalnych. 

3. Promowanie proekologicznych nawyków konsumpcyjnych. 

4. Stosowanie systemu z "zielonych zamówień w postępowaniach o udzielnie 
zamówienia publicznego organizowanych przez instytucje korzystające ze środków 
publicznych. 

5. Ściślejsza współpraca z mediami zakresie edukacji ekologicznej, większe 
zaangażowanie w tym zakresie funduszy ekologicznych. 

6. Rozwój bazy materialnej placówek ekologicznych. 

5.9. Cele i kierunki działań w zakresie podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej i rozwój Powiatu dziedzinie turystyki 

Cel strategiczny 

Powiat Gdański idealnym miejscem dla rozwoju przedsiębiorczości i aktywnych form 
wypoczynku. 

Cel długoterminowe 2012-2020 

1. Rozwój istniejącej bazy turystycznej; 

2. Promocja aktywnych form wypoczynku; 

3. Wykorzystanie potencjału wód powierzchniowych do rozwoju turystyki wodnej 

4. Budowa ciągów pieszo-rowerowych; 

5. Utrzymanie i rozwój terenów zieleni urządzonej; 

6. Promocja i marketing walorów krajoznawczo-przyrodniczych. 

Kierunki działań 

1. Budowa, rozwój stanic wodnych. 

2. Budowa ścieżek rowerowych; 

3. Zagospodarowanie terenów małej architektury, parków, zieleńców; 

4. Rozwój małej infrastruktury komunikacji zbiorowej. 
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6. HARMONOGRAM 

REALIZACJI PROGRAMU 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

POWIATU GDAŃSKIEGO 
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Tabela 43. Harmonogram realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gdańskiego 2012  

 

Priorytet 

I Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem i zmianami klimatu, ochrona przed hałasem 

L.p. 
Rodzaj działania 

Okres realizacji Odpowiedzialni za realizację Źródła finansowania 
Cele długoterminowe 

Środowisko dla zdrowia – dalsza 
poprawa jakości środowiska 
i bezpieczeństwa ekologicznego 

1 

Dotrzymanie krajowych poziomów 
emisji dla niektórych rodzajów 
zanieczyszczenia, ograniczenie 
narażenia ludności na oddziaływanie 
pyłów o granulacji poniżej 2,5 µm 
(spełnienie wymogów Dyrektywy 
2008/50/WE z dnia 21 maja 2008r. 
w sprawie jakości powietrza 
i czystszego powietrza dla Europy - 
dyrektywa CAFE) 

2012-2020 

Starosta, Burmistrz, Wójtowie oraz 
podległe im jednostki 
organizacyjne, podmioty 
gospodarcze we współpracy 
z przedsiębiorcami 

Środki wspólnotowe za 
pośrednictwem programów 
operacyjnych, budżety 
samorządów, środki własne 
podmiotów gospodarczych, 
kredyty preferencyjne 
i komercyjne 

2 
Redukcja emisji dwutlenku węgla 
z terenu Unii o 20% do 2020r 

2012-2020 

3 
Zwiększenie udziału odnawialnych 
źródeł energii w produkcji energii 
o 20% do 2020r. 

2012-2020 

L.p. Cele krótkoterminowe Okres realizacji 

1 
Poprawa warunków zdrowotnych 
poprzez osiągnięcie i utrzymywanie 
standardów jakości powietrza. 

2012-2015 

2 
Eliminacja niskich źródeł emisji oraz 
zmniejszenie emisji pyłu ze środków 
transportu 

2012-2015 

3 Udrożnienie korytarzy transportowych 2012-2015 

4 

Osiągnięcie i utrzymanie 
dopuszczalnych poziomów natężenia 
hałasu w rejonach zabudowy 
mieszkaniowej położonych 
w sąsiedztwie dróg 

2012-2015 

Zrównoważone wykorzystanie 
materiałów, wody i energii 

5 
Aktualizacja projektów planów 
zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa 
gazowe 

2012-2015 

6 
Promowanie odnawialnych źródeł 
energii 

2012-2015 
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Środowisko dla zdrowia – 
dalsza poprawa jakości 
środowiska i 
bezpieczeństwa 
ekologicznego 

II Ochrona przed powodzią 

L.p. 
Rodzaj działania 

Okres realizacji Odpowiedzialni za realizację Źródła finansowania 
Cele długoterminowe 

1 
Utrzymanie urządzeń wodnych, 
melioracyjnych w należytym stanie. 

Działanie ciągłe 

Starosta, Burmistrz, Wójtowie oraz 
podległe im jednostki 
organizacyjne, podmioty 
gospodarcze we współpracy 
z RZGW 

Budżety samorządów, środki 
RZGW 

2 
Aktualizacja oceny ryzyka powodziowego, 
która wskazywać będzie obszary narażone na 
niebezpieczeństwo powodzi. 

2012-2020 

3 
Wyznaczenie obszarów zalewowych tam, 
gdzie nie zostały one jeszcze wyznaczone 

2012-2020 

4 Rozwój tzw. małej retencji 2012-2020 

5 Rozwój systemu ostrzegania przed powodzią 2012-2020 

6 

Realizacja projektów ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
(priorytet III) mających na celu zapewnienie 
odpowiedniej ilości zasobów wodnych na 
potrzeby ludności i gospodarki oraz ochrony 
przed powodzią 

2012-2020 
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Ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego i 
racjonalne wykorzystanie 
zasobów przyrody 

III Ochrona wód podziemnych 

L.p. 
Rodzaj działania 

Okres realizacji Odpowiedzialni za realizację Źródła finansowania 
Cele długoterminowe 

1 Maksymalizacja oszczędności wody Działanie ciągłe 
Starosta, Burmistrz, Wójtowie oraz 
podległe im jednostki 
organizacyjne, podmioty 
gospodarcze we współpracy z 
RZGW 

Środki wspólnotowe za 
pośrednictwem programów 
operacyjnych, budżety 
samorządów, środki własne 
podmiotów gospodarczych, 
kredyty preferencyjne 
i komercyjne 2 

Skuteczna ochrona głównych zbiorników wód 
podziemnych przed zanieczyszczeniem 

Działanie ciągłe 

IV Ochrona wód przed zanieczyszczeniem 

L.p. 
Rodzaj działania 

Okres realizacji Odpowiedzialni za realizację Źródła finansowania 
Cele długoterminowe 

1 
Zapewnienie redukcji o 75% całkowitego 
ładunku azotu i fosforu w ściekach 
komunalnych 

2012-2020 Starosta, Burmistrz, Wójtowie oraz 
podległe im jednostki 
organizacyjne, podmioty 
gospodarcze we współpracy 
z RZGW 

Środki wspólnotowe za 
pośrednictwem programów 
operacyjnych, budżety 
samorządów, środki własne 
podmiotów gospodarczych, 
kredyty preferencyjne 
i komercyjne 2 

Utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu 
wód powierzchniowych, w tym również 
zachowanie i przywracanie ciągłości 
ekologicznej cieków 

Działanie ciągłe 

V Ochrona powierzchni ziemi 

L.p. 
Rodzaj działania 

Okres realizacji Odpowiedzialni za realizację Źródła finansowania 
Cele długoterminowe 

1 

Rekultywacja terenów zdegradowanych 
i zdewastowanych przyrodniczo przez 
przywracanie im wartości przyrodniczej lub 
użytkowej 

Działanie ciągłe 

Starosta, Burmistrz, Wójtowie oraz 
podległe im jednostki 
organizacyjne, podmioty 
gospodarcze 

Środki wspólnotowe za 
pośrednictwem programów 
operacyjnych, budżety 
samorządów, środki własne 
podmiotów gospodarczych 
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Wzmocnienie systemu 
zarządzania 
środowiskiem oraz 
podniesienie 
świadomości 
ekologicznej 
społeczeństwa 

VI Zarządzanie środowiskiem 

L.p. 
Rodzaj działania 

Okres realizacji Odpowiedzialni za realizację Źródła finansowania 
Cele długoterminowe 

1 

Uruchomienie mechanizmów prawnych, 
ekonomicznych i edukacyjnych prowadzących 
do świadomych postaw konsumenckich 
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju 

Działanie ciągłe 

Starosta, Burmistrz, Wójtowie oraz 
podległe im jednostki 
organizacyjne, podmioty 
gospodarcze 

Środki wspólnotowe za 
pośrednictwem programów 
operacyjnych, budżety 
samorządów, środki własne 
podmiotów gospodarczych 

2 
Stały wzrost świadomości ekologicznej 
społeczeństwa i odpowiedzialności za 
środowisko 

Działanie ciągłe 

3 

Osiągnięcia progu świadomości 
społeczeństwa, z którym wiąże się odrzucenie 
nawyków i zachowań bezpośrednio 
zagrażających środowisku 

Działanie ciągłe 

4 

Wyeliminowanie negatywnych zachowań 
(np. porzucanie odpadów w miejscach na ten 
cel nieprzeznaczonych, odprowadzanie 
nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do 
wód i gleby, spalanie odpadów w paleniskach 
domowych, dewastacja publicznej zieleni) 

Działanie ciągłe 

Cele i kierunki działań 
w zakresie podniesienia 
atrakcyjności 
inwestycyjnej i rozwój 
Powiatu w dziedzinie 
turystyki 

VII Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i rozwój Powiatu w dziedzinie turystyki 

L.p. 
Rodzaj działania 

Okres realizacji Odpowiedzialni za realizację Źródła finansowania 
Cele długoterminowe 

1 Rozwój istniejącej bazy turystycznej 2012-2013 

Starosta, Burmistrz, Wójtowie oraz 
podległe im jednostki 
organizacyjne, podmioty 
gospodarcze 

Środki własne Powiatu, Gmin, 
środki UE (RPO dla 
Województwa Pomorskiego 
2007-2013) 

2 Promocja aktywnych form wypoczynku Działanie ciągłe 

3 
Wykorzystanie potencjału wód 
powierzchniowych do rozwoju turystyki 
wodnej 

Działanie ciągłe 

4 Budowa ciągów pieszo-rowerowych 2012-2015 

5 
Utrzymanie i rozwój terenów zieleni 
urządzonej 

Działanie ciągłe 

6 
Promocja i marketing walorów krajoznawczo-
przyrodniczych 

Działanie ciągłe 
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7. SZACUNKOWE KOSZTY 

REALIZACJI PROGRAMU 
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Planowane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych objętych 
niniejszym programem są aktualne na sierpień 2012r.  
Przy planowaniu kosztów realizacji zadań wykorzystano przyjęte uchwałami rad gmin 
budżety gmin i wieloletnie prognozy finansowe oraz:  
 

 Uchwałę Nr XXI/134/2012 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 20 czerwca 2012r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok 

 Uchwałę Nr XXl/135/2012 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 20 czerwca 2012r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego. 

 
Z  powodu nie przyznania Powiatowi Gdańskiemu dofinansowania ze środków Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2015 Zarząd Powiatu aktualnie 
opracowuje zmiany do planu wieloletniego, w którym zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2204G Czapielsk-Domachowo"  będzie  realizowane  tylko  w  zakresie  wykupu  gruntów  
oraz  remontu  niewielkiego  odcinka drogi. 
Przewiduje się przeprowadzenie remontów ok. 30 km dróg powiatowych w 2013r. 
 
 
 
 



 
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gdańskiego 2012 

 127 

Tabela 44. Zadania nieinwestycyjne 

 

Cel Zadanie 
Odpowiedzialny za 

realizację 
Źródło finansowania 

Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł] 

2012r. 2013.r 2014r. 2015r. Razem 

Ochrona powietrza 
przed 
zanieczyszczeniem i 
zmianami klimatu, 
ochrona przed hałasem 

Aktualizacja planów zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwo gazowe, preferowanie zmian 
struktury zużycia paliw 

Jednostki samorządu 
terytorialnego 

Budżet Powiatu, budżety gmin Zadanie własne j.s.t. 

Preferowanie w założeniach projektów do planów 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe zmian struktury zużycia paliw 

Opracowania planistyczne w zakresie eliminacji 
niskiej emisji i w zakresie rozwoju energetyki 
odnawialnej 

Wykorzystanie planowania przestrzennego dla 
rozdzielenia potencjalnych źródeł hałasu 
komunikacyjnego od zabudowy mieszkaniowej 

Realizacja nieinwestycyjnych przedsięwzięć 
związanych z ochroną przyrody, urządzaniem i 
utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień na 
terenach będących własnością Powiatu 
Gdańskiego 

Budżet Powiatu 500 000 500 000 600 000 600 000 2 200 000 

Zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg 
publicznych powiatowych realizowane przez gminę 
na podstawie porozumień (dotacja celowa dla 
Gminy Miasto Pruszcz Gdański) 

Starostwo Powiatowe 
w Pruszczu Gdańskim 

Budżet Powiatu 70 000       70 000 

Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg 
powiatowych na terenie obwody 1-7 w sezonie 
zimowym 2010-2012 

Budżet Powiatu 819 920       819 920 

Umowy związane z bieżącym utrzymaniem dróg 
powiatowych 

Budżet Powiatu 40 000 10 000     50 000 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gdańskiego 2012 

 128 

 
 
 
 

Cel Zadanie 
Odpowiedzialny za 

realizację 
Źródło finansowania 

Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł] 

2012r. 2013.r 2014r. 2015r. Razem 

Ochrona wód 
podziemnych 

Przestrzeganie zasad ochrony pośredniej ujęć wody  
w planowaniu przestrzennym J.s.t we współpracy 

z WIOŚ 
Bez nakładów 

          

Kontroli realizacji zobowiązań nałożonych na strony  
 udzielonych pozwoleniach wodnoprawnych 

          

 
 

Cel Zadanie 
Odpowiedzialny za 

realizację 
Źródło finansowania 

Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł] 

2012r. 2013.r 2014r. 2015r. Razem 

Ochrona wód przed 
zanieczyszczeniem 

Promowanie budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków w rejonach nieskanalizowanych 

Jednostki samorządu 
terytorialnego 

Bez nakładów           

Upowszechnianie i wdrażanie w gospodarstwach 
rolnych zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej 
w zakresie prawidłowego składowania i stosowania 
środków ochrony roślin oraz stałych i płynnych 
nawozów naturalnych i mineralnych 

Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego 
w Gdańsku 

Bez nakładów           

Weryfikacja wydanych pozwoleń wodno-prawnych 
w zakresie stanu i składu odprowadzanych ścieków 

J.s.t. we współpracy 
z WIOŚ 

Bez nakładów           

Ochrona przyrody, 
różnorodności 
biologicznej i lasów 

Prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej, 
w tym likwidacja nielegalnych składowisk odpadów 
i modernizacja urządzeń służących ochronie 
środowiska na terenach leśnych Nadleśnictwa 
Kolbudy 

Nadleśnictwo Kolbudy 
Nadleśnictwo Kolbudy (Lasy 
Państwowe), budżet powiatu 

20 000 20 000 20 000 100 000 160 000 
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Cel Zadanie 
Odpowiedzialny za 

realizację 
Źródło finansowania 

Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł] 

2012r. 2013.r 2014r. 2015r. Razem 

Zarządzanie 
środowiskiem 

Wykorzystanie multimedialnych narzędzi 
zapewniających szeroki dostęp do informacji 
o środowisku 

J.s.t. we współpracy 
ze szkołami, 
pozarządowymi 
organizacjami 
ekologicznymi 

Budżet Powiatu, budżety gmin 

70 000 70 000 70 000 70 000 280 000 

Promocja i finansowe wspomaganie odzysku 
odpadów komunalnych. 

Nakłady finansowe określone w planach gospodarki 
odpadami szczebla gminnego 

Promowanie proekologicznych nawyków 
konsumpcyjnych 

bez nakładów 

Stosowanie systemu z "zielonych zamówień w 
postępowaniach o udzielnie zamówienia publicznego 
organizowanych przez instytucje korzystające ze 
środków publicznych 

bez nakładów 

Ściślejsza współpraca z mediami zakresie edukacji 
ekologicznej, większe zaangażowanie w tym zakresie 
funduszy ekologicznych. 

bez nakładów 

Rozwój bazy materialnej placówek ekologicznych. 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 

Sporządzanie raportów z realizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Gdańskiego 

Starosta Powiatu 
Gdańskiego 

Budżet Powiatu, budżety gmin   30 000     30 000 
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Tabela 45. Zadania inwestycyjne – ochrona powierzchni ziemi 

 
 

Priorytet Zadanie Gmina/Powiat 2012 2013 2014 2015 Razem 2012-2015 Źródła finansowania 

Ochrona powierzchni ziemi 

Rekultywacja składowiska 
odpadów komunalnych 
w Miłocinie. 

Gmina Cedry 
Wielkie 

10 000       10 000 Środki własne Gminy 

Opracowanie projektu 
scalenia gruntów dla obiektu 
Rokitnica i Dziewięć Włók, 
Gmina Pruszcza Gdański 
(dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna 

Powiat Gdański 779 221 

      194 805 
Dotacje i środki  
z budżetu państwa 

      584 416 Środki UE 

Razem 789 221 0 0 0 789 221 Jw. 
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Tabela 46. Zadania inwestycyjne – Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem i zmianami klimatu, ochrona przed hałasem 

Priorytet Zadanie Gmina/Powiat 2012 2013 2014 2015 Razem 2012-2015 Źródła finansowania 

Ochrona powietrza przed 
zanieczyszczeniem i 
zmianami klimatu, ochrona 
przed hałasem 

Zadania inwestycyjne z 
zakresu utrzymania dróg 
publicznych powiatowych 
realizowane przez gminy na 
podstawie porozumień 
(Kolbudy, Trąbki Wielkie, 
Suchy Dąb) 

Powiat Gdański, 
Trąbki Wielkie, 
Kolbudy, Suchy 
Dąb 

370 000       370 000 Budżet Powiatu 

Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2204G Czapielsk – 
Domachowo 

Kolbudy, Trąbki 
Wielkie, Powiat 
Gdański 

2 400 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 24 900 000 
Budżet Powiatu, 
fundusze EU, budżet 
państwa 

Modernizacja drogi 
powiatowej: 
- nr 228G Krzywe Koło 
- nr 2220G Różyny-Ulkowy-
Rębielcz w msc. Żelisławki 
- Nr 2200G Roztoka-Jodłowno 

Powiat Gdański 450 000       450 000 Budżet Powiatu 

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 2214G ul. Raciborskiego - 
etap III (aktualizacja 
dokumentacji) 

Powiat Gdański 20 000       20 000 Budżet Powiatu 

Przebudowa obiektu 
mostowego przy drodze 
powiatowej Nr  2224G Wiślina-
Krzywe Koło, w msc. 
Wróblewo 

Powiat Gdański 560 000 

      297 800 Budżet Powiatu 

      262 200 
Dotacje i środki z 
budżetu państwa 

Modernizacja obiektu 
mostowego przy drodze 
powiatowej nr 22005G 
Przywidz-Bliziny w msc. 
Przywidz (dokumentacja 
projektowa) 

Powiat Gdański 47 500       262 200 Budżet Powiatu 

Budowa stanowiska do 
ważenia pojazdów w części 
wyżynnej Powiatu Gdańskiego 

Powiat Gdański 60 000       262 200 Budżet Powiatu 

Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-
Zaskoczyn, ul. Bukowskiego 
w msc. Pręgowo 
(dokumentacja projektowa) 

Powiat Gdański 3 000       262 200 Budżet Powiatu 
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Priorytet Zadanie Gmina/Powiat 2012 2013 2014 2015 Razem 2012-2015 Źródła finansowania 

Ochrona powietrza przed 
zanieczyszczeniem i 
zmianami klimatu, ochrona 
przed hałasem 

Budowa, przebudowa, 
modernizacja dróg gminnych, 
wewnętrznych i infrastruktury 
drogowej Cedry Wielkie 

676 256 1 561 000     2 237 256 Środki własne Gminy 

Projekt termoizolacji budynku 
Urzędu Gminy 

50 000       50 000 Środki własne Gminy 

Budowa, przebudowa, 
modernizacja dróg gminnych, 
wewnętrznych i infrastruktury 
drogowej 

Kolbudy 4 665 000 12 100 000 6 780 000 2 000 000 25 545 000 
Środki własne gminy, 
środki budżetu 
państwa 

Budowa Obwodnicy 
Południowej Pruszcza 
Gdańskiego, budowa dróg 

Pruszcz Gdański 
(gmina wiejska) 

5 486 932 7 426 000 2 500 000   15 412 932 
Środki własne gminy, 
środki UE 

Zwiększenie efektywności 
zarządzania energią w 
budynkach użyteczności 
publicznej w Pruszczu 
Gdańskim 

Pruszcz Gdański 
(gmina miejska) 

464 000 1 879 517 312 985   2 656 502 Środki własne Gminy 

Budowa układu ulicznego na 
terenie Osiedla 700-lecia w 
Przywidzu, ul Słoneczna Etap I 

Przywidz 35 000       35 000 Środki własne Gminy 

Przebudowa obiektu 
mostowego, budowa dróg 
gminnych 

Suchy Dąb 25 000       25 000 Środki własne Gminy 

Budowa, przebudowa, 
modernizacja dróg gminnych, 
wewnętrznych i infrastruktury 
drogowej 

Trąbki Wielkie 198 400       198 400 
Środki własne Gminy, 
budżety sołectw 

Elewacja budynku 
gospodarczego wraz ze 
stolarką 

Powiat Gdański 40 000       40 000 Budżet Powiatu 

Ocieplenie i wykonanie 
elewacji na odcinku 
remontowanego dachu 
skrzydła zachodniego budynku 
głównego nad warsztatem i 
magazynami 

Powiat Gdański 50 000       50 000 Budżet Powiatu 
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Priorytet Zadanie Gmina/Powiat 2012 2013 2014 2015 Razem 2012-2015 Źródła finansowania 

Ochrona powietrza przed 
zanieczyszczeniem i 
zmianami klimatu, ochrona 
przed hałasem 

Montaż paneli słonecznych 
i pompy ciepła w Domu 
Pomocy Społecznej w 
Zaskoczynie 

Powiat Gdański b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet Powiatu 

Montaż kolektorów 
słonecznych, w tym 
dokumentacja projektowa 

Trąbki Wielkie 429 678.56       429 679 

Środki z budżetu 
państwa, Europejski 
Fundusz Społeczny, 
budżet sołectwa 

Termomodernizacja szkoły 
podstawowej w Pszczółkach 

Pszczółki 73 482 79 593     153 075 Środki własne Gminy 

Montaż kolektorów 
słonecznych, w tym 
dokumentacja projektowa 

Trąbki Wielkie 429 678.56       429 679 

Środki z budżetu 
państwa, Europejski 
Fundusz Społeczny, 
budżet sołectwa 

Razem 16 533 927 30 546 110 17 092 985 9 500 000 74 349 122 Jw. 
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Tabela 47. Zadania inwestycyjne – Ochrona przeciwpowodziowa 

Priorytet Zadanie Gmina/Powiat 2012 2013 2014 2015 Razem 2012-2015 Źródła finansowania 

Ochrona przeciwpowodziowa 

Kompleksowe 
zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe Żuław 
etap I - Powiat Gdański 
POIiŚ 2007-2013 Priorytet 
III: Zarządzanie Zasobami 
i przeciwdziałanie 
zagrożeniom środowiska 

Powiat Gdański 

255 000 3 600 000 363 527   4 218 527 
Dotacje i środki 
z budżetu państwa 

1 445 000 20 400 000 2 059 988   23 904 988 Środki UE 

Zakup mobilnego centrum 
ratownictwa i dowodzenia 
wraz z wyposażeniem w celu 
realizacji zadań związanych 
z minimalizacją 
oddziaływania na środowisko 
nadzwyczajnych awarii, 
katastrof, ekstremalnych 
zjawisk pogodowych i klęsk 
żywiołowych 

Powiat Gdański 50 000       50 000 Budżet Powiatu 

Budowa dodatkowego 
masztu celem internetowego 
połączenia stacji 
obiektowych ze stacją 
bazową - dokończenie 
projektu - budowa 
zintegrowanego systemu 
powiadamiania i 
alarmowania ludności 

Cedry Wielkie 25 000       25 000 Środki własne Gminy 

Realizacja Programu 
porządkowania melioracji  

Kolbudy 300 000 300 000 300 000   900 000 Środki własne Gminy 

Budowa zbiornika 
retencyjnego B1 wraz 
regulacją Potoku 
Borkowskiego 

Pruszcz Gdański 
(gmina wiejska) 

500 000 3 000 000 2 392 276   5 892 276 Środki własne Gminy 

Razem 2 575 000 27 300 000 5 115 791 0 34 990 791 Jw. 
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Tabela 48. Zadania inwestycyjne – Ochrona wód podziemnych 

Priorytet Zadanie Gmina 2012 2013 2014 2015 Razem 2012-2015 
Źródła 

finansowania 

Ochrona wód podziemnych 

Uzbrojenie terenów w sieć 
wodociągową 

Cedry 
Wielkie 

150 000       150 000 Środki własne Gminy 

Budowa ujęcia wody wraz ze 
stacją uzdatniania wody 
w Bąkowie 

Kolbudy 3 358 599    3 358 599 
Środki własne gminy, 
środki UE 

Rozbudowa sieci 
wodociągowej, aktualizacja 
dokumentacji 

Przywidz 73 100 967 000   1 040 100 Środki własne Gminy 

Koncepcja, rozbudowa, 
wymian sieci wodociągowej 

Pszczółki 33 000  318 968  351 968 Środki własne Gminy 

Uzbrojenie terenów w sieć 
wodociągową, rozbudowa 
sieci, projekty, koncepcje, 
likwidacja i rekonstrukcja 
studni (dotacja dla ZGKiM) 

Trąbki 
Wielkie 

382 156    382 156 Środki własne Gminy 

Razem 3 996 855 967 000 318 968 0 5 282 823 Jw. 
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Tabela 49. Zadania inwestycyjne – Ochrona wód powierzchniowych 

 

Priorytet Zadanie Gmina 2012 2013 2014 2015 
Razem 2012-

2015 
Źródła 

finansowania 

Ochrona wód powierzchniowych 

Remont i gruntowna 
konserwacja zbiorników 
wodnych, budowa kanalizacji 
sanitarnej 

Cedry 
Wielkie 

1 454 282 7 891 917 2 800 000  12 146 199 Środki własne Gminy 

Realizacja Programu 
budowy kanalizacji i 
wodociągów 

Kolbudy 60 000 1 750 000 1 000 000  2 810 000 Środki własne Gminy 

Renowacja zbiornika 
wodnego w Wojanowie wraz 
z tłocznią i rurociągiem 

Pruszcz 
Gdański 
(gmina 
wiejska) 

1 700 000    1 700 000 

Środki własne 
Gminy, środki UE 
(Program Operacyjny 
Ryby 2007-2013) 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
Etap I i II 

Przywidz 3 095 000 6 472 000   9 567 000 
Środki własne 
Gminy. Środki UE 

Budowa kanalizacji sanitarnej Pszczółki 10 000 3 360 826 3 197 180 851 508 7 419 514 
Środki własne 
Gminy, środki UE 

Budowa kanalizacji sanitarnej Suchy Dąb 3 619 995    3 619 995 
Środki własne gminy, 
kredyty i pożyczki, 
środki UE 

Budowa oczyszczalni  
 Aglomeracji Trąbki Wielkie 
wraz z kanalizacją sanitarną 
Etap II i III 

Trąbki 
Wielkie 

9 389 031    9 389 031 

Środki z budżetu 
państwa, środki 
własne gminy, 
Europejski Fundusz 
Społeczny 

Razem 19 328 308 19 474 743 6 997 180 851 508 46 651 739 Jw. 
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Tabela 50. Zadania inwestycyjne – Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i rozwój w dziedzinie turystyki 

 
 

Priorytet Zadanie Gmina/Powiat 2012 2013 2014 2015 Razem 2012-2015 Źródła finansowania 

Podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej i rozwój Powiatu 
dziedzinie turystyki 

Wykonanie i montaż barierek 
w ciągu dróg powiatowych 
położonych na terenie 
Powiatu Gdańskiego 

Powiat Gdański 80 000       80 000 Budżet Powiatu 

Budowa chodnika wzdłuż 
drogi powiatowej nr 2224G 
w msc. Bystra 

Powiat Gdański 

200 000       200 000 Budżet Powiatu 

190 000       190 000 
Środki i dotacje 
otrzymane od innych 
j.s.t. 

Chodnik w ciągu drogi 
powiatowej nr 2218G 
Rusocin-Gołębiewo - wykup 
gruntu 

Powiat Gdański 32 300       32 300 Budżet Powiatu 

Wykonanie boiska szkolnego 
za budynkiem gimnazjum 

Powiat Gdański 5 000       5 000 Budżet Powiatu 

Rozbudowa siłowni w 
budynku Zespołu Szkół 
Ogrodniczych i 
Ogólnokształcących  
w Pruszczu Gdańskim - 
poszerzenie bazy 
wychowania fizycznego 
w szkole 

Powiat Gdański 70 000       70 000 Budżet Powiatu 

Wykonanie odwodnienia 
chodnika przy drodze 
powiatowej nr 2224G 
i 2231G w msc. Grabiny 
Zameczek, Trutnowy, 
Leszkowy i Wiślina 

Powiat Gdański 35 000       35 000 Budżet Powiatu 
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Priorytet Zadanie Gmina/Powiat 2012 2013 2014 2015 Razem 2012-2015 Źródła finansowania 

Podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej i rozwój Powiatu 
dziedzinie turystyki 

Dotacje celowe na zadania 
bieżące z zakresu kultury 
realizowane przez gminy na 
podstawie porozumień 
(razem) 
w tym: 

Powiat Gdański 

32 000       32 000 Budżet Powiatu 

- przegląd dorobku 
kulturalnego i osiągnięć 

pszczelarzy "Święto Miodu 
Pszczółkowskiego 

6 000       6 000 Budżet Powiatu 

- warsztaty plenerowe i 
przegląd artystyczny 

"Siedem stron Powiatu 
Przywidz 2012" 

5 000       5 000 Budżet Powiatu 

- przegląd kulturalno-
artystyczny osób i zespołów 
grających na trąbce z terenu 
Powiatu Gdańskiego "Trąbka 

w Trąbkach" 

5 000       5 000 Budżet Powiatu 

-przegląd kulturalny 
zespołów artystycznych 

"Szlakiem Domów 
Podcieniowych" 

5 000       5 000 Budżet Powiatu 

- przegląd kulturalny "Dzień 
Żuławski 

5 000       5 000 Budżet Powiatu 

- impreza kulturalna 
"Żuławski Tulipan" 

6 000       6 000 Budżet Powiatu 

Zadania w zakresie promocji 
turystyki w Powiecie 
Gdańskim zlecone do 
realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność 
pożytku publicznego (granty) 

Powiat Gdański 7 500       7 500 Budżet Powiatu 
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Priorytet Zadanie Gmina/Powiat 2012 2013 2014 2015 Razem 2012-2015 Źródła finansowania 

Podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej i rozwój Powiatu 
dziedzinie turystyki 

Budowa ścieżek rowerowych 
z infrastrukturą drogową  
w Długim Polu, pomostu 
cumowniczego w msc.. 
Trzcinisko, wieży widokowej 
"Żuławskie Oko", 
zagospodarowanie parku 

 Cedry Wielkie 104 333 1 865 800     1 970 133 Środki własne Gminy 

Budowa ciągu pieszo - 
rowerowego Kolbud - Kowale 
etap III 

Kolbudy 400 000 400 000 400 000 400 000 1 600 000 Środki własne Gminy 

Utrzymanie porządku 
i czystości, utrzymanie 
i pielęgnacja drzew, budowa 
ciągów spacerowo-pieszych 

Pruszcz Gdański 
(gmina miejska) 

2 900 000 2 900 000 2 900 000   8 700 000 Środki własne Gminy 

Budowa ciągów spacerowo-
pieszych, stanicy wodnej 
w Wiślince 

Pruszcz Gdański 
(gmina wiejska) 

554 000 2 166 000     2 720 000 

Środki własne gminy, 
środki UE (RPO dla 
Województwa 
Pomorskiego 2007-
2013) 

Budowa ciągów spacerowo-
pieszych, kampania 
promocyjna Żuław 

Suchy Dąb 308 400       308 400 
Środki własne gminy, 
środki UE 

Czerniewo - Budowa chodnika 
przy drodze gminnej 

Trąbki Wielkie 7 000       7 000 Budżet sołectwa 

Realizacja Programu 
zwiększenia terenów 
zielonych: Kolbudy park - 
etap I 

Kolbudy 500 000 500 000     1 000 000 Środki własne Gminy 

Razem 5 457 533 7 831 800 3 300 000 400 000 16 989 333 Jw. 
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8. MONITORING REALIZACJI 

PROGRAMU 
 

 
 

MONITORING REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ 
WSKAŹNIKI MONITOROWANIA 

ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA 
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8.1. Monitoring realizacji celów i zadań 

 
Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie: 

1. stopnia realizacji przyjętych celów; 

2. stopnia wykonania przedsięwzięć, działań; 

3. oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem; 

4. analizy przyczyn tych rozbieżności. 

 
Starosta Gdański, poprzez wyznaczonego koordynatora, co dwa lata oceniać będzie stopień 
wdrożenia Programu, natomiast na bieżąco będzie kontrolowany postęp w zakresie 
wykonania przedsięwzięć zdefiniowanych w programie. 
 
W okresie dwóch lat od uchwalenia Programu zostanie sporządzony Raport z realizacji z lata 
2012-2013. Wyniki oceny będą stanowiły podstawę do zdefiniowania nowych przedsięwzięć, 
obejmujących okres kolejnych dwóch lat wdrażania Programu 2014 - 2015. 
 
W cyklach czteroletnich oceniany będzie stopień realizacji celów ekologicznych (określonych  
w tym dokumencie dla okresu do 2015 roku). Ocena ta będzie podstawą do ewentualnej 
korekty celów i strategii ich realizacji. Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań 
zapisanych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska, a dotyczących okresu, na jaki jest 
przyjmowany program ochrony środowiska i systemu raportowania o stanie realizacji 
programu ochrony środowiska. 

8.2. Wskaźniki monitorowania  

System oceny realizacji Programu oparty będzie na wskaźnikach (miernikach) stanu 
środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. 
Poniżej zaproponowano zostały istotne wskaźniki monitorowania zakładając, że lista ta nie 
jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana. 

 

 

Tabela 51. Wskaźniki monitorowania 

 
 

Cel  Wskaźniki 
Oczekiwany stan w 2015 

roku 
Źródła danych 

Ochrona powietrza przed 
zanieczyszczeniem i 
zmianami klimatu, ochrona 
przed hałasem 

Stężenia zanieczyszczeń SO2, 
NO2, PM10, CO, CO2, O3 

Brak przekroczeń wartości 
dla klasy A 

WIOŚ 
Roczna emisja zanieczyszczeń 
pyłowych i gazowych 

Redukcja emisji w stosunku 
do 2006 r. o ponad 20% 

Kilometraż remontowanych i 
modernizowanych dróg 

Realizacja zadań 
inwestycyjnych 

Starostwo 
Powiatowe, 

jednostki 
samorządu 

szczebla gminnego 

Ochrona przed powodzią 

Nakłady inwestycyjne na 
remonty i modernizacje 
urządzeń melioracji 
szczegółowych 

Prewencja i minimalizacja 
ryzyka wystąpienia 
podtopień, powodzi 

Starostwo 
Powiatowe, urzędy 

gmin 

Zarząd Melioracji i 
Urządzeń 
Wodnych 
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Cel  Wskaźniki 
Oczekiwany stan w 2015 

roku 
Źródła danych 

Ochrona wód 
podziemnych 

Klasa czystości wód 
podziemnych 

Poprawa klasy czystości 
wód 

WIOŚ 

Ilość zużytej wody, liczba 
odbiorców 

Stopień zwodociągowania, 
zużycie wody 

GUS, 
przedsiębiorcy 
zaopatrujący w 

wodę 

Realizacja zadań inwestycyjnych 

Nakłady inwestycyjne na 
realizację zadań 
przewidzianych w 
Programie 

Starostwo 
Powiatowe, urzędy 

gmin 

Jakość wody na cele 
konsumpcyjne 

Utrzymanie standardów 
jakości wody 

WSSE 

Ochrona wód przed 
zanieczyszczeniem 

Klasa czystości wód 
powierzchniowych 

Poprawa klasy czystości 
wód 

WIOŚ 
Przydatność wód do bytowania 
ryb w warunkach naturalnych 

Przydatność do hodowli ryb 
łososiowatych i 
karpiowatych 

Stopień skanalizowania i 
zwodociągowania 

Wzrost liczby osób 
korzystających z 
wodociągów i kanalizacji 

 WIOŚ, jednostki 
samorządu 

terytorialnego 
szczebla gminnego 

Redukcja zanieczyszczeń w 
odprowadzanych ściekach 

Ładunek zanieczyszczeń 
nie większy niż w 2012 r 

Ochrona powierzchni ziemi Nakłady na rekultywację Nie mniejsze niż w 2012r. 
Starostwo 

Powiatowe, urzędy 
gmin 

Zapobieganie 
nadzwyczajnym 
zagrożeniom środowiska 
oraz eliminowanie 
i minimalizowanie skutków  
 razie ich wystąpienia 

Rodzaje i liczba zdarzeń 
mogących spowodować 
nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska na obszarze miasta 

Minimalizacja skutków 
nadzwyczajnych zagrożeń 
środowiska w razie ich 
wystąpienia 

WIOŚ 

Zarządzanie środowiskiem 

Liczba szkolnych kół i klubów 
ekologicznych 

Możliwie największa, 
wskaźnik opisowy 

Starostwo 
Powiatowe, urzędy 

gmin 

Liczba urządzonych ścieżek 
dydaktycznych 

Dane liczbowe o imprezach, 
festynach, akcjach, 
wydawnictwach propagujących 
ekologiczne postawy 

 
Dla prawidłowej realizacji monitoringu wykonalności celów, priorytetów i zadań Programu 
Ochrony Środowiska niezbędna jest wymiana informacji pomiędzy Urzędami Gmin, Urzędem 
Miasta Starostwem Powiatowym, Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim Inspektoratem 
Ochrony Środowiska oraz pozostałymi uczestnikami procesu wdrażania planu, dotycząca 
stanu komponentów środowiska oraz stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych 
zadań. Przewiduje się wymianę w.w. informacji w sposób zorganizowany – w ustalonej 
formie pisemnej lub elektronicznej (sprawozdawczość okresowa). 

8.3.  Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska 

Nadzór nad realizacją programu w praktyce oznacza określenie zasad zarządzania nim wraz  
z ustaleniem mechanizmu monitorowania jego realizacji. Program Ochrony Środowiska jest 
dokumentem o charakterze strategicznym. Stanowi instrument realizacji prawa miejscowego 
pozostając w ścisłym związku z planami zagospodarowania przestrzennego miasta, 
decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz decyzjami związanymi 
z realizacją przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, 
rozwojem terenów zielonych i innych. 
Starosta Powiatu Gdańskiego i Rada Powiatu Gdańskiego posiada kompetencje 
pozwalające na realizację zawartych w programie celów i zadań. Aby jednak ta realizacja 
przebiegała spójnie z polityką regionalną konieczne jest przygotowanie struktur 
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administracyjnych do ścisłej współpracy z organami dysponującymi znacznie szerszymi 
uprawnieniami wynikającymi z ich kompetencji.  
Z punktu widzenia pełnionej roli w realizacji Programu można wyodrębnić cztery grupy 
podmiotów uczestniczących w nim. Są to: 

 podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem; 

 podmioty realizujące zadania programu, w tym instytucje finansujące; 

 podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu; 

 mieszkańcy Powiatu, jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu. 

Główna odpowiedzialność za realizację Programu ochrony środowiska spoczywa na 
Staroście Powiatu, który składa Radzie Powiatu raporty z wykonania Programu.  
Rada Powiatu współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej szczebla 
wojewódzkiego oraz samorządami gmin Powiatu Gdańskiego. Marszałek Województwa 
dysponuje instrumentarium prawnym umożliwiającym reglamentowanie korzystania ze 
środowiska. Natomiast w dyspozycji Zarządu Województwa znajdują się instrumenty 
finansowe na realizację zadań programu. 
Rada Powiatu współdziała z instytucjami administracji specjalnej w dyspozycji, których 
znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu. Instytucje te kontrolują respektowanie prawa, 
prowadzą monitoring stanu środowiska (WIOŚ), prowadzą monitoring wód (RZGW). 


