
PRZYWIDZ 2017 

 
 

Zamawiający: 
  
 
 

 

Gmina Przywidz 

ul. Gdańska 7 

83-047 Przywidz 

 

 

Jednostka opracowująca: 
 

 

 

 

 

 

 

Ekolog Sp. z o.o.  

ul. Świętowidzka 6/4 

61-058 Poznań 

Nazwa opracowania: 
 
 
 
 

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Przywidz za lata 2012 – 2016 

 

 

 

Autorzy opracowania: 
 
inż. Katarzyna Walkowiak 
mgr Aleksandra Woźnicka 
mgr Jakub Smakulski 

 
 
 
 



 

 
 

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz za lata 2012 – 2016 
opracowany przez Ekolog Sp. z o.o. ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań 

 
2 

Spis treści 

Spis treści ........................................................................................................................................................... 2 

Spis tabel ............................................................................................................................................................ 4 

Spis rycin ............................................................................................................................................................ 4 

Spis wykresów .................................................................................................................................................... 5 

1. WSTĘP ........................................................................................................................................................... 6 

1.1. Podstawa prawna wykonania raportu .................................................................................................... 6 

1.2. Cel wykonania raportu ............................................................................................................................ 6 

1.3. Okres jaki obejmuje raport...................................................................................................................... 6 

1.4. Źródła informacji ..................................................................................................................................... 6 

2. CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PRZYWIDZ .................................................. 8 

3. REALIZACJA ZADAŃ W LATACH 2012 – 2015 ........................................................................................... 15 

3.1. Gospodarka wodno - ściekowa ............................................................................................................ 15 

3.1.1. Wody powierzchniowe i podziemne ............................................................................................. 15 

3.1.2. Zaopatrzenie w wodę ................................................................................................................... 18 

3.1.3. Gospodarka wodno - ściekowa .................................................................................................... 18 

3.1.4. Zadania zrealizowane w obszarze gospodarka wodno - ściekowa ............................................. 20 

3.2.  Ochrona powierzchni ziemi i gleb ........................................................................................................ 26 

3.2.1. Zadania zrealizowane w dziale ochrona powierzchni ziemi ......................................................... 27 

3.3. Ochrona powietrza atmosferycznego ................................................................................................... 29 

3.3.1. Zadania zrealizowane w dziale ochrona powietrza atmosferycznego ......................................... 31 

3.3.2. Ograniczenie materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności .................................... 38 

3.4. Zmniejszenie emisji hałasu przenikającego do środowiska ................................................................. 40 

3.4.1. Zadania zrealizowane w dziale zmniejszenie emisji hałasu przenikającego do środowiska ....... 41 

3.5. Ochrona przyrody ................................................................................................................................. 43 

3.5.1. Obszary chronione ....................................................................................................................... 43 

3.5.2. Obszary leśne............................................................................................................................... 44 

3.5.3. Zieleń urządzona i zieleń wysoka ................................................................................................ 45 

3.5.4. Zadania zrealizowane w dziale ochrona przyrody ....................................................................... 46 

3.6. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym .................................................................... 53 

3.6.1. Zadania realizowane w dziale ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym ............ 54 

3.7. Gospodarka odpadami ......................................................................................................................... 56 

3.7.1. Zadania zrealizowane w dziale gospodarka odpadami ................................................................ 57 

3.8. Edukacja ekologiczna ........................................................................................................................... 60 

3.8.1. Zadania zrealizowane w dziale edukacja ekologiczna ................................................................. 61 

3.9. Zrealizowane zadania, nieujęte w Programie Ochrony Środowiska .................................................... 64 

4. ANALIZA WSKAŹNIKÓW MONITOROWANIA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU OCHRONY 

ŚRODOWISKA ................................................................................................................................................. 67 

4.1 Graficzne przedstawienie tendencji zmian stanu środowiska na terenie Gminy Przywidz dla 



 

 
 

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz za lata 2012 – 2016 
opracowany przez Ekolog Sp. z o.o. ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań 

 
3 

wybranych wskaźników ............................................................................................................................... 69 

5. PODSUMOWANIE........................................................................................................................................ 74 

6. STRESZCZENIE .......................................................................................................................................... 76 

 



 

 
 

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz za lata 2012 – 2016 
opracowany przez Ekolog Sp. z o.o. ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań 

 
4 

Spis tabel 

Tabela 1. Jednolite części wód powierzchniowych na terenie gminy Przywidz .............................................. 15 

Tabela 2. Klasyfikacja wód podziemnych, znajdujących się na terenie gminie Przywidz,  badanych w 2015 

przez WIOŚ w Gdańsku .................................................................................................................................. 18 

Tabela 3. Zużycie wody na terenie Gminy Przywidz ....................................................................................... 18 

Tabela 4. Długość sieci rozdzielczej wodociągowej na terenie Gminy Przywidz ............................................ 19 

Tabela 5. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Przywidz ................................................... 19 

Tabela 6. Zmiana ilości zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Przywidz w latach 2012 – 2015 ....... 19 

Tabela 7. Zmiana ilości przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Przywidz w latach 2012 – 2015 ....... 19 

Tabela 8. Realizacja zadań z zakresu ochrony gleb przed negatywnym oddziaływaniem rolnictwa i innych 

rodzajów działalności gospodarczej w latach 2012 – 2015 ............................................................................. 27 

Tabela 9.  Realizacja zadań z zakresu inwentaryzacji i rekultywacji gleb zdewastowanych i zdegradowanych 

w latach 2012 – 2015. ...................................................................................................................................... 28 

Tabela 10. Klasyfikacja strefy pomorskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia 

w 2015 roku ..................................................................................................................................................... 29 

Tabela 11. Klasyfikacja z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla SO2 i NOx pod kątem 

ochrony roślin za 2015 rok............................................................................................................................... 29 

Tabela 13. Realizacja zadań z zakresu ochrony ograniczenia emisji zanieczyszczeń ze źródeł 

powierzchniowych, liniowych i punktowych w latach 2012 – 2015.................................................................. 31 

Tabela 14. Realizacja zadań z zakresu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii  w latach 

2012 – 2016 ..................................................................................................................................................... 36 

Tabela 15 Realizacja zadań z zakresu ograniczenia materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności 

w latach 2012 – 2015 ....................................................................................................................................... 38 

Tabela 16 Realizacja zadań z zakresu ograniczenia uciążliwości akustycznej dla mieszkańców gminy 

Przywidz w latach 2012 - 2015 ........................................................................................................................ 41 

Tabela 18.  Obszary prawnie chronione na terenie gminy Przywidz w latach 2012 - 2015 ............................ 44 

Tabela 19.  Powierzchnia gruntów leśnych na terenie gminy Przywidz w latach 2012 - 2015 ........................ 44 

Tabela 21. Tereny zieleni w gminie Przywidz ogółem ..................................................................................... 45 

Tabela 22. Realizacja zadań z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego w gminie Przywidz w latach 

2012 - 2016 ...................................................................................................................................................... 46 

Tabela 23.  Realizacja zadań z zakresu ochrony ekosystemów leśnych w gminie Przywidz w latach 2012 - 

2016 ................................................................................................................................................................. 49 

Tabela 24 Realizacja zadań z zakresu minimalizacji strat w eksploatowanych złożach oraz ochrona 

środowiska przed negatywnym oddziaływaniem przemysłu wydobywczego w gminie Przywidz w latach 2012 

- 2016 ............................................................................................................................................................... 51 

Tabela 26. Realizacja zadań z zakresu ograniczenia narażenia mieszkańców na oddziaływanie pól 

elektromagnetycznych  w gminie Przywidz w latach 2012 - 2016 ................................................................... 54 

Tabela 27. Realizacja zadań z zakresu monitoringu poziomów  pól elektromagnetycznych  w gminie 

Przywidz w latach 2012 – 2016 ....................................................................................................................... 55 



 

 
 

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz za lata 2012 – 2016 
opracowany przez Ekolog Sp. z o.o. ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań 

 
5 

Tabela 28. Realizacja zadań z zakresu budowy racjonalnego systemu gospodarki odpadami w latach 2012 – 

2016 ................................................................................................................................................................. 57 

Tabela 29. Realizacja zadań z zakresu efektywnego rozwoju systemu zbiórki odpadów w latach 2012 – 2016

 ......................................................................................................................................................................... 59 

Tabela 30. Realizacja zadań z zakresu wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa na terenie gminy 

Przywidz w latach 2012 - 2016 ........................................................................................................................ 61 

Tabela 31. Realizacja zadań z zakresu tworzenia proekologicznych wzorców zachowań, zwłaszcza wśród 

dzieci i młodzieży, w odniesieniu do pozostałych komponentów na terenie gminy Przywidz w latach 2012 - 

2016 ................................................................................................................................................................. 62 

Tabela 32. Zadania zrealizowane, nie ujęte w Programie Ochrony Środowiska na lata 2012 – 2015 ............ 64 

Tabela 33. Wskaźniki monitorowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz na lata 2012 - 

2015 ................................................................................................................................................................. 67 

Tabela 34. Koszty poniesione na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w latach 2012 – 2016 ..... 74 

Spis rycin 

Rycina 1. Lokalizacja JCWP na terenie gminy Przywidz ................................................................................ 16 

Rycina 2. GZWP na obszarze województwa pomorskiego ............................................................................. 17 

Rycina 3. Obszary leśne na terenie gminy Przywidz ...................................................................................... 45 

 

Spis wykresów 

Wykres 1. Struktura użytkowania gruntów w gminie Przywidz ........................................................................ 26 

Wykres 2. Zmiana liczby ludności w latach 2012 – 2015 ................................................................................ 69 

Wykres 3. Zmiana długości sieci wodociągowej rozdzielczej w latach 2012 - 2015 ....................................... 69 

Wykres 4.  Zmiana długości sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2012 – 2015 .............................................. 70 

Wykres 5. Liczba przyłączy kanalizacyjnych w latach  2012 – 2015 ............................................................... 70 

Wykres 6. Liczba przyłączy wodociągowych w latach  2012 – 2015 .............................................................. 71 

Wykres 7.  Zmiana liczby ilości ścieków odprowadzonych do oczyszczalni w latach 2012 – 2015 ................ 71 

Wykres 8. Zmiana udziału mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej w latach 2012 – 2015 .......... 72 

Wykres 9. Zmiana udziału mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2012 - 2015 72 

Wykres 10. Zmiana ilości wytwarzanych w gospodarstwach domowych odpadów komunalnych 

przypadających ogółem na 1 mieszkańca zebranych w ciągu roku w latach 2012 – 2015 ............................ 73 

Wykres 11. Zmiana ilości zbiorników bezodpływowych w latach 2012 - 2015 ................................................ 73 

Wykres 12. Procentowy udział poniesionych  kosztów z zakresu ochrony środowiska w latach 2012-2016 . 75 

 



 

 
 

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz za lata 2012 – 2016 
opracowany przez Ekolog Sp. z o.o. ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań 

 
6 

1. WSTĘP 

1.1. Podstawa prawna wykonania raportu 

Konieczność sporządzenia raportu z realizacji programu ochrony środowiska przez organ 

wykonawczy Gminy Przywidz wynika z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 

środowiska  (Dz.U.2016.672 z dnia 2016.05.16). 

1.2. Cel wykonania raportu 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku 

(Dz.U.2016.672 z dnia 2016.05.16.) z wykonania programów ochrony środowiska gminy, co dwa lata 

sporządza się raporty. 

Przygotowanie niniejszego Raportu ma na celu zebranie w jednym dokumencie danych, które będą 

stanowiły podstawę do oceny stanu realizacji celów wynikających z Programu. 

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska obejmujący lata 2012 – 2015, zwany dalej 

Raportem, obejmuje analizę wykonania zadań określonych w Programie ochrony środowiska dla Gminy 

Przywidz na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019. Dokument ten prezentuje postępy w realizacji 

zadań z zakresu ochrony i poprawy stanu środowiska zapisanych w Programie. 

1.3. Okres jaki obejmuje raport 

Okres za jaki sporządzany jest dokument pn. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Przywidz obejmuje lata 2012 – 2016. 

1.4. Źródła informacji 

Raport sporządzony został przez firmę Ekolog Sp. z o.o. na zlecenie Wójta Gminy Przywidz. Do jego 

sporządzenia posłużono się konsultacjami (w postaci rozesłanych ankiet) z następującymi jednostkami: 

 Urząd Gminy Przywidz, 

 Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, 

 Wydział Infrastruktury Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, 

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, 

 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim, 

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w  Gdańsku, 

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 

 Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, 

 Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Gdańsku, 

 Okręgowy Urząd Górniczy w  Gdańsku, 

 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Geologii Morza, 
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 Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim, Komisariat w Kolbudach, 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 Nadleśnictwo Kolbudy, 

 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” sp. z o. o. 

 

Dane zostały pozyskane również z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

(www.stat.gov.pl). Na ich podstawie opracowano Raport z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Przywidz za lata 2012 – 2016.  
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2. CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PRZYWIDZ 

PRIORYTET 1: ZAPEWNIENIE DOBREGO STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ OCHRONA 

JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH 

Cel operacyjny: Poprawa jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód 

powierzchniowych i podziemnych wraz z racjonalizacja ich wykorzystania 

Działania: 

1. Budowa i modernizacja systemów zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych 

na obszarach wiejskich. 

2. Wspieranie rozwoju – tam, gdzie jest to uzasadnione, pod względami środowiskowymi  

i ekonomicznymi – lokalnych systemów oczyszczania ścieków bytowych poprzez wyposażanie 

nieruchomości w przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

3. Budowa kanalizacji deszczowej, modernizacja kanalizacji w celu wydzielenia kanalizacji deszczowej, 

budowa osadników i separatorów wód opadowych i roztopowych na wylotach sieci deszczowej  

do odbiorników. 

4. Weryfikacja obszarów zagrożonych zanieczyszczeniem związkami azotu pochodzących ze źródeł 

rolniczych. 

5. Działania podejmowane w celu ograniczenia dopływu zanieczyszczeń związkami azotu 

pochodzących ze źródeł rolniczych. 

6. Wspieranie budowy szczelnych zbiorników na gnojowicę i/lub gnojówkę oraz płyt obornikowych  

w gospodarstwach rolnych prowadzących hodowlę i chów zwierząt. 

7. Prowadzenie monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych. 

8. Prowadzenie kontroli zrzutu ścieków przemysłowych i komunalnych. 

 

Cel operacyjny: Zapewnienie dobrej jakości wód użytkowych i racjonalne ich wykorzystanie, 

w tym eliminacja zrzutów substancji priorytetowych określonych w RDW 

Działania: 

1. Budowa i modernizacja systemów zbiorowego zaopatrywania w wodę.  

2. Przywrócenie i utrzymanie wymaganych standardów wodom śródlądowym będącym środowiskiem 

życia ryb w warunkach naturalnych. 

3. Utrzymanie właściwych standardów, w szczególności w zakresie kryterium sanitarnego, wodom 

wykorzystywanym jako kąpieliska. 

4. Optymalizacja zużycia wody poprzez zapobieganie stratom wody na przesyle (modernizacja sieci 

wodociągowej) oraz wprowadzanie zamkniętych obiegów wody w przemyśle i oszczędne 

korzystanie  

z wody przez indywidualnych użytkowników. 

5. Ograniczenie i eliminowanie wykorzystania wód podziemnych do celów innych niż zaopatrzenie 

ludności w wodę do picia oraz produkcji żywności i leków. 

6. Konserwacja i utrzymanie należytego stanu zbiorników wodnych. 

7. Działania zmierzające do ograniczenia niekontrolowanej infiltracji zanieczyszczeń poprzez 
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prowadzenie kontroli. 

 

PRIORYTET 2: UTRZYMANIE ODPOWIEDNICH STANDARDÓW JAKOŚCI POWIETRZA 

ATMOSFERYCZNEGO 

Cel operacyjny: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł powierzchniowych, liniowych 

i punktowych 

Działania: 

1. Rozwój i modernizacja systemów zaopatrzenia w ciepło z wykorzystaniem nowoczesnych 

energooszczędnych urządzeń i technologii w celu optymalizacji wykorzystania energii pierwotnej 

paliw. 

2. Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 

3. Zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie, w tym wymiana 

ogrzewania węglowego na gazowe, olejowe lub geotermalne. 

4. Modernizacja istniejących kotłowni. 

5. Rozbudowa i modernizacja sieci gazowej. 

6. Kontrola dotrzymywania standardów emisyjnych przez podmioty korzystające ze środowiska. 

7. Wspieranie działań inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza podejmowanych przez podmioty 

gospodarcze. 

8. Dążenie do większego udziału pojazdów transportu publicznego o niskiej emisji spalin. 

9. Budowa, przebudowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego dróg. 

10. Zintensyfikowanie ruchu rowerowego poprzez likwidację barier technicznych i tworzenie nowych 

ścieżek rowerowych. 

11. Prowadzenie monitoringu powietrza. 

12. Wdrożenie programów ograniczania niskiej emisji (PONE) – np. dotacje na wymianę źródeł 

ogrzewania. 

13. Konsekwentne wdrażanie krajowych programów redukcji emisji. 

14. Modernizacja, hermetyzacja i automatyzacja procesów technologicznych w zakładach 

przemysłowych. 

15. Wdrożenie nowoczesnych technologii w zakładach, przyjaznych środowisku oraz systemów 

zarządzania środowiskiem (ISO 14001). 

 

Cel operacyjny: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

Działania: 

1. Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym 

oszczędności energii i stosowania alternatywnych źródeł energii. 

2. Promocja wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii zwiększających 

3. efektywne wykorzystanie energii i zmniejszające materiałochłonność gospodarki. 

4. Wdrażanie projektów z zastosowaniem odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, tj. 

wykorzystanie biogazu, biomasy, energii słonecznej, energii wiatru, pomp ciepła, energii spadku 

wód, wód geotermalnych. 
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5. Preferowanie w założeniach do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

zmian struktury zużycia paliw, w tym przede wszystkim wykorzystania biomasy jako źródła 

zaopatrzenia w ciepło. 

PRIORYTET 3: ZMNIEJSZENIE EMISJI HAŁASU PRZENIKAJĄCEGO DO ŚRODOWISKA 

Cel operacyjny: Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców 

Działania: 

1. Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców ponadnormatywnym hałasem poprzez: 

 budowę dróg alternatywnych do dróg istniejących, 

 przeprowadzenie remontów nawierzchni dotychczasowych odcinków dróg, 

 zastosowanie zmniejszenia prędkości pojazdów. 

2. Opracowanie i wdrożenie zasad organizacji ruchu sprzyjających obniżeniu emisji hałasu  

do środowiska. 

3. Ograniczenie uciążliwości akustycznej w miejscach występowania szczególnych uciążliwości 

akustycznych dla mieszkańców (szczególnie w okolicach takich budynków jak: szpitale, szkoły, 

przedszkola, internaty, domy opieki społecznej itp.) poprzez: 

 tworzenie pasów zieleni przy głównych trasach komunikacyjnych, 

 zwiększenie izolacyjności akustycznej budynków. 

4. Zapewnienie przestrzegania zasady strefowania (rozgraniczania terenów o zróżnicowanej funkcji)  

w planowaniu przestrzennym, oraz wprowadzenie zapisów odnośnie standardów akustycznych dla 

poszczególnych terenów. 

5. Przeprowadzenie edukacji ekologicznej oraz promowanie komunikacji zbiorowej, transportu 

rowerowego oraz proekologicznego korzystania z samochodów: Carpooling (jazda z sąsiadem),  

Eco-driving (ekologiczny, oszczędny styl jazdy). 

6. Kontrola jednostek gospodarczych w zakresie emitowanego hałasu. 

7. Wyznaczenie i tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania w otoczeniu obiektów instalacji  

i infrastruktury transportowej i przemysłowej, gdzie mimo zastosowania dostępnych rozwiązań 

technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości 

środowiska w zakresie uciążliwości akustycznej. 

PRIORYTET 4: OCHRONA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI 

Cel operacyjny: Monitoring poziomów pól elektromagnetycznych 

Działania: 

1. Prowadzenie monitoringu poziomów pól elektromagnetycznych. 

 

Cel operacyjny: Ograniczenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

Działania: 

1. Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zagadnień pola 

elektromagnetycznego (pozostawienie w sąsiedztwie linii wysokich napięć wolnych przestrzeni). 

2. Przestrzeganie granic stref ochronnych zgodnie z ocenami oddziaływania na środowisko dla 

urządzeń nadawczych. 

3. Identyfikacja i kontrole zagrożeń promieniowania elektromagnetycznego. 
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4. Prowadzenie rejestru o terenach, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych pól 

elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludności i przeznaczonych pod zabudowę. 

5. Podnoszenie świadomości społeczeństwa o źródłach i stopniu oddziaływania pól 

elektromagnetycznych.  

PRIORYTET 5: OCHRONA WARTOŚCI PRZYRODNICZEJ I WYKORZYSTANIA ZASOBÓW PRZYRODY 

Cel operacyjny: Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów 

przyrody 

Działania: 

1. Tworzenie nowych form ochrony przyrody. 

2. Monitoring stanu gatunków i siedlisk na obszarach Natura 2000 i pozostałych obszarach cennych 

przyrodniczo oraz przeciwdziałanie pogorszeniu się tego stanu. 

3. Przebudowa drzewostanów pod kątem zgodności z siedliskiem, w szczególności na terenach 

obszarów chronionych. 

4. Opracowanie i wdrażanie programów ochrony gatunków zagrożonych. 

5. Tworzeniem infrastruktury edukacyjnej, informacyjnej, turystycznej oraz służącej ochronie przyrody. 

6. Utrzymanie ciągłości korytarzy ekologicznych, w tym szczególnie realizacja przejść dla zwierząt  

w korytarzach transportowych, a także likwidacja na ciekach wodnych barier migracyjnych dla ryb 

wędrownych i innych organizmów. Wprowadzanie korytarzy ekologicznych dla dokumentów 

planistycznych. 

7. Ograniczenie zabudowywania terenów zieleni, odpowiednie ich kształtowanie i rewitalizacja  

z preferencją dla gatunków rodzimych. 

8. Umożliwienie dostępu do atrakcyjnych zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego, w tym  

budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej z uwzględnieniem ochrony obszarów wrażliwych i 

cennych przyrodniczo. 

9. Racjonalizacja wykorzystania zasobów wód podziemnych, czynna i bierna ochrona głównych 

zbiorników wód podziemnych stanowiących ważne źródło zaopatrzenia ludności w wodę. 

10. Prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu podnoszenie świadomości w zakresie 

prawnych i przyrodniczych podstaw funkcjonowania obszarów chronionych oraz w zakresie ochrony 

dziedzictwa ekologicznego. 

11. Wsparcie ochrony bioróżnorodności na obszarach wiejskich poprzez szkolenie i wsparcie rolników 

we wdrażaniu programów rolno-środowiskowych. 

 

Cel operacyjny: Ochrona ekosystemów leśnych 

Działania: 

1. Zalesianie nowych terenów, w tym gruntów zbędnych dla rolnictwa oraz nieużytków  

z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczo – krajobrazowych. 

2. Prowadzenie waloryzacji przyrodniczej obszarów leśnych. 

3. Zwiększenie ilości i powierzchni zadrzewień na terenach rolniczych oraz rozszerzenie zakresu leśnej 

rekultywacji terenów zdegradowanych. 

4. Renaturalizacja obszarów leśnych, w tym obszarów wodnych – błotnych, obiektów cennych 
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przyrodniczo, znajdujących się na terenach leśnych w tym zwiększenie możliwości retencyjnych oraz 

przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych – budowa 

obiektów wodno-melioracyjnych. 

5. Podnoszenie świadomości przyrodniczej społeczeństwa, udostępnienie lasów poprzez utrzymanie  

i rozwój posiadanej infrastruktury, rozszerzaniu bazy do edukacji ekologicznej, partycypacji  

w inwestycjach wspólnych z samorządami w zakresie rozwoju turystyki na obszarach leśnych  

i przyleśnych. 

6. Prowadzenie doradztwa dla właścicieli gruntów korzystających ze wsparcia UE dla działań 

związanych z leśnictwem. 

7. Promocja turystyki związanej z gospodarką leśną, łowiectwem, turystyki ekologicznej i rowerowej  

z jednoczesną dbałością o stan istniejących zasobów leśnych. 

8. Monitorowanie oraz ograniczanie występowania szkodników owadzich w lasach. 

9. Wykonanie sztucznych zbiorników na potrzeby gaśnicze na terenach leśnych gdzie nie występują 

naturalne źródła poboru wody. 

PRIORYTET 6: OGRANICZENIE MATERIAŁOCHŁONNOŚCI, WODOCHŁONOŚCI 

I ENERGOCHŁONNOŚCI 

Cel operacyjny: Wzrost wykorzystania potencjalnych zasobów odnawialnych źródeł energii 

Działania: 

1. Aktywizacja działań w kierunku wykorzystania potencjalnych zasobów odnawialnych źródeł energii. 

2. Upowszechnienie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznego wykorzystania 

potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii oraz  

o możliwościach skorzystania z pomocy finansowej i technicznej. 

3. Promowanie najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w tym 

rozwiązań technologicznych, administracyjnych i finansowych. 

4. Wspieranie zmian technologicznych zapobiegających powstawanie odpadów oraz zapewniających 

ich wykorzystanie w procesach produkcji. 

5. Uwzględnienie w sporządzonych planach zagospodarowania przestrzennego i studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, potrzeb związanych z prowadzeniem 

nowoczesnej i racjonalnej gospodarki wodnej oraz egzekwowanie tego przez organy gospodarki 

wodnej i melioracji. 

PRIORYTET 7: STWORZENIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI ZGODNEGO Z ZASADĄ 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

Cel operacyjny: Budowa funkcjonalnego systemu gospodarki odpadami 

Działania: 

1. Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami oraz 

prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno – edukacyjnej w tym zakresie. 

2. Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku  

i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na recykling oraz odzysk energii 

zawartej w odpadach, w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania. 

3. Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, 
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odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla zapewnienia skutecznego egzekwowania prawa. 

4. Wyeliminowanie praktyk niewłaściwej eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów. 

5. Wyeliminowanie niekontrolowanego spalania odpadów na terenach prywatnych posesji poprzez 

prowadzenie ciągłych procesów kontrolnych. 

6. Zapewnienie dostępności odpowiedniej przepustowości instalacji do przetwarzania odpadów, 

7. Wdrożenie i rozwój systemu odpowiedniego informowania mieszkańców na temat funkcjonowania 

systemu gospodarki odpadami. 

8. Skuteczna eliminacja azbestu zgodnie z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest. 

9. Ograniczenie składowania osadów ściekowych. 

10. Likwidacja dzikich składowisk odpadów. 

 

Cel operacyjny: Efektywny rozwój systemu zbiórki odpadów 

Działania: 

1. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców 

najpóźniej do 2015 r. 

2. Objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 r. 

3. Dotrzymanie wymaganych przepisami prawa (ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 

poziomów zbierania, odzysku, przekształcania i składowania odpadów komunalnych. 

4. Podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych (w tym 

segregacji odpadów u źródła powstawania), celem zmniejszenia ilości tych odpadów w strumieniu 

odpadów komunalnych. 

PRIORYTET 8: ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA ZASOBAMI NATURALNYMI 

Cel operacyjny: Minimalizacja strat w eksploatowanych złożach oraz ochrona środowiska przed 

negatywnym oddziaływaniem przemysłu wydobywczego 

Działania: 

1. Wykorzystanie nowoczesnych technik poszukiwawczych i wydobywczych. 

2. Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin. 

3. Współdziałanie organów administracji publicznej w tworzeniu studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem kopalin i ich ochroną przed trwałym 

zainwestowaniem nie górniczym. 

4. Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego. 

5. Uwzględnienie w planach zagospodarowanie przestrzennego wszystkich znanych złóż w granicach 

ich udokumentowania wraz z zapisami o ochronie ich obszarów przed trwałym zainwestowaniem. 

6. Kontrola w zakresie wykonywania postanowień udzielanych koncesji oraz eliminacja nielegalnych 

koncesji. 

PRIORYTET 9: OCHRONA GLEB PRZED NAGATYWNYM ODDZIAŁYWANIEM ORAZ REKULTYWACJA 

TERENÓW ZDEGRADOWANYCH 

Cel operacyjny: Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem rolnictwa i innych rodzajów 

działalności gospodarczej 
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Działania: 

1. Promocja rolnictwa ekologicznego i integrowanego, poprzez szkolenia rolników (zgodnych  

z wymogami ochrony środowiska i przyrody). 

2. Finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne inicjatyw dotyczących rekultywacji terenów 

zdegradowanych i zdewastowanych. 

3. Zapobieganie zanieczyszczeniom gleb, zwłaszcza środkami ochrony roślin i metalami ciężkimi. 

4. Ochrona gleb przed erozją i zakwaszeniem, ograniczenie zjawisk nadmiernej eksploatacji  

i zanieczyszczenia gleb również w innych sektorach gospodarki. 

 

Cel operacyjny: Inwentaryzacja i rekultywacja gleb zdewastowanych i zdegradowanych 

Działania: 

1. Rozwój systemu identyfikacji i monitoringu terenów zdegradowanych, w tym: 

 prowadzenie monitoringu azotu mineralnego w glebie, 

 prowadzenie monitoringu azotu i fosforu w wodach do głębokości 90 cm pod powierzchnią 

gleby, 

 prowadzenie monitoringu siarki siarczanowej i ogólnej w glebie. 

2. Rekultywacja terenów uznanych za zdegradowane. 

PRIORYTET 10: ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EDUKACJA EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA 

Cel operacyjny: Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa 

Działania: 

1. Prowadzenie działań dotyczących możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii  

oraz poszanowania energii (np. kampanii, szkoleń, konferencji. itp.). 

2. Prowadzenie działań podnoszących wiedzę z zakresu właściwej gospodarki odpadami  

(np. szkolenia, konferencje, kampanie). 

3. Propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody przez działania edukacyjno promocyjne. 

4. Prowadzenie działań mających na celu podnoszenie świadomości w zakresie wpływu na jakość wód 

nieprawidłowej gospodarki ściekowej w domostwach i gospodarstwach rolnych (np. spotkania, 

prelekcje, szkolenia), 5. Organizowanie szkoleń dla rolników z zakresu właściwego nawożenia, 

promocji rolnictwa ekologicznego, stosowania dobrych praktyk rolniczych i ochrony gleb. 

 

Cel operacyjny: Tworzenie proekologicznych wzorców zachowań, zwłaszcza wśród dzieci 

i młodzieży, w odniesieniu do pozostałych komponentów 

Działania: 

1. Przeprowadzenie działań mających na celu rozwiązanie aktualnych problemów środowiskowych 

2. (np. przez prowadzenie projektów, akcji, kampanii, szkoleń itp.). 

3. Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania prawidłowych zachowań w sytuacji wystąpienia 

nadzwyczajnego zagrożenia środowiska. 

4. Działania promujące i podnoszące poziom wiedzy dot. walorów środowiska przyrodniczego. 
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3. REALIZACJA ZADAŃ W LATACH 2012 – 2015 

3.1. Gospodarka wodno - ściekowa 

3.1.1. Wody powierzchniowe i podziemne 

Wody powierzchniowe 

 Warunki hydrograficzne na terenie Gminy Przywidz kształtuje rozwinięta sieć rzeczna. Rzeki, które 

się tu znajdują należą do zlewiska Morza Bałtyckiego. Na terenie gminy znajduje się dział wodny II rzędu 

pomiędzy dorzeczem Wieżycy, a zlewnią Raduni. Na terenie gminy płyną również rzeki takie jak: Wietcisa 

i Reknica, a ponadto rzeka Kłodawa, która swym biegiem odwadnia niewielki fragment terenu gminy 

w okolicach Szklanej Góry.  

Południowo wschodnią cześć gminy odwadnia Reknica, która należy do zlewni rzeki Raduni. Źródła 

tej rzeki znajdują się na zachód od Przywidza w Jeziorze Klonowskim. Reknica przepływa kolejno przez 

rynne Marszewską, Jezioro Głębokie oraz Ząbrasko. Rzeka Kłodawa odwadnia niewielki fragment terenu 

gminy (okolice Szklanej Góry). Południowa  część  terenu  gminy  należy  do  zlewni  rzeki Wierzycy,  która  

przepływa  na  południe  od  obszaru  gminy.  Zachodnia  część  tego  obszaru odwadniana  jest  do  

dopływu  Wietcisy  spod  Starkowej Huty.  Centralną  cześć  odwadnia  rzeka Wietcisa,  która  wykorzystuje  

w  swoim  górnym  biegu  rynnę  Przywidzką. Południowo-wschodni fragment  gminy  należy  do  zlewni  

rzeki  Rutkownicy  (dopływu  Wierzycy),  która  przepływa  poza obszarem  gminy.  W  zlewni  rzeki  

Wierzycy  na  terenie gminy  Przywidz  znajdują  się  jeziora: Przywidzkie, Połęczyńskie, Łąkie oraz 

niewielkie oczka wodne. 

Występuje tutaj również wiele zbiorników wodnych naturalnych i polodowcowych oczek 

wytopiskowych. Największym obiektem jest Jezioro Przywidzkie położone we wschodniej części gminy. 

Jezioro typu rynnowego, posiada przewężenie, które dzieli je na dwa akweny. W północnej części gminy 

znajduje się jezioro Głębokie i Ząbrsko. Przez jezioro Połęczyńskie przebiega fragment zachodniej granicy 

gminy, a przez jezioro Łąkie południowo zachodniej. Na północny zachód od Przywidza znajduje się Jezioro 

Klonowskie.  

Tabela 1. Jednolite części wód powierzchniowych na terenie gminy Przywidz 

KOD JCWP RW200017298469 RW200017486869 RW200017486872 RW2000174868189 LW20679 

NAZWA JCW 
Wietcisa  

do Rutkownicy  
z Rutkownicą 

Reknica Dopł. w Pręgowie rzeczne 

Przywidzkie 
Wielkie 

(Przywidzkie 
Duże) 

Długość 
jednolitej 

części wód 
[km] 

73.82 18.29 5.28 - - 

Powierzchnia 
jednolitej 

części wód 
[km2] 

- - - - 1.05 

Powierzchnia 
zlewni 

- - - 28.11km2 - 

Status JCWP silnie zmieniona silnie zmieniona silnie zmieniona - naturalna 
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KOD JCWP RW200017298469 RW200017486869 RW200017486872 RW2000174868189 LW20679 

Uzasadnienie 
wyznaczenia 

statusu 
JCWP 

zabudowa 
poprzeczna - 3 

nieczynne młyny 

zabudowa 
poprzeczna - 1 

ruina jazu 
młyńskiego 

cała część wód 
odcięta budowlą 

poprzeczną  
w części wód 

poniżej 

- - 

Typ JCW 17 17 17 - 2a 

Ocena stanu dobry zły zły - - 

Ocena 
zagrożenia 

nieosiągnięci
a celów RDW 

zagrożona zagrożona niezagrożona - niezagrożona 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap 

 
Rycina 1. Lokalizacja JCWP na terenie gminy Przywidz 

Źródło: http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/ 

Wody podziemne 

Gmina Przywidz znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych o nr 111. 

Dodatkowo południowo wschodnia cześć gminy należy do GZWP nr 116. Zbiornik ten jest zasilany w 95% 

poprzez infiltrację opadów atmosferycznych, 4% stanowią dopływy z rzek, a 1% inne dopływy boczne. 



 

 
 

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz za lata 2012 – 2016 
opracowany przez Ekolog Sp. z o.o. ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań 

 
17 

 

Rycina 2. GZWP na obszarze województwa pomorskiego 

Źródło: https://www.pgi.gov.pl 

 

 W 2015 roku, w ramach monitoringu wód podziemnych, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Gdańsku wraz z Delegaturą w Słupsku przeprowadził badania wód podziemnych 

pochodzących z 34 punktów pomiarowych. Badania te, jako element Państwowego Monitoringu Środowiska, 

miały na celu dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód podziemnych, śledzenie jego zmiany, 

a także sygnalizowanie zagrożeń. Zakres i częstotliwość badań wynikają z rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części 

wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2011 Nr. 258, poz. 1550). Ocena jakości wód została 

wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. 

w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. 2016 poz. 85).  

 W trakcie wyznaczania klas jakości wody podziemnej w punktach monitoringowych uwzględniono 

następujące elementy fizykochemiczne: 

 ogólne - ogólny węgiel organiczny, odczyn, temperatura, przewodność w 20°C, tlen rozpuszczony, 

 organiczne - fenole(indeks fenolowy), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), 

 nieorganiczne - amoniak, antymon, arsen, azotany, azotyny, bar, bor, chlorki, chrom ogólny, cyjanki 

wolne, cynk, fluorki, fosforany, glin, kadm, magnez ogólny, mangan, miedź, nikiel, ołów, potas, rtęć, 

selen, siarczany, sód, srebro, wapń ogólny, wodorowęglany, żelazo. 

Analiza wyników uzyskanych w przekrojach pomiarowych, pozwoliła zakwalifikować wody 

podziemne do odpowiednich klas jakości. Zastosowano pięciostopniową skalę jakości wód podziemnych. 
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W 22 punktach pomiarowych (64,7% punktów) wody osiągnęły II klasę – są to wody dobrej jakości, 

w 8 punktach (23,5 % punktów) III klasę – wody zadowalającej jakości, natomiast w 4 punktach  

zaklasyfikowano wody do IV klasy (11,8% punktów) jako wody niezadowalającej jakości. 

Jednym z punktów pomiarowych było ujęcie z wodociągu lokalnego 2 w Przywidzu. Klasyfikacja wód 

podziemnych pochodzących z tego ujęcia została przedstawiona w tabeli poniżej. Wody podziemne na 

terenie gminy Przywidz zostały zakwalifikowane do II klasy jakości, co oznacza że charakteryzują się dobrym 

stanem chemicznym. 

Tabela 2. Klasyfikacja wód podziemnych, znajdujących się na terenie gminie Przywidz,  
badanych w 2015 przez WIOŚ w Gdańsku 

Miejscowość/ 
Nazwa ujęcia 

Stratygrafia 
Głębokość(m)/ 

Zwierciadło 
Nr 

JCWPd 
Rodzaj 

zwierciadła 
Azotany 
mgNO3/l 

Klasyfikacja 
w przekroju 

Ocena stanu 
chemicznego 

PRZYWIDZ – 
WODOCIĄG 
LOKALNY 2 

Czwartorzęd 102 30 Napięte <1 II DOBRY 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.gdansk.wios.gov.pl 

3.1.2. Zaopatrzenie w wodę   

 Obszar gminy Przywidz jest zaopatrywany w wodę poprzez 11 ujęć wiejskich, składających się ze 

studni głębinowych oraz stacji wodociągowych: Borowina, Gromadzin, Kozia Góra, Nowa Wieś Przywidzka, 

Olszanka, Piekło Górne, Przywidz, Stara Huta, Sucha Huta, Trzepowo, Ząbrsko Górne. 

 Stacje wodociągowe stanowią wolnostojące budynki wyposażone w instalacje hydroforowe oraz 

stacje uzdatniania wody, bądź wyłącznie instalacje hydroforowe w przypadku gdy woda nie wymaga 

uzdatniania. Stacje wodociągowe wyposażone w instalacje uzdatniania wody to: Borowina, Ząbrsko Górne 

Kozia Góra, Przywidz, Stara Huta, Trzepowo, Sucha Huta. Woda z ujęć: Gromadzin, Olszanka, Piekło Górne 

- nie wymaga uzdatniania. Wszystkie działki  na których znajdują się  studnie i hydrofornie, stanowią 

własność Gminy Przywidz. Lokalne systemy zaopatrzenia w wodę zasilające jedynie jedną wieś to: 

Borowina, Gromadzin, Olszanka, Piekło Górne, Trzepowo. Bliziny i Katarynki stanowią ujęcia wody 

wyłączone z eksploatacji. 

Tabela 3. Zużycie wody na terenie Gminy Przywidz 

Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności 
w ciągu roku 

2012 2013 2014 2015 

Ogółem [dam
3
] 286 286 295 273

 
 

Przemysł [dam
3
] 0

 
 0

 
 15

 
 11

 
 

Eksploatacja sieci wodociągowej [dam
3
] 286 286 280 262 

Eksploatacja sieci wodociągowej - gospodarstwa domowe [dam
3
] 228,8

 
 228,8

 
 222,8

 
 204,8

 
 

Udział przemysłu w zużyciu wody ogółem [%] 0,0
 
 0,0

 
 5,1

 
 4,0

 
 

Zużycie wody na 1 mieszkańca [m
3
] 50,2

 
 50,0

 
 51,1

 
 46,8

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

3.1.3. Gospodarka wodno - ściekowa 

Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie gminy w 2015 roku wynosiła 93 km, natomiast ilość 

przyłączy do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosiła 1203. Ludność korzystająca 

z wodociągów to 5 494 osób, co stanowiło 95% wszystkich mieszkańców gminy. 
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Tabela 4. Długość sieci rozdzielczej wodociągowej na terenie Gminy Przywidz 

Gmina Przywidz 2012 2013 2014 2015 

Długość czynnej sieci wodociągowej [km] 85,6 86,6 86,6 93,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz danych z Urzędu Gminy Przywidz 

Sieć kanalizacyjna na terenie Gminy Przywidz w roku 2015 wynosiła 34,9km. Udział procentowy 

mieszkańców  korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2015 roku wyniósł 55,4%. W latach 2012 - 2014 udział 

procentowy ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej wahał się w granicach 48%. W 2015 roku z sieci 

kanalizacyjnej korzystało 2760 osób. Łączna ilość ścieków odprowadzonych wyniosła w 2015 roku 121 

dam
3
. 

Tabela 5. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Przywidz 

Gmina Przywidz 2012 2013 2014 2015 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] 11,2 23,8 23,8 34,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz danych z Urzędu Gminy Przywidz 

Na terenie gminy istnieje jedna oczyszczalnia ścieków - z podwyższonym usuwaniem biogenów. 

Dzięki zastosowanym wysokoefektywnym technologiom oczyszczania (głównie biologicznym) możliwa jest 

zwiększona redukcja azotu i fosforu. Przepustowość oczyszczalni wynosi 576 m
3
/dobę. W 2015 roku 

z oczyszczalni ścieków korzystało 2754 osób, natomiast w roku  2016 – 2790 osób, zdecydowanie widać 

więc tendencję wzrostową.  

W niektórych przypadkach ścieki gromadzone są w indywidualnych zbiornikach bezodpływowych. 

W 2015 roku na terenie gminy znajdowało się 735   zbiorników bezodpływowych, czyli znacznie mniej niż  

w latach ubiegłych. Zmiany ilości zbiorników na przestrzeni kilku lat przedstawia tabela poniżej. Na terenie 

gminy Przywidz istnieją przydomowe oczyszczalnie ścieków, w roku 2015 było ich 34, z roku na rok ich 

liczba rośnie. Zmiany ilości przydomowych oczyszczalni ścieków obrazuje tabela poniżej. 

Tabela 6. Zmiana ilości zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Przywidz w latach 2012 – 2015 

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

2012 2013 2014 2015 

Zbiorniki bezodpływowe  807
 
 833

  
 849

     
 735

   
Źródło: opracowanie własne na postawie danych GUS  

Tabela 7. Zmiana ilości przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Przywidz w latach 2012 – 2015 

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

2012 2013 2014 2015 

Oczyszczalnie przydomowe  17 26 28 34 

Źródło: opracowanie własne na postawie danych GUS
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3.1.4. Zadania zrealizowane w obszarze gospodarka wodno - ściekowa 

Tabela 7. Realizacja zadań w zakresie poprawy jakości wód, osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych wraz z racjonalizacją ich 
wykorzystania w latach 2012 – 2016 

Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] Źródło 
finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania (uwagi) 2012 2013 2014 2015 2016 

1. 

Budowa i modernizacja 
systemów zbiorowego 

odprowadzania 
i oczyszczania ścieków 

komunalnych na obszarach 
wiejskich 

Zadanie 
ciągłe 

Gmina, 
Przedsiębiorstwa 

wodno - 
kanalizacyjne 

 

b.d. b.d. b.d. b.d. 62,500 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
Budżet 
Gminy,  

Fundusze 
europejskie 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 

1a. 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w aglomeracji Przywidz –  

Etap I – miejscowość 
Pomlewo 

2012 - 2014 Gmina   1772,760 
1 414,389 
480,486 

b.d. - - 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
Budżet 
Gminy,  

Fundusze 
europejskie 

Zadanie 
zrealizowane 

1b. 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Aglomeracji Przywidz – 

Etap II – m. Borowina, 
Trzepowo, Piekło Dolne wraz 
z siecią wodociągową w m. 

Trzepowo i Piekło Dolne 

2012 - 2014 Gmina 2,851  46,844   963,558  - - 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
Budżet 
Gminy,  

Fundusze 
europejskie 

Zadanie 
zrealizowane 

1c. 

Wykonanie przepustów pod 
drogą, podłączenie działki nr 
371 do wodociągu i kolektora 

sanitarnego w Przywidzu 

2013 Gmina -   28,100 -  -  - 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
Budżet 
Gminy,  

Fundusze 
europejskie 

Zadanie 
zrealizowane 

1d. 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
Aglomeracji Przywidz – Etap 
III – Gromadzin, Jodłowno, 

Marszewska Góra 

2012 - 2015 Gmina 22,662 b.d.   b.d.  b.d. 13,500 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
Budżet 
Gminy,  

Zadanie w trakcie 
realizacji 
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Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] Źródło 
finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania (uwagi) 2012 2013 2014 2015 2016 

Fundusze 
europejskie 

1e. 

Budowa oczyszczalni 
ścieków dla aglomeracji 
Przywidz wraz z drogą 

dojazdową 

2012 - 2016 Gmina 9,700 b.d.   b.d. 200, 394  164,200 Budżet Gminy 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 

2. 

Wspieranie rozwoju – tam, 
gdzie jest to uzasadnione, 

pod względami 
środowiskowymi 

i ekonomicznymi – lokalnych 
systemów oczyszczania 

ścieków bytowych poprzez 
wyposażanie nieruchomości 

w przydomowe oczyszczalnie 
ścieków 

Zadanie 
ciągłe 

Gmina, Właściciele 
nieruchomości 

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

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
Budżet Gminy, 

Fundusze 
europejskie, 
WFOŚiGW 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 

3. 

Weryfikacja obszarów 
zagrożonych 

zanieczyszczeniem 
związkami azotu 

pochodzących ze źródeł 
rolniczych 

Zadanie 
ciągłe 

Okręgowa Stacja 
Chemiczno – 

Rolnicza, RZGW 
Koszty w ramach funkcjonowania jednostek Budżet Państwa 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 

4. 

Działania podejmowane 
w celu ograniczenia dopływu 
zanieczyszczeń związkami 

azotu pochodzących ze 
źródeł rolniczych 

Zadanie 
ciągłe 

Okręgowa Stacja 
Chemiczno – 

Rolnicza, RZGW 

  
  

Koszty w ramach funkcjonowania jednostek 
  

Budżet Państwa 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 

5. 

Wspieranie budowy 
szczelnych zbiorników na 

gnojowicę i/lub gnojówkę oraz 
płyt obornikowych 

w gospodarstwach rolnych 
prowadzących hodowlę 

i chów zwierząt 

Zadanie 
ciągłe 

Gmina b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Budżet jednostek 
realizujących, 

fundusze unijne 
środki z funduszy 

ochrony 
środowiska 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 

6. 
Prowadzenie monitoringu 
wód powierzchniowych 

i podziemnych 

Zadanie 
ciągłe 

WIOŚ, PIG Koszty w ramach PMŚ Budżet Państwa 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 
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Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] Źródło 
finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania (uwagi) 2012 2013 2014 2015 2016 

7. 
Prowadzenie kontroli zrzutu 

ścieków przemysłowych i 
komunalnych 

Zadanie 
ciągłe 

WIOŚ, Powiat, 
Gmina 

Koszty w ramach funkcjonowania jednostek 
Środki własne 

jednostek 
realizujących 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 
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Tabela 8. Zapewnienie dobrej jakości wód użytkowych i racjonalne ich wykorzystanie, w tym eliminacja zrzutów substancji priorytetowych 

Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] Źródło 
finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania (uwagi) 2012 2013 2014 2015 2016 

1. 

Budowa i modernizacja 
systemów zbiorowego 

zaopatrywania 
w wodę 

2015 Gmina - - - 1,677 - 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
Budżet 

Gminy, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, 
Fundusze 

europejskie 

Zadanie 
zrealizowane 

1a. 

Budowa stacji uzdatniania 
wody, studni głębinowej wraz z 
urządzeniami do poboru wody 

w Piekle Górnym 

2012 Gmina b.d. - - - - 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
Budżet 

Gminy, Fundusze 
europejskie 

Brak danych 
o realizacji 

zadania 

1b. 
Budowa sieci wodociągowej o 
długości 2.390 km oraz 14 szt. 
przyłączy w m. Piekło Górne 

2012 Gmina b.d. - - - - 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
Budżet 

Gminy, Fundusze 
europejskie 

Brak danych 
o realizacji 

zadania 

1c. 
Rozbudowa wodociągu w 

Suchej Hucie o długości 2,5 km 
oraz 8 przyłączy 

2012 - 2014 Gmina b.d. b.d. b.d. - - 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
Budżet 

Gminy, Fundusze 
europejskie 

Brak danych 
o realizacji 

zadania 

1d. 
Rozbudowa wodociągu w 

Borowinie o długości około 1,5 
km oraz 8 przyłączy 

2012 Gmina b.d. - - - - 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
Budżet 

Gminy, Fundusze 
europejskie 

Brak danych 
o realizacji 

zadania 

1e. 
Budowa wodociągu Katarynki – 

Kozia Góra – Huta Górna o 
długości 800 mb 

2012 Gmina b.d. - - 19,512 - 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
Budżet 

Gminy, Fundusze 
europejskie 

Zadnie 
zrealizowane 
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Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] Źródło 
finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania (uwagi) 2012 2013 2014 2015 2016 

1f. 
Rozbudowa sieci wodociągowej 

w miejscowości Trzepowo 
i Piekło Górne 

2015 - 2016 Gmina - - - 197,453 24,500 

Środki własne 
jednostek  

realizujących, 
Budżet  

Gminy, Fundusze  
europejskie 

Zadanie 
zrealizowane 

1g. 

Rozbudowa rozdzielczej sieci 
wodociągowej w Piekle Dolnym 

z wykonaniem przyłączy do 
działek 58/12, 58/14, 42/43, 

42/42 

2012 Gmina 60,539 - - - - 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
Budżet 

Gminy, Fundusze 
europejskie 

Zadanie 
zrealizowane 

2. 

Przywrócenie i utrzymanie 
wymaganych standardów 

wodom śródlądowym 
będącym środowiskiem życia 
ryb w warunkach naturalnych 

2012 - 2015 

Gmina, Powiat, 
Przedsiębiorstwa 

wodno – 
kanalizacyjne, 

WIOŚ 

Koszty w ramach funkcjonowania jednostek 

Budżet Państwa, 
Budżet Gminy, 

Budżet Powiatu, 
Środki własne 

jednostek 
realizujących, 
WFOŚiGW 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 

3. 

Utrzymanie właściwych 
standardów, w szczególności w 

zakresie kryterium 
sanitarnego, wodom 

wykorzystywanym jako 
kąpieliska 

2012 - 2015 

Gmina, Powiat, 
Właściciele 
ośrodków 

wypoczynkowych 
Przedsiębiorstwa 

wodno – 
kanalizacyjne, 

WIOŚ, PPIS (w 
ramach 

prowadzonych 
kontroli) 

Koszty w ramach funkcjonowania jednostek 

Budżet Państwa, 
Budżet 

Gminy, Budżet 
Powiatu, 

Środki własne 
jednostek 

realizujących 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 
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Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] Źródło 
finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania (uwagi) 2012 2013 2014 2015 2016 

4. 

Optymalizacja zużycia wody 
poprzez zapobieganie stratom 

wody na przesyle 
(modernizacja sieci 
wodociągowej) oraz 

wprowadzanie zamkniętych 
obiegów wody w przemyśle 

i oszczędne korzystanie z wody 
przez indywidualnych 

użytkowników 

2012 - 2015 

Przedsiębiorstwa 
wodno - 

kanalizacyjne, 
Gminy, 

Użytkownicy 
środowiska 

Koszty w ramach funkcjonowania jednostek 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
środki 

pomocowe UE, 
środki z Funduszy 

Ochrony 
Środowiska, 
Budżet Gmin 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 

5. 

Ograniczenie i eliminowanie 
wykorzystania wód 

podziemnych do celów 
innych niż zaopatrzenie 

ludności w wodę do picia oraz 
produkcji żywności i leków 

2012 - 2015 

Przedsiębiorstwo 
wodno - 

kanalizacyjne, 
Gmina, 

Użytkownicy 
środowiska 

Zadanie bezkosztowe 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
środki 

pomocowe UE, 
środki z Funduszy 

Ochrony 
Środowiska, 
Budżet Gmin 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 

6. 
Konserwacja i utrzymanie 

należytego stanu zbiorników 
wodnych 

Zadanie 
ciągłe 

Przedsiębiorstwo 
wodno - 

kanalizacyjne, 
Gmina 

Koszty w ramach funkcjonowania jednostek 
Środki własne 

jednostek 
realizujących 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 

7. 

Działania zmierzające do 
ograniczenia niekontrolowanej 

infiltracji zanieczyszczeń 
poprzez prowadzenie kontroli 

Zadanie 
ciągłe 

WIOŚ Koszty w ramach funkcjonowania jednostki 
Środki własne 

jednostek 
realizujących 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 
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3.2.  Ochrona powierzchni ziemi i gleb 

Pod względem typologicznym grunty orne gminy Przywidz stanowią głównie gleby brunatne kwaśne 

i wyługowane. W klasyfikacji bonitacyjnej zostały zaliczone głównie do klas IVa i IVb oraz V i VI. W gruntach 

dominującym kompleksem przydatności rolniczej jest kompleks gleb żytnich dobrych (48%) i słabych (42%) 

powierzchni gruntów ornych. Kompleks żytnio łubinowy pokrywa 6% powierzchni gruntów ornych. Kompleks 

pszenno-żytni i pszenny zajmuje jedynie 4% powierzchni gruntów ornych. W gminie Przywidz 50% gruntów 

ornych stanowią gleby okresowo lub stale za suche. Są to przeważnie piaszczyste gleby głęboko 

podścielone gliną, w których występuje utrudniony podsięk wody gruntowej. Około 52% gruntów ornych 

gminy to gleby dobre rolniczo. Są to gleby żytnie dobre gwarantujące produkcje rolną. Gleby te zwartymi 

kompleksami występują we wsiach: Trzepowo, Pomlewo, Miłowo i Sucha Huta, a mniejszymi obszarami we 

wszystkich wsiach gminy Przywidz. Około 46 % stanowią grunty orne o glebach żytnich słabych, które 

w uzasadnionych przypadkach można przeznaczyć na cele nierolnicze. Stosunek użytków zielonych do 

gruntów ornych jest zgodny z warunkami przyrodniczymi. Największe powierzchnie użytków zielonych 

występują we wsiach: Trzepowo, Stara Huta, Marszewska Góra, Przywidz, Pomlewo. Dominujący udział 

mają łąki i pastwiska zakwalifikowane do klasy IV i V. Struktura użytkowania gruntów została przedstawiona 

na poniższym wykresie 

 

 

Wykres 1. Struktura użytkowania gruntów w gminie Przywidz 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Przywidz. Tom I Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego
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3.2.1. Zadania zrealizowane w dziale ochrona powierzchni ziemi 

Tabela 8. Realizacja zadań z zakresu ochrony gleb przed negatywnym oddziaływaniem rolnictwa i innych rodzajów działalności gospodarczej w latach 2012 – 2015 

Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] Źródło 
finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania (uwagi) 2012 2013 2014 2015 2016 

1. 

Promocja rolnictwa ekologicznego                      
i integrowanego, poprzez szkolenia 

rolników (zgodnych z wymogami ochrony 
środowiska i przyrody) 

2012 - 2015 ZODR 

  
  

Koszty w ramach funkcjonowania jednostki  
  

- 

Budżet Państwa, 
Środki jednostek 

realizujących, 
Fundusze 

europejskie 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 

2. 

Finansowe wspieranie przez fundusze 
ekologiczne inicjatyw dotyczących 

rekultywacji terenów zdegradowanych i 
zdewastowanych 

2012 - 2015 
Zarząd 

województwa 
b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  - 

Budżet Państwa, 
Środki jednostek 

realizujących, 
Fundusze 

europejskie 

Brak danych 
o realizacji 

zadania 

3. 
Zapobieganie zanieczyszczeniom gleb, 

zwłaszcza środkami ochrony roślin i 
metalami ciężkimi 

2012 - 2015 

Zarząd 
województwa, 

ZODR, Właściciele 
gospodarstw 

rolnych 

  
 Koszty w ramach funkcjonowania jednostek 
oraz koszty prywatne właścicieli gospodarstw 

rolnych 

- 

Budżet Państwa, 
Środki jednostek 

realizujących, 
Fundusze 

europejskie 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 

4. 

Ochrona gleb przed erozją  i zakwaszeniem, 
ograniczenie zjawisk nadmiernej eksploatacji                          

i zanieczyszczenia gleb również w innych 
sektorach gospodarki 

2012 - 2015 

Zarząd 
województwa, 

ZODR, Właściciele 
gospodarstw 

rolnych 

  
  

 Koszty w ramach funkcjonowania jednostek 
oraz koszty prywatne właścicieli gospodarstw 

rolnych  
  

- 

Budżet Państwa, 
Środki jednostek 

realizujących, 
Fundusze 

europejskie 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 
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Tabela 9.  Realizacja zadań z zakresu inwentaryzacji i rekultywacji gleb zdewastowanych i zdegradowanych w latach 2012 – 2015. 

 

Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] Źródło 
finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania (uwagi) 2012 2013 2014 2015 2016 

1. 

Rozwój systemu identyfikacji i monitoringu 
terenów zdegradowanych, 

w tym: prowadzenie monitoringu azotu 
mineralnego w glebie, prowadzenie 

monitoringu azotu i fosforu w wodach do 
głębokości 90 cm pod powierzchnią 

gleby oraz prowadzenie monitoringu siarki 
siarczanowej i ogólnej w glebie 

Zadanie 
ciągłe 

Okręgowe Stacje 
Chemiczno - 

Rolnicze 

  
 Koszty w ramach funkcjonowania jednostki  

 

Budżet Państwa, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 
Fundusze 

europejskie 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 

2. 
Rekultywacja terenów uznanych za 

zdegradowane 
2012 - 2015 Właściciel terenu 

  
Koszty w ramach prywatnych inwestycji właścicieli 

gruntów  
  
  

- 
Środki własne, 

Fundusze 
europejskie 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 

przez właścicieli 
terenów 

zdegradowanych 
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3.3. Ochrona powietrza atmosferycznego 

Gmina Przywidz należy do strefy pomorskiej pod względem oceny jakości powietrza. W tabeli 

poniżej przedstawiono klasyfikację strefy z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia. 

Prowadzona ocena ma na celu monitorowanie zmian jakości powietrza i ma być podstawą do podjęcia 

działań powodujących zmniejszenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu przynajmniej do poziomu stężenia 

dopuszczalnego na terenie kraju w określonym terminie. 

Tabela 10. Klasyfikacja strefy pomorskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia 
w 2015 roku 

Nazwa strefy 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

NO2 SO2 CO C6H6 
Pył  

PM2,5 
Pył 

PM10 
BaP As Cd Ni Pb O3 

Strefa 
pomorska 

A A A A A (C1) C C A A A A A (D2) 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza raport za 2015 rok – WIOŚ Gdańsk 

 W rocznej ocenie jakości powietrza dla strefy pomorskiej  za 2015 r., z uwzględnieniem kryteriów 

ustanowionych dla celów ochrony zdrowia, nie stwierdzono przekroczeń dla: dwutlenku siarki, dwutlenku 

azotu, tlenku węgla, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu i niklu, pyłu PM2,5. W 2015 roku stwierdzono 

niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, benzo(a)pirenu B(a)P. W przypadku celu długoterminowego 

ustalonego na rok 2020 prognozuje się przekroczenia dla pyłu PM2,5 oraz dla ozonu. 

 Źródłem wysokich stężeń pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu są procesy spalania paliw 

w celach grzewczych, w szczególności w paleniskach sektora komunalno-bytowego. Stężenia te w okresie 

zimowym (grzewczym) są znacznie wyższe niż w sezonie letnim. Czynnikami powodującymi powstawanie 

ozonu są tlenki azotu oraz węglowodory. Ozon jest zanieczyszczeniem pochodzenia fotochemicznego, jego 

stężenie zależy bezpośrednio od stopnia nasłonecznienia, wilgotności względnej, temperatury oraz 

prędkości wiatru.  

Tabela 11. Klasyfikacja z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla SO2 i NOx pod kątem 
ochrony roślin za 2015 rok 

Nazwa strefy 
Klasa dla obszarów ze 

względu na poziom 
dopuszczalny SO2 

Klasy dla obszarów ze 
względu na poziom 
dopuszczalny NOx 

Klasy dla obszarów ze 
względu na poziom 

dopuszczalny O3 

Strefa 
pomorska 

A A A (D2) 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza raport za 2015 rok – WIOŚ Gdańsk 

W ocenie jakości powietrza za rok 2015 dla strefy pomorskiej, z uwzględnieniem kryteriów 

ustanowionych pod kątem ochrony roślin, nie stwierdzono przekroczeń dla: dwutlenku siarki, oraz tlenków 

azotu i ozonu. Dla celu długoterminowego na rok 2020 prognozuje się przekroczenia ozonu.  

Na terenie Gminy Przywidz brak jest większych zakładów przemysłowych,  które  mogłyby  

powodować punktową emisję  zanieczyszczeń  do  powietrza. Źródłem zanieczyszczeń mogą być jednak 

mniejsze zakłady, które są źródłami emisji niskiej gazów i pyłów do powietrza. 

Podstawowym problemem jest emisja zanieczyszczeń ze spalania węgla  kamiennego  w  lokalnych  

kotłowniach  i  indywidualnych  paleniskach  domowych. Piece te opalane są paliwem o złej jakości, co  jest  

źródłem  pyłów  i  sadzy  będących  uciążliwymi dla  okolicznych  mieszkańców.  Zanieczyszczenia te 

również zalicza się do emisji niskiej, najbardziej oddziałującej na zdrowie i samopoczucie mieszkańców.  
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Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych gminy Przywidz są drogi wojewódzkie:  

 221 – Gdańsk – Przywidz – Kościerzyna,  

 226 – Nowa Karczma – Mierzeszyn – Pruszcz Gdański – Przejazdowo, 

 233 – Trzepowo – Borowina – Mierzeszyn.  

Łączna długość dróg wojewódzkich na obszarze gminy wynosi około 27km. Układ komunikacyjny 

gminy uzupełnia osiem dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Przywidz. Uzupełnieniem 

całości są natomiast lokalne drogi gminne, których długość wynosi 84,5 km. 
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3.3.1. Zadania zrealizowane w dziale ochrona powietrza atmosferycznego 

Tabela 12. Realizacja zadań z zakresu ochrony ograniczenia emisji zanieczyszczeń ze źródeł powierzchniowych, liniowych i punktowych w latach 2012 – 2015 

Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] Źródło 
finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania (uwagi) 2012 2013 2014 2015 2016 

1. 

Rozwój i modernizacja 
systemów zaopatrzenia w 
ciepło z wykorzystaniem 

nowoczesnych 
energooszczędnych 

urządzeń i technologii w celu 
optymalizacji 

wykorzystania energii 
pierwotnej paliw 

2012 - 2015 

Gmina, Powiat, 
Przedsiębiorstwo 

energetyczne, 
administratorzy 

i właściciele 
budynków 

 b.d. b.d. b.d.  b.d.  - 

Budżet Gminy, 
Budżet 

Powiatu, 
Środki własne 

jednostek 
realizujących 

Brak danych 
o realizacji zadania 

2. 
Realizacja przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych 

Zadanie ciągłe 

Gmina, Powiat, 
Administratorzy 

i właściciele 
budynków 

 b.d. b.d.  b.d.  69,694  
669,270 

2 677,078 

Budżet Gminy, 
Budżet 

Powiatu, 
Środki własne 

jednostek 
realizujących, 

fundusze 
europejskie 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 

3. 

Zmiana systemu ogrzewania 
na bardziej efektywny 

ekologicznie i energetycznie, 
w tym wymiana ogrzewania 

węglowego na gazowe, 
olejowe lub geotermalne 

2012 - 2015 
Gmina, Powiat, 

Przedsiębiorstwa 
Koszty własne przedsiębiorstw oraz mieszkańców gminy 

Budżet Gminy, 
Budżet 

Powiatu, Środki 
własne 

jednostek 
realizujących 

Wymiana 
systemów 

grzewczych 
realizowana jest 
w trybie ciągłym 
przez właścicieli 
nieruchomości 
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Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] Źródło 
finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania (uwagi) 2012 2013 2014 2015 2016 

4. 
Modernizacja istniejących 

kotłowni 
2012 - 2015 

Gmina, 
Przedsiębiorstwa 

energetyczne, 
Właściciele 

nieruchomości 

 Koszty własne przedsiębiorstw oraz mieszkańców gminy 

Budżet Gminy, 
Budżet 

Powiatu, Środki 
własne 

jednostek 
realizujących, 

Fundusze 
europejskie 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 

5. 
Rozbudowa i modernizacja 

sieci gazowej 
2012 - 2015 Przedsiębiorstwa Koszty własne przedsiębiorstw 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
NFOŚiGW, 
WFOSiGW, 
Fundusze 

europejskie 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 

6. 

Kontrola dotrzymywania 
standardów emisyjnych 

przez podmioty korzystające 
ze środowiska 

Zadanie ciągłe WIOŚ Koszty w ramach funkcjonowania jednostki 

Budżet 
Państwa, 
Fundusze 

europejskie 

Zadanie 
realizowane           

w trybie ciągłym 

7. 

Wspieranie działań 
inwestycyjnych w zakresie 

ochrony powietrza 
podejmowanych przez 
podmioty gospodarcze 

2012 - 2015 

Wojewoda 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, 

Powiat, Gmina 

Koszty w ramach funkcjonowania jednostek  - 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
Budżet 

Państwa, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 
Fundusze 
pomocowe 

UE 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 
w formie 

dofinansowania 
dla podmiotów 
gospodarczych 

8. 

Dążenie do większego 
udziału pojazdów transportu 

publicznego o niskiej 
emisji spalin 

2012 - 2015 
Gmina, 

Przedsiębiorstwa 
komunikacyjne 

b.d. b.d. b.d. b.d. - 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
Budżet 
Gmin, 

Fundusze 
eurpejskie 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 
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Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] Źródło 
finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania (uwagi) 2012 2013 2014 2015 2016 

9. 
Budowa, przebudowa, 

modernizacja i poprawa 
stanu technicznego dróg 

Zadanie ciągłe 
Gmina, Powiat, 
Zarządcy dróg 

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

1 076,370 
ZDW - 
60,220 
32,958 

653,933 
ZDW – 
148,208 
88,918 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
Budżet Gminy, 

Budżet 
Powiatu, 

Fundusze 
europejskie 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 

9a. 
Kontynuacja remontu ulicy 
Jesionowej w miejscowości 

Przywidz 
2012 

Gmina, 
Zarządcy dróg 

 b.d.  -  - -  - 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
Budżet 
Gminy, 

Fundusze 
europejskie 

Brak danych 
o realizacji zadania 

9b. 
Kontynuacja modernizacji 

drogi Klonowo Górne – 
Stara Huta 

2015 
Gmina, 

Zarządcy dróg 
 - -   - 337,145  - 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
Budżet 
Gminy, 

Fundusze 
europejskie 

Zadanie 
zrealizowane 

9c. 
Budowa drogi od szosy 

Przywidz Szpon w kierunku 
Roztoki 

2012 
Gmina, 

Zarządcy dróg 
 b.d. -  -  -  - 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
Budżet 
Gminy, 

Fundusze 
europejskie 

Brak danych 
o realizacji zadania 

9d. 

Budowa układu ulicznego na 
terenie Osiedla 700-lecia w 

Przywidzu, 
etap I. ul. Słoneczna 

2013 
Gmina, 

Zarządcy dróg 
 - 34,997   -  - - 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
Budżet 
Gminy, 

Fundusze 
europejskie 

Zadanie 
zrealizowane 
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Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] Źródło 
finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania (uwagi) 2012 2013 2014 2015 2016 

9e. 
Remont ul. Jesionowej w 

Przywidzu 
2014 

Gmina, 
Zarządcy dróg 

 -  - 68,265  - - 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
Budżet 
Gminy, 

Fundusze 
europejskie 

Zadanie 
zrealizowane 

9f. 

Droga Marszewska Góra – 
Marszewska Kolonia – 

śródpolne prace 
naprawcze 

2013 - 2014 
Gmina, 

Zarządcy dróg 
- b.d. b.d. - - 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
Budżet 
Gminy, 

Fundusze 
europejskie 

Brak danych 
o realizacji zadania 

9g. 
Remont ul. Lipowej 
(Jodłowno) 280 m 

2015 
Gmina, 

Zarządcy dróg 
-  -  -   0 - 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
Budżet 
Gminy, 

Fundusze 
europejskie 

Zadanie 
niezralizowane 

10. 

Zintensyfikowanie ruchu 
rowerowego poprzez 

likwidację barier 
technicznych i tworzenie 

nowych ścieżek rowerowych 

Zadanie ciągłe 
Gmina, Powiat, 
Zarządcy dróg, 

b.d. b.d. b.d. b.d. 19,062 

Budżet Gminy, 
Budżet 

Powiatu, Środki 
własne 

jednostek 
realizujących, 

Fundusze 
europejskie 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 

11. 
Prowadzenie monitoringu 

powietrza 
Zadanie ciągłe WIOŚ Koszty w ramach PMŚ 

Budżet 
Państwa, 
Fundusze 

europejskie 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 
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Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] Źródło 
finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania (uwagi) 2012 2013 2014 2015 2016 

12. 

Wdrożenie programów 
ograniczania niskiej emisji 
(PONE) – np. dotacje na 

wymianę źródeł ogrzewania 
  

2012 - 2015 
Gmina, Powiat, 

Marszałek, 
Wojewoda 

b.d. b.d. b.d. b.d. - 

Budżet JST, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 
Fundusze 

europejskie 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 

13. 
Konsekwentne wdrażanie 

krajowych programów 
redukcji emisji 

2012 - 2015 

Wojewoda, Powiat, 
Użytkownicy 

środowiska, Gmina 
  

b.d. b.d. b.d. b.d. - 

Budżet 
Państwa, 

Środki 
własne 

jednostek 
realizujących, 

Fundusze 
pomocowe UE 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 

14. 

Modernizacja, hermetyzacja 
i automatyzacja procesów 

technologicznych 
w zakładach przemysłowych 

Zadanie ciągłe 
Podmioty 

gospodarcze 
 

Koszty własne przedsiębiorstw 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
Fundusze 

pomocowe UE 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 

15. 

Wdrożenie nowoczesnych 
technologii w zakładach, 

przyjaznych środowisku oraz 
systemów zarządzania 

środowiskiem (ISO 14001) 

Zadanie ciągłe 

Podmioty 
gospodarcze, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 

Powiat, 
Gmina 

  
  

Koszty własne przedsiębiorców 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
Fundusze 

pomocowe UE 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 
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Tabela 13. Realizacja zadań z zakresu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii  w latach 2012 – 2016 

Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] Źródło 
finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania (uwagi) 2012 2013 2014 2015 2016 

1. 

Zwiększenie świadomości 
społeczeństwa w zakresie 

potrzeb i możliwości 
ochrony powietrza, w tym 

oszczędności energii i 
stosowania alternatywnych 

źródeł energii 

Zadanie ciągłe 

Gmina, Powiat, 
Marszałek, 
Wojewoda, 
Prywatni 

inwestorzy, 
Organizacje 

pozarządowe 

 Koszty w ramach funkcjonowania jednostek  

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
Fundusze 

pomocowe UE, 
Budżet 

Państwa, Budżet 
Gminy 

i Powiatu 

Zadanie 
realizowane  

w trybie ciągłym 

Gmina na bieżąco 
prowadzi edukację 

ekologiczną 
w zakresie ochrony 

powietrza 

2. 

Promocja wspierania 
rozwoju odnawialnych 

źródeł energii oraz 
technologii 

zwiększających efektywne 
wykorzystanie energii i 

zmniejszające 
materiałochłonność 

gospodarki 

Zadanie ciągłe 

Gmina, Powiat, 
Marszałek, 
Wojewoda, 
Prywatni 

inwestorzy, 
Organizacje 

pozarządowe 

  
 Koszty w ramach funkcjonowania jednostek   

  
  

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
Fundusze 

pomocowe UE, 
Budżet 

Państwa, Budżet 
Gminy 

i Powiatu 

Zadanie 
realizowane  

w trybie ciągłym 

Gmina na bieżąco 
prowadzi edukację 

ekologiczną 
w zakresie OZE 

oraz efektywnego 
wykorzystywania 

energii 

3. 

Wdrażanie projektów z 
zastosowaniem 
odnawialnych i 
alternatywnych 

źródeł energii, tj. 
wykorzystanie biogazu, 

biomasy, energii 
słonecznej, energii 

wiatru, pomp ciepła, energii 
spadku wód, wód 

geotermalnych 

2012 - 2015 

Gmina, Powiat, 
Marszałek, 
Wojewoda, 
Prywatni 

inwestorzy 

 b.d.  b.d. b.d.  b.d.  - 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 
Fundusze 

europejskie 
  

Brak danych 
o realizacji zadania 
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Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] Źródło 
finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania (uwagi) 2012 2013 2014 2015 2016 

4. 

Preferowanie 
w założeniach do planów 

zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa 

gazowe zmian struktury 
zużycia paliw, w tym 

przede wszystkim 
wykorzystania biomasy 

jako źródła zaopatrzenia 
w ciepło 

Zadanie ciągłe Gmina, Powiat Koszty w ramach funkcjonowania jednostek 
Środki własne 

jednostek 
realizujących 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 
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3.3.2. Ograniczenie materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności 

Tabela 14 Realizacja zadań z zakresu ograniczenia materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności w latach 2012 – 2015 

Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] Źródło 
finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania (uwagi) 2012 2013 2014 2015 2016 

1. 

Aktywizacja działań w 
kierunku wykorzystania 
potencjalnych zasobów 

odnawialnych źródeł energii 

Zadanie ciągłe 

Gmina, Powiat, 
Marszałek, 
Wojewoda, 

Prywatni 
inwestorzy, 
Organizacje 

pozarządowe 

  
  

 Koszty w ramach funkcjonowania jednostek   
  
  

Środki własne 
jednostek 

realizujących,         
Fundusze 

pomocowe UE, 
Budżet Państwa,        

Budżet Gmin i 
Powiatu 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 

2. 

Upowszechnienie informacji  
o rozmieszczeniu 
i możliwościach 

technicznego wykorzystania 
potencjału energetycznego 
poszczególnych rodzajów 

odnawialnych źródeł energii 
oraz o możliwościach 

skorzystania z pomocy 
finansowej i technicznej 

Zadanie ciągłe 

Gmina, Powiat, 
Marszałek, 
Wojewoda, 

Prywatni 
inwestorzy, 
Organizacje 

pozarządowe 

 Koszty w ramach funkcjonowania jednostek   

 

Środki własne 
jednostek 

realizujących,         
Fundusze 

pomocowe UE, 
Budżet Państwa,        

Budżet Gmin i 
Powiatu 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 

3. 

Promowanie najlepszych 
praktyk w dziedzinie 

wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, w tym 

rozwiązań technologicznych, 
administracyjnych 

i finansowych 

Zadanie ciągłe 

Gmina, Powiat, 
Marszałek, 
Wojewoda, 

Prywatni 
inwestorzy, 
Organizacje 

pozarządowe 

  
  

 Koszty w ramach funkcjonowania jednostek   

  
  

Środki własne 
jednostek 

realizujących,         
Fundusze 

pomocowe UE, 
Budżet Państwa,        

Budżet Gmin i 
Powiatu 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 
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Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] Źródło 
finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania (uwagi) 2012 2013 2014 2015 2016 

4. 

Wspieranie zmian 
technologicznych 
zapobiegających 

powstawanie 
odpadów oraz 

zapewniających ich 
wykorzystanie w procesach 

produkcji 

2012 - 2016 

Gminy, Powiat, 
Marszałek, 
Wojewoda, 

Prywatni 
inwestorzy 

  
  
  

 Koszty w ramach funkcjonowania jednostek   
  

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 
Fundusze 

europejskie 

Zadanie 
zrealizowane 

5. 

Uwzględnienie 
w sporządzonych planach 

zagospodarowania 
przestrzennego i studiach 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 
przestrzennego, 

potrzeb związanych 
z prowadzeniem 

nowoczesnej i racjonalnej 
gospodarki wodnej oraz 

egzekwowanie tego przez 
organy gospodarki wodnej 

i melioracji 

Zadanie ciągłe Gmina    Koszty w ramach funkcjonowania jednostek  
Środki własne 

jednostek 
realizujących 

Zadanie 
realizowane 

w trybie ciągłym 
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3.4. Zmniejszenie emisji hałasu przenikającego do środowiska 

 
Hałas jest definiowany jako każdy dźwięk, który w określonych warunkach jest niepożądany, uciążliwy 

bądź szkodliwy dla zdrowia człowieka. Szkodliwość lub uciążliwość hałasu zależy od jego natężenia, 

częstotliwości, długotrwałości działania oraz cech odbiorcy, takich jak stan zdrowia, wiek, indywidualna 

wrażliwość na dźwięki, kondycja psychiczna. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, przez hałas 

rozumie się dźwięki o częstotliwości od 16 Hz do 16 000 Hz. Ustawodawca nie zawarł w definicji określeń 

dotyczących subiektywnej oceny dźwięku, jak „głośny”, „uciążliwy”, „szkodliwy”, tym samym hałasem określa 

się po prostu dźwięki słyszalne przez ludzkie ucho. Definicja ta nie obejmuje hałasu ultra- 

i infradźwiękowego, które są przedmiotem zainteresowania Inspekcji Pracy oraz służb BHP. Przepisów 

ustawy nie stosuje się również w zakresie hałasu powstającego w związku z powszechnym korzystaniem ze 

środowiska.  Zgodnie z artykułem 112 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ochrona 

przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności 

poprzez zmniejszanie poziomu hałasu do poziomu co najmniej dopuszczalnego, gdy nie jest on utrzymany, 

jak również utrzymywanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziom ie.   

Na terenie województwa pomorskiego, niezmiennie od kilku lat decydujące znaczenie dla odczuwania 

uciążliwości hałasowej ma hałas komunikacyjny tj. dźwięki powstające w związku z komunikacją, głównie 

samochodową, rosnącym ruchem lotniczym oraz, w mniejszym stopniu, ruchem kolejowym. Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, prowadził w 2015 r. monitoring hałasu komunikacyjnego 

zgodnie z założeniami Wojewódzkiego Programu Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015, 

zatwierdzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Pomiary wykonano na terenach 

zabudowy jedno- i wielorodzinnej w 7 miastach, łącznie w 14 punktach pomiarowych.  

Najbliższym punktem pomiarowym dla Gminy Przywidz były Kartuzy  oddalone o mniej niż 20 km od 

granic gminy. Na dwóch punktach pomiarowych nie stwierdzono przekroczeń poziomu hałasu.  
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3.4.1. Zadania zrealizowane w dziale zmniejszenie emisji hałasu przenikającego do środowiska 

Tabela 15 Realizacja zadań z zakresu ograniczenia uciążliwości akustycznej dla mieszkańców gminy Przywidz w latach 2012 - 2015 

Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] 
Źródło 

finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania 
(uwagi) 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. 

Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców 
ponadnormatywnym hałasem 

poprzez: budowę dróg alternatywnych 
do istniejących (wraz ze skutecznymi 

zabezpieczeniami akustycznymi), 
przeprowadzenie remontu nawierzchni 

dotychczasowych odcinków dróg, 
zastosowanie zmniejszenia prędkości 

pojazdów 

2012 - 2016 
Gmina, 

Zarządcy dróg, 
Policja 

 264,493 373,131  391,117  
 287,092 

WI - 
996,625  

388,935 
WI – 

564,997 

Budżet 
Gminy, 
Budżet 

Państwa, 
WFOŚiGW, 
Fundusze 

europejskie 

Zadanie 
zrealizowane 

2. 
Opracowanie i wdrożenie zasad 
organizacji ruchu sprzyjających 

obniżeniu emisji hałasu do środowiska 
2012 - 2015 

Gmina, 
Zarządcy dróg 

b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  - 

Budżet 
Gminy, 
Budżet 

Państwa, 
WFOŚiGW, 
Fundusze 

europejskie 

Brak danych 
o realizacji 

zadania 

3. 

Ograniczenie uciążliwości akustycznej w 
miejscach występowania 

szczególnych uciążliwości akustycznych 
dla mieszkańców (szczególnie w 

okolicach takich budynków jak: szpitale, 
szkoły, przedszkola, internaty, domy 

opieki społecznej itp.) poprzez: 
tworzenie pasów zieleni przy głównych 
trasach komunikacyjnych, zwiększenie 

izolacyjności akustycznej budynków 

2012 - 2015 

Gmina, 
Zarządcy dróg, 
linii kolejowych 
oraz budynków 

 b.d. b.d.  b.d.   b.d. - 

Budżet 
Gminy, 

WFOŚiGW, 
Fundusze 

europejskie 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 
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Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] 
Źródło 

finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania 
(uwagi) 

2012 2013 2014 2015 2016 

4. 

Zapewnienie przestrzegania zasady 
strefowania (rozgraniczania terenów 

o zróżnicowanej funkcji) w planowaniu 
przestrzennym oraz wprowadzenie 

zapisów odnośnie standardów 
akustycznych dla poszczególnych 

terenów 

2012 - 2013 Gmina  b.d. b.d.  - - - Budżet Gminy 
Brak danych 
o realizacji 

zadania 

5. 

Przeprowadzenie edukacji ekologicznej 
oraz promowanie komunikacji 

zbiorowej, transportu rowerowego oraz 
proekologicznego korzystania 

z samochodów: Carpooling (jazda z 
sąsiadem), Eco-driving (ekologiczny, 

oszczędny styl jazdy) 

2012 - 2013 
Gmina, Powiat, 
Zarządcy dróg 

b.d. - - - 

Budżet JST, 
WFOSiGW, 
Fundusze 

europejskie 

Zadanie 
zrealizowane 

6. 
Kontrola jednostek gospodarczych w 

zakresie emitowanego hałasu 
Zadanie 
ciągłe  

WIOŚ Koszty w ramach funkcjonowania jednostki 
Budżet 

państwa 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 
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3.5. Ochrona przyrody 

3.5.1. Obszary chronione 

Rezerwaty przyrody 

Na terenie Gminy Przywidz znajduje się jeden rezerwat krajobrazowy „Wyspa na jeziorze 

Przywidzkim” o powierzchni 4,55 ha. Utworzony został w 1954 roku. Obejmuje on suboceaniczny las 

bukowo-dębowy, posiadający cechy zespołu naturalnego. 

Obszary chronionego krajobrazu 

Na terenie Gminy Przywidz występuje „ Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu”. Obejmuje spory 

obszar gminy. Znajduje się głównie wzdłuż rzeki Reknicy i Wietcisy. Charakteryzuje się on urozmaiconym 

ukształtowaniem terenu, występują głębokie rynny, wzniesienia denno i czołowo - morenowe. Obszar ten 

charakteryzuje też dużym udziałem lasów oraz dużą jeziornością.  

„Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wietcisy” obejmuje on środkowy odcinek doliny rzeki Wietcisy 

oraz jej dolny odcinek i dopływ Bukowiny. Przylega również do niego kompleks leśny porastający 

wierzchowinę wysoczyzny. Utworzono go w celu ochrony wyciętej doliny meandrującej rzeki Wietcisy. 

Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 3352 ha.   

Obszary Natura 2000  

Na terenie Gminy Przywidz zlokalizowano 6 Specjalnych Obszarów Ochrony: 

 „Przywidz”, (kod obszaru: PLH 220025), 

 „Zielenina”, (kod obszaru: PLH220065), 

 „Guzy”, (kod obszaru: PLH 220068), 

 „Szumleś”, (kod obszaru: PLH220086), 

 „Huta Dolna”, (kod obszaru: PLH 220089), 

 „Pomlewo”, (kod obszaru: PLH 220092). 

 

 „Przywidz” - jego powierzchnia wynosi około 953ha. Obejmuje on naturalny obszar wokół zbiornika 

oraz zbiornik  zarówno dystroficzny jak i ten położony w centrum torfowiska.  

Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) „Zielenina”. Jego powierzchnia wynosi 643,8ha. Obszar ten 

charakteryzuje urozmaicona rzeźba terenu. Przecina ona fragmentem doliny Rutkownicy oraz dawne 

wyrobiska po kopalniach torfu.  

„Guzy” o powierzchni około 115 ha, w trzech czwartych zajęty przez obszary rolnicze i tylko  

w jednej czwartej zajmują lasy. Na tym terenie znajdziemy też małe zbiorniki wodne, a w nich gatunek ryby 

„strzelba błotna”, jest to gatunek ważny dla Europy i objęty ochroną priorytetową. Głównym problemem tego 

obszaru jest zarastanie i osuszanie tych ważnych siedlisk wodnych.  

 „Szumleś” jest to urozmaicony obszar o charakterze głównie rolniczym. Zajmuje powierzchnie 

976,5 ha. Głównym problemem tego obszaru jest zanikanie zbiorników wodnych, w których występuje 

strzelba błotna i pływak szerokobrzeżek. Dodatkowym zagrożeniem jest zarybianie tych akwenów gatunkami 

drapieżnymi oraz intensyfikacja gospodarki rolnej oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego, 



 

 
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz za lata 2012 – 2016 

opracowany przez Ekolog Sp. z o.o. ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań 

 
44 

gospodarczego oraz rekreacyjnego.  

„Huta Dolna” - zajmuje powierzchnię 66ha, leży na Pojezierzu Kaszubskim, całość tego obszaru 

znajduje się na terenie Powiatu Gdańskiego. Jedną czwartą terenu zajmują siedliska rolnicze pozostałą 

część stanowią lasy mieszane. Obszar ten obejmuje sobą fragmenty polodowcowego jeziora Małe Ząbrsko. 

W jednym ze zbiorników występuje strzelba błotna.  

„Pomolewo” - jego powierzchnia wynosi 177,4ha. Znajduje się na Pojezierzu Kaszubskim, 

w większości pokrywają go lasy iglaste, resztę obszaru zajmują tereny rolnicze. Na tym terenie występują 

również zbiorniki wodne, w których spotkać można strzelbę błotną. Jest to jedno z cenniejszych siedlisk tego 

gatunku. Na tym obszarze znajduje się Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu. Największym 

problemem na tym obszarze stanowią połowy rybackie.   

 
Tabela 16.  Obszary prawnie chronione na terenie gminy Przywidz w latach 2012 - 2015 

Obszary prawnie chronione 2012 2013 2014 2015 

ogółem [ha] 7 902,9
 
 7 902,9 7 902,9

 
 7 902,9

 
 

rezerwaty przyrody [ha] 4,6
 
 4,6

 
 4,6

 
 4,55

 
 

obszary chronionego krajobrazu razem [ha] 7 892
 
 7 892 7 892

 
 7 892 

rezerwaty i pozostałe formy ochrony przyrody 
na obszarach chronionego krajobrazu [ha] 

4,6
 
 4,60

 
 4,60

 
 4,55

 
 

zespoły przyrodniczo-krajobrazowe [ha] 10,9
 
 10,9

 
 10,9

 
 10,9

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

3.5.2. Obszary leśne 

W Gminie Przywidz grunty leśne jak i zakrzewione czy zadrzewione zajmują powierzchnię około 

5640ha co stanowi 43,51 % powierzchni gminy. Obszary te należą do Nadleśnictwa Kolbudy. Obszary leśne 

na terenie wysoczczyzny spełniają rolę wiatrochronów, wystęujących w zwartych kompleksach leśnych. 

Największy kompleks znajduje się wzdłuż linii północnej jak i północno-wschodniej. Otacza on tym samym 

Jezioro Przywidzkie. W Gminie Przywidz przeważają lasy mieszane ale występują również bory mieszane. 

Głównymi składnikami lasu mieszanego na tych terenach jest sosna, świerk oraz buk z domieszkami dębów 

i brzóz. W miejscowościach Borowiny, Trzepowa i na południe od Przywidza występuje las świeży. 

Tabela 17.  Powierzchnia gruntów leśnych na terenie gminy Przywidz w latach 2012 - 2015 

Powierzchnia gruntów leśnych 2012 2013 2014 2015 

Ogółem [ha] 5 614,6
 
 5 655,84

 
 5 658,74

 
 5 633,09

 
 

lesistość w % 42,5
 
 42,9

 
 42,9

 
 42,7

 
 

grunty leśne publiczne ogółem [ha] 5 195,1
 
 5 233,91

 
 5 228,81

 
 5 203,16

 
 

grunty leśne publiczne Skarbu Państwa [ha] 5 186,2
 
 5 225,01

 
 5 220,54

 
 5 194,89

 
 

grunty leśne publiczne Skarbu Państwa              
w zarządzie Lasów Państwowych [ha] 

5 149,2
 
 5 175,83

 
 5 177,01

 
 5 179,73

 
 

grunty leśne prywatne [ha] 419,5
 
 421,93

 
 429,93

 
 429,93

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Rycina 3. Obszary leśne na terenie gminy Przywidz 

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy 

 

3.5.3. Zieleń urządzona i zieleń wysoka 

W gminie Przywidz zieleń urządzona reprezentowana jest przez parki i zieleńce, zieleń uliczna oraz 

lasy gminne. Powierzchnia zieleni urządzonej raczej nie zmienia się, od roku 2012 wzrosła jedynie 

powierzchnia lasów gminnych.  

Tabela 18. Tereny zieleni w gminie Przywidz ogółem  

Powierzchnia gruntów leśnych 2012 2013 2014 2015 

zieleńce [ha] 2,5
 
 2,5 2,5

 
 2,5 

zieleń uliczna [ha] 0,9 0,9 0,9 0,9 

cmentarze [szt.] 9
 
 9

 
 9

 
 9

 
 

cmentarze [ha] 0,8
 
 0,8

 
 0,8

 
 0,8

 
 

lasy gminne [ha] 8,8
 
 8,8

 
 8,17

 
 8,17

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 
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3.5.4. Zadania zrealizowane w dziale ochrona przyrody 

Tabela 19. Realizacja zadań z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego w gminie Przywidz w latach 2012 - 2016 

Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] 
Źródło 

finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania 
(uwagi) 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. 
Tworzenie nowych form ochrony 

przyrody 
Zadanie 
ciągłe 

Gmina, RDOŚ 0 0 0 0 0 
Budżet JST, 

Budżet Państwa 

Zadanie 
niezrealizowane 
– brak nowych 

for ochrony 
przyrody 

2. 

Monitoring stanu gatunków 
i siedlisk na obszarach Natura 
2000 i pozostałych obszarach 

cennych przyrodniczo oraz 
przeciwdziałanie pogorszeniu się 

tego stanu 

Zadanie 
ciągłe 

RDOŚ, RDLP, 
Organizacje 

pozarządowe, 
Instytucje naukowe 

Koszty w ramach funkcjonowania jednostek 

Budżet Państwa, 
Budżet JST, 

Środki 
własne jednostek 

realizujących 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 

Obserwacje 
całoroczne 
w ramach 

obowiązków 
pracy 

3. 

Przebudowa drzewostanów pod 
kątem zgodności z siedliskiem, 
w szczególności na terenach 

obszarów chronionych 

Zadanie 
ciągłe 

RDLP Koszty w ramach funkcjonowania jednostki 
Budżet Państwa, 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 

4. 
Opracowanie i wdrażanie 

programów ochrony gatunków 
zagrożonych 

2012 - 2015 
RDOŚ, RDLP, 
Organizacje 

pozarządowe 
Koszty w ramach funkcjonowania jednostki 

Budżet Państwa, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 
Fundusze 

europejskie, 
Środki własne 

jednostek 
realizujących 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 
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Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] 
Źródło 

finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania 
(uwagi) 

2012 2013 2014 2015 2016 

5. 

Tworzeniem infrastruktury 
edukacyjnej, informacyjnej, 

turystycznej oraz 
służącej ochronie przyrody 

2012 - 2015 
RDOŚ, RDLP, 
Organizacje 

pozarządowe 
b.d. b.d. b.d. b.d. - 

Budżet Państwa, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 
Fundusze 

europejskie, 
Środki własne 

jednostek 
realizujących 

Brak danych 
o realizacji 

zadania 

6. 

Utrzymanie ciągłości korytarzy 
ekologicznych, w tym szczególnie 

realizacja przejść dla zwierząt 
w korytarzach transportowych,         
a także likwidacja na ciekach 

wodnych barier migracyjnych dla 
ryb wędrownych i innych 

organizmów. Wprowadzanie 
korytarzy ekologicznych dla 
dokumentów planistycznych 

2012 - 2015 

Lasy Państwowe, 
Właściciele 

gruntów, Jednostki 
Samorządu 

Terytorialnego 

b.d. b.d. b.d. b.d. - 

Budżet Państwa, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 
Fundusze 

europejskie, 
Środki własne 

jednostek 
realizujących 

Brak danych 
o realizacji 

zadania 

7. 

Ograniczenie zabudowywania 
terenów zieleni, odpowiednie ich 

kształtowanie i rewitalizacja z 
preferencją dla gatunków 

rodzimych 

2012 - 2015 
Gmina, 

Inwestorzy, 
Lasy Państwowe 

b.d. b.d. b.d. b.d. - 
Środki własne 

jednostek 
realizujących 

Brak danych 
o realizacji 

zadania 

8. 

Umożliwienie dostępu do 
atrakcyjnych zasobów 

środowiska i dziedzictwa 
kulturowego, w tym budowa i 
modernizacja infrastruktury 

turystycznej 
z uwzględnieniem ochrony 

obszarów wrażliwych i cennych 
przyrodniczo 

2016 Nadleśnictwo - - - - 34,140 
Środki własne 
Nadleśnictwa 

Kolbudy 

Zadanie 
zrealizowane 
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Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] 
Źródło 

finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania 
(uwagi) 

2012 2013 2014 2015 2016 

9. 

Racjonalizacja wykorzystania 
zasobów wód podziemnych, 

czynna i bierna ochrona 
głównych zbiorników wód 

podziemnych stanowiących 
ważne źródło zaopatrzenia 

ludności w wodę 

2012 - 2015 

Przedsiębiorstwa 
wodno - 

kanalizacyjne, 
Gminy, 

Użytkownicy 
środowiska 

Koszty w ramach funkcjonowania jednostki 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
środki 

pomocowe UE, 
środki z 

Funduszy 
Ochrony 

Środowiska, 
Budżet Gminy 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 

10. 

Prowadzenie działań 
edukacyjnych mających  na celu 

podnoszenie świadomości 
w zakresie prawnych 

i przyrodniczych podstaw 
funkcjonowania obszarów 

chronionych oraz w zakresie 
ochrony dziedzictwa 

ekologicznego 

2012 - 2015 
Lasy 

Państwowe 
Koszty w ramach funkcjonowania jednostki 

Budżet Państwa, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

Zadanie 
zrealizowane 

Rok 2015 – 115 
spotkań 

edukacyjnych 
Rok 2016 – 156 

spotkań 
edukacyjnych 

11. 

Wsparcie ochrony 
bioróżnorodności na obszarach 

wiejskich poprzez szkolenie 
i wsparcie rolników we wdrażaniu 
programów rolnośrodowiskowych 

2012 - 2015 

Lasy 
Państwowe, 

Ośrodek 
Doradztwa 
Rolniczego 

b.d. b.d. b.d. b.d. - 
Budżet Państwa, 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

Brak danych 
o realizacji 

zadania 
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Tabela 20.  Realizacja zadań z zakresu ochrony ekosystemów leśnych w gminie Przywidz w latach 2012 - 2016 

Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] 
Źródło 

finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania 
(uwagi) 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. 

Zalesianie nowych terenów, 
w tym gruntów zbędnych dla 
rolnictwa oraz nieużytków z 

uwzględnieniem uwarunkowań 
przyrodniczo – krajobrazowych 

2012 - 2016 

Lasy Państwowe, 
Właściciele lasów 

prywatnych, 
właściciele gruntów 

b.d. b.d. b.d. 47,531 b.d. 

Budżet 
Państwa,        

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
NFOŚiGW 

Zadanie 
zrealizowane 

W latach 
2015 – 2016 

zalesiono 
łącznie 13,15 

ha 

2. 
Prowadzenie waloryzacji 

przyrodniczej obszarów leśnych 
Zadanie 
ciągłe 

Lasy Państwowe, 
Właściciele lasów 

prywatnych 
Koszty w ramach funkcjonowania jednostki 

Budżet 
Państwa,        

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
NFOŚiGW 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym  

w ramach 
obowiązków 
pracowników 

3. 

Zwiększenie ilości i powierzchni 
zadrzewień   na terenach 

rolniczych oraz rozszerzenie 
zakresu leśnej rekultywacji 
terenów zdegradowanych 

2012 - 2015 
Lasy Państwowe, 

Właściciele 
gruntów 

b.d. b.d. b.d. b.d. - 

Budżet 
Państwa, 

Środki 
własne 

jednostek 
realizujących, 

Fundusze 
europejskie 

Brak danych 
o realizacji 

zadania 

4. 

Renaturalizacja obszarów 
leśnych, w tym obszarów 

wodnych – błotnych obiektów 
cennych przyrodniczo, 

znajdujących się na terenach 
leśnych w tym zwiększenie 

możliwości retencyjnych oraz 
przeciwdziałanie powodzi i suszy 

w ekosystemach leśnych na 
terenach nizinnych- budowa 

obiektów wodnomelioracyjnych 

2012 - 2015 Lasy Państwowe b.d. b.d. b.d. b.d. - 

Budżet 
Państwa, 

Środki 
własne 

jednostek 
realizujących, 

Fundusze 
europejskie 

Brak danych 
o realizacji 

zadania 
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Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] 
Źródło 

finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania 
(uwagi) 

2012 2013 2014 2015 2016 

5. 

Podnoszenie świadomości 
przyrodniczej społeczeństwa, 
udostępnienie lasów poprzez 

utrzymanie i rozwój posiadanej 
infrastruktury, rozszerzaniu 

bazy do edukacji ekologicznej, 
partycypacji w inwestycjach 
wspólnych z samorządami 

w zakresie rozwoju turystyki na 
obszarach leśnych i przyleśnych 

2012 - 2016 Lasy Państwowe Koszty w ramach funkcjonowania jednostki 

Budżet 
Państwa, 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 

6. 

Prowadzenie doradztwa dla 
właścicieli gruntów 

korzystających ze wsparcia UE 
dla działań związanych 

z leśnictwem 

2016 Nadleśnictwo - - - - 20,00 
Środki własne 
Nadleśnictwa 

Kolbudy 

Zadanie 
zrealizowane 

Remont 
ścieżki 

edukacyjnej 
w Przywidzu 

7. 

Promocja turystyki związanej 
z gospodarką leśną, łowiectwem, 
turystyki ekologicznej i rowerowej 
z jednoczesną dbałością o stan 

istniejących zasobów 
leśnych 

2012 - 2016 Lasy Państwowe Koszty w ramach funkcjonowania jednostki 

Budżet 
Państwa, 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 

8. 
Monitorowanie oraz ograniczania 

występowania szkodników 
owadzich w lasach 

2012 - 2015 Lasy Państwowe b.d. b.d. b.d. 2,000 2,000 

Budżet 
Państwa, 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

Zadanie 
zrealizowane 

9. 

Wykonanie sztucznych 
zbiorników na potrzeby gaśnicze 

na terenach leśnych gdzie nie 
występują naturalne źródła 

poboru wody 

2012 - 2015 

Lasy Państwowe, 
Właściciele lasów 

prywatnych 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. - 

Budżet 
Państwa, 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 

Środki własne 
jednostek 

realizujących,       
Fundusze 

europejskie 

Brak danych 
o realizacji 

zadania 
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Tabela 21 Realizacja zadań z zakresu minimalizacji strat w eksploatowanych złożach oraz ochrona środowiska przed negatywnym oddziaływaniem przemysłu 
wydobywczego w gminie Przywidz w latach 2012 - 2016 

Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] 
Źródło 

finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania 
(uwagi) 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. 
Wykorzystanie nowoczesnych 

technik poszukiwawczych 
i wydobywczych 

2012 - 2015 
WUG, PIG, 

Ośrodki naukowo - 
badawcze 

b.d. b.d. b.d. b.d. - 

Budżet 
Państwa, 
Fundusze 

europejskie 
 

Zadanie 
zrealizowane 

2. 
Eliminacja nielegalnej 
eksploatacji kopalin 

2012 - 2015 
Organy 

koncesyjne, 
Gmina, OUG 

Koszty w ramach funkcjonowania jednostek Budżet JST 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 

3. 

Współdziałanie organów 
administracji publicznej 

w tworzeniu studiów 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 
przestrzennego 

z uwzględnieniem kopalin i ich 
ochroną przed trwałym 
zainwestowaniem nie 

górniczym 

2012 - 2015 

Gminy, 
Organy 

koncesyjne, 
OUG 

Koszty w ramach funkcjonowania jednostek Budżet JST 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 

 

4. 

Ochrona 
niezagospodarowanych złóż 

kopalin w procesie planowania 
przestrzennego 

2012 - 2015 
Organy 

koncesyjne, 
Gmina, OUG 

Koszty w ramach funkcjonowania jednostek Budżet JST 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 

5. 

Uwzględnienie w planach 
zagospodarowanie 

przestrzennego wszystkich 
znanych złóż w granicach   ich 

udokumentowania wraz z 
zapisami    o ochronie ich 
obszarów przed trwałym 

zainwestowaniem 

Zadanie 
ciągłe 

Gminy Koszty w ramach funkcjonowania jednostek 
Środki własne 

jednostek 
realizujących 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 
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Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] 
Źródło 

finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania 
(uwagi) 

2012 2013 2014 2015 2016 

6. 

Kontrola w zakresie 
wykonywania postanowień 
udzielanych koncesji oraz 

eliminacja nielegalnych koncesji 

Zadanie 
ciągłe 

OUG, Geolog 
Wojewódzki, 

Powiat 
Koszty w ramach funkcjonowania jednostek 

Budżet 
Państwa, 

Środki 
pomocowe UE, 

NFOŚiGW 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 
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3.6. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

Zgodnie z artykułem 121 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016, poz. 672) ochrona 

przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez 

utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach 

oraz zmniejszenie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy poziomy te nie 

są dotrzymane. 

Do najbardziej powszechnych i znanych pól elektromagnetycznych należą linie i stacje 

elektroenergetyczne, stacje bazowe, stacje radiowo-telewizyjne oraz urządzenia codziennego użytku, takie 

jak telefony komórkowe, routery WiFi , kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, piloty zdalnego 

sterowania zabawek, itp. 

W 2015 roku średnia arytmetyczna zmierzonych wartości natężeń pól elektromagnetycznych 

promieniowania dla obowiązującego zakresu od 3 MHz do 3000 MHz w województwie pomorskim nie 

przekroczyła wartości dopuszczalnej składowej elektrycznej wynoszącej 7 V/m (zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pół 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów – Dz. U. Nr 

192, poz. 1883). 

Badania wykonane w 2013 roku na punkcie pomiarowym w Przywidzu wykazały natężenie pola 

elektromagnetycznego o wartości 0,12 V/m. W roku 2015 nie prowadzono pomiarów PEM na terenie Gminy 

Przywidz.  
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3.6.1. Zadania realizowane w dziale ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

Tabela 22. Realizacja zadań z zakresu ograniczenia narażenia mieszkańców na oddziaływanie pól elektromagnetycznych  w gminie Przywidz w latach 2012 - 2016 

Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] 
Źródło 

finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania 
(uwagi) 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. 

Uwzględnienie w miejscowych 
planach zagospodarowania 

przestrzennego zagadnień pola 
elektromagnetycznego 

(pozostawienie w sąsiedztwie linii 
wysokich napięć wolnych 

przestrzeni) 

Zadanie 
ciągłe 

Gmina Koszty w ramach funkcjonowania jednostki Budżet Gminy 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 

2. 

Przestrzeganie granic stref 
ochronnych zgodnie z ocenami 

oddziaływania na środowisko dla 
urządzeń nadawczych 

Zadanie 
ciągłe 

Właściciele 
obiektów 

Zadanie bezkosztowe - 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym przez 

właścicieli 
obiektów 

3. 
Identyfikacja i kontrole zagrożeń 

promieniowania 
elektromagnetycznego 

Zadanie 
ciągłe 

WIOŚ 

  
  

 Koszty w ramach PMŚ 
  

Budżet 
Państwa, 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 

4. 

Prowadzenie rejestru o terenach, na 
których odnotowano przekroczenia 

dopuszczalnych pól 
elektromagnetycznych w miejscach 

dostępnych dla ludności 
i przeznaczonych pod zabudowę 

Zadanie 
ciągłe 

WIOŚ 

  
  

  Koszty w ramach PMŚ 
  

Budżet 
Państwa, 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 

5. 

Podnoszenie świadomości 
społeczeństwa o źródłach i stopniu 

oddziaływania pól 
elektromagnetycznych 

Zadanie 
ciągłe 

Marszałek, 
Powiat, Gmina, 

Użytkownicy 
emitujący PEM 

Koszty w ramach funkcjonowania jednostek 

Budżet 
Państwa, 

Budżet Gmin, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 
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Tabela 23. Realizacja zadań z zakresu monitoringu poziomów  pól elektromagnetycznych  w gminie Przywidz w latach 2012 – 2016 

Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] 
Źródło 

finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania 
(uwagi) 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. 
Prowadzenie monitoringu 

poziomów pól 
elektromagnetycznych 

2012 - 2016 WIOŚ Koszty w ramach PMŚ 

Budżet 
Państwa, 
Fundusze 

europejskie 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 
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3.7. Gospodarka odpadami 

 
Na obszarze gminy Przywidz funkcjonuje zorganizowany system gospodarki odpadami komunalnymi 

realizowany przez gminę we własnym zakresie. Gmina odpowiedzialna jest za zbieranie wszystkich 

odpadów komunalnych oraz za ich odzysk i unieszkodliwianie. Zadania w zakresie zbiórki odpadów od roku 

2013 prowadzone są przez Związek Gmin Wierzyca.  

 Według Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 (PGOWP 2022) gmina 

Przywidz należy do regionu południowego gospodarki odpadami. Region południowy obejmuje 32 gminy 

z powiatów chojnickiego i człuchowskiego oraz gminy należące do Związku Gmin Wierzyca. Na terenie 

regionu południowego występują dwie duże regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych 

(RIPOK Stary Las i RIPOK Nowy Dwór), które zapewniają mechaniczno – biologiczne przetwarzanie 

odpadów komunalnych, zagospodarowanie odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz składowanie 

pozostałości po przetwarzaniu i sortowaniu odpadów. W regionie nie ma wyznaczonych instalacji 

zastępczych, gdyż moce przerobowe istniejących odpowiadają zapotrzebowaniu z całego regionu.  

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” we wrześniu 2011 roku przystąpił do realizacji 

projektu pod nazwą „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji 

Odpadów Komunalnych Stary Las”. Projekt był elementem budowy spójnego systemu gospodarki odpadami 

na terenie objętym działalnością Zakładu i obejmował rekultywację jedenastu istniejących składowisk 

w Regionie.   

W roku 2015 ujawniono odpady zlokalizowane na działce nr 154/4 obręb Przywidz, w stosunku do 

której toczy się postępowanie. 
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3.7.1. Zadania zrealizowane w dziale gospodarka odpadami 

Tabela 24. Realizacja zadań z zakresu budowy racjonalnego systemu gospodarki odpadami w latach 2012 – 2016 

Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] 
Źródło 

finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania 
(uwagi) 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. 

Intensyfikacja edukacji ekologicznej 
promującej właściwe postępowanie 

z odpadami oraz prowadzenie 
skutecznej kampanii informacyjno – 

edukacyjnej w tym zakresie 

Zadanie 
ciągłe 

Gmina, Powiat, 
Marszałek, 
Wojewoda, 
Organizacje 

pozarządowe 

  
  

 Koszty w ramach funkcjonowania jednostek 
  

Budżet 
Państwa, 

Budżet JST, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 

2. 

Wspieranie wdrażania efektywnych 
ekonomicznie i ekologicznie 

technologii odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów, w tym 

technologii pozwalających na 
recykling oraz odzysk energii 

zawartej w odpadach, w procesach 
termicznego i biochemicznego ich 

przekształcania 

2012 - 2015 
Gmina, Powiat, 

Marszałek, 
Wojewoda 

b.d. b.d. b.d. b.d. - 

Budżet 
Państwa, 

Budżet JST, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

Brak danych 
o realizacji 

zadania 

3. 

Wzmocnienie kontroli podmiotów 
prowadzących działalność w 

zakresie zbierania, transportu, 
odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów dla zapewnienia 

skutecznego egzekwowania prawa 

2012 - 2015 RDOŚ, WIOŚ Koszty w ramach funkcjonowania jednostek 

Budżet 
Państwa, 

Budżet JST, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 

4. 
Wyeliminowanie praktyk 
niewłaściwej eksploatacji 

i rekultywacji składowisk odpadów 

Zadanie 
ciągłe 

Marszałek b.d. b.d. b.d. b.d.  

Budżet 
Państwa, 

Budżet JST, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

Brak danych 
o realizacji 

zadania 

5. 

Wyeliminowanie niekontrolowanego 
spalania odpadów na terenach 

prywatnych posesji poprzez 
prowadzenie ciągłych procesów 

kontrolnych 

Zadanie 
ciągłe 

Gmina, WIOŚ 

  
  

Koszty w ramach funkcjonowania jednostek  
  

Budżet 
Państwa, 

Budżet JST, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 
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Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] 
Źródło 

finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania 
(uwagi) 

2012 2013 2014 2015 2016 

6. 
Zapewnienie dostępności 

odpowiedniej przepustowości 
instalacji do przetwarzania odpadów 

2012 - 2014 
Gmina, Zarządcy 

instalacji 
b.d. b.d. b.d. b.d. - 

Budżet JST, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

Brak danych 
o realizacji 

zadania          

7. 

Wdrożenie i rozwój systemu 
odpowiedniego informowania 

mieszkańców na temat 
funkcjonowania systemu gospodarki 

odpadami 

2012 - 2015 Gmina Koszty w ramach funkcjonowania jednostki 
Środki własne 

jednostek 
realizujących 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 

8. 

Skuteczna eliminacja azbestu 
zgodnie z Programem usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających 

azbest 

2012 - 2016 Gmina, Powiat b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Budżet 
Gminy, 
Budżet 

Powiatu, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 

9. 
Ograniczenie składowania osadów 

ściekowych 
Zadanie 
ciągłe 

Zarządcy 
Oczyszczalni 

Ścieków 

  
  

Koszty w ramach funkcjonowania jednostek  
  

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, 
Fundusze 

europejskie 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 

10. 
Likwidacja dzikich składowisk 

odpadów 
Zadanie 
ciągłe 

Gmina, 
Przedsiębiorcy, 

Właściciele 
nieruchomości 

Koszty w ramach funkcjonowania jednostek 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
WFOŚiGW 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 
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Tabela 25. Realizacja zadań z zakresu efektywnego rozwoju systemu zbiórki odpadów w latach 2012 – 2016 

Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] 
Źródło 

finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania 
(uwagi) 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. 

Objęcie zorganizowanym systemem 
odbierania odpadów komunalnych 

wszystkich mieszkańców najpóźniej 
do 2015 r. 

2012 - 2015 

Gmina, Region 
Południowy – 

ZZO 
Stary Las 

b.d. b.d. b.d. b.d. - 

Budżet 
Gminy, 

WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, 
Fundusze 

europejskie 

Zadanie 
zrealizowane 

2. 
Objęcie wszystkich mieszkańców 
systemem selektywnego zbierania 

odpadów najpóźniej do 2015 r. 
2012 - 2015 

Gmina, Region 
Południowy – 

ZZO 
Stary Las 

b.d. b.d. b.d. b.d. - 

Budżet 
Gminy, 

WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, 
Fundusze 

europejskie 

Zadanie 
zrealizowane 

3. 

Dotrzymanie wymaganych 
przepisami prawa 

(ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach ) poziomów 

zbierania, odzysku, przekształcania                                     
i składowania odpadów 

komunalnych 

Zadanie 
ciągłe 

Gmina, Region 
Południowy – 

ZZO 
Stary Las 

Koszy w ramach funkcjonowania jednostek 

Budżet 
Gminy, 

WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, 
Fundusze 

europejskie 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 

4. 

Podniesienie efektywności 
selektywnego zbierania odpadów 
medycznych i weterynaryjnych (w 
tym segregacji odpadów u źródła 

powstawania), celem zmniejszenia 
ilości tych odpadów w strumieniu 

odpadów komunalnych 

2012 - 2016 

Przedsiębiorcy, 
Właściciele 

instalacji 
unieszkodliwiania 

tych odpadów 

Koszty własne przedsiębiorstw, właścicieli instalacji 

Środki własne 
jednostek 

realizujących, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, 
Fundusze 

europejskie 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 
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3.8. Edukacja ekologiczna 

Obecnie edukacja ekologiczna na terenie gminy Przywidz prowadzona jest przede wszystkim 

w formalnym systemie kształcenia. Biorą w niej udział wszystkie jednostki oświatowe na terenie gminy. 

Szkoły i przedszkola organizują akcje tematyczne, konkursy oraz kółka ekologiczne. Gmina podejmuje wiele 

starań, aby upowszechnić styl życia, który będzie bezpieczny dla środowiska, zachęcając do aktywnego 

uczestnictwa w rozwiązywaniu zagadnień środowiskowych od najmłodszych lat. 

 Ponadto, na terenie gminy są organizowane akcje o tematyce ekologicznej. Jako przykład może 

posłużyć festyn ekologiczny, który odbył się 18 lipca 2015 roku. Jego celem było promowanie ekologii. 

W programie znalazły się m.in.: konkurs na wiersz ekologiczny oraz hasło ekologiczne, a także konkursy 

wiedzy ekologicznej o odpadach. Dla zwycięzców zostały przygotowane nagrody, co tym bardziej zachęcało 

do brania aktywnego udziału w tym wydarzeniu.  

W gminie odbywają się także szkolenia mające na celu podnoszenie świadomości w zakresie 

wpływu na stan otaczającego nas środowiska. Są przeznaczone zarówno dla specjalistów, którzy na co 

dzień mają bezpośredni wpływ środowisko naturalne, np. rolników, jak i dla wszystkich zainteresowanych 

poszerzeniem swojej wiedzy na temat rozsądnego gospodarowania zasobami przyrody. 
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3.8.1. Zadania zrealizowane w dziale edukacja ekologiczna  

Tabela 26. Realizacja zadań z zakresu wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa na terenie gminy Przywidz w latach 2012 - 2016 

Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] 
Źródło 

finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania 
(uwagi) 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. 

Prowadzenie działań 
dotyczących możliwości 

wykorzystania 
alternatywnych 

źródeł energii oraz 
poszanowania energii (np. 

kampanii, szkoleń, 
konferencji itp.) 

2012 - 2015 

Gmina, Powiat, 
Marszałek, 
Wojewoda, 
Organizacje 

pozarządowe, 
media 

Koszy w ramach funkcjonowania jednostek 

Budżet 
Państwa, 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 
Fundusze 

europejskie, 
Budżet JST, 

Środki 
własne 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 

2. 

Prowadzenie działań 
podnoszących wiedzę z 

zakresu właściwej 
gospodarki odpadami (np. 

szkolenia, konferencje, 
kampanie) 

2012 - 2015 Koszy w ramach funkcjonowania jednostek 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 

3. 

Propagowanie zachowań 
sprzyjających oszczędzaniu 

wody przez działania 
edukacyjno-promocyjne 

2012 - 2015 Koszy w ramach funkcjonowania jednostek 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 

4. 

Prowadzenie działań 
mających na celu 

podnoszenie świadomości 
w zakresie wpływu na jakość 

wód nieprawidłowej 
gospodarki ściekowej w 

domostwach i 
gospodarstwach rolnych (np. 

spotkania, prelekcje, 
szkolenia) 

2012 - 2015 Koszy w ramach funkcjonowania jednostek 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 
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Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] 
Źródło 

finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania 
(uwagi) 

2012 2013 2014 2015 2016 

5. 

Organizowanie szkoleń dla 
rolników z zakresu 

właściwego nawożenia, 
promocji rolnictwa 

ekologicznego, stosowania 
dobrych praktyk rolniczych 

i ochrony gleb 

2012 - 2015 

ZODR, Zarząd 
Powiatu, Media, 

Organizacje 
pozarządowe 

Koszy w ramach funkcjonowania jednostek 

Budżet 
Państwa, 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 
Fundusze 

europejskie, 
Budżet JST, 

Środki 
własne 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 

 

Tabela 27. Realizacja zadań z zakresu tworzenia proekologicznych wzorców zachowań, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, w odniesieniu do pozostałych komponentów 
na terenie gminy Przywidz w latach 2012 - 2016 

Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] 
Źródło 

finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania 
(uwagi) 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. 

Przeprowadzenie działań 
mających na celu 

rozwiązanie aktualnych 
problemów środowiskowych 

(np. przez prowadzenie 
projektów, akcji, 

kampanii, szkoleń itp.) 

2012 - 2015 

Gmina, Powiat, 
Marszałek, 
Wojewoda, 
Organizacje 

pozarządowe, 
media 

Koszy w ramach funkcjonowania jednostek 

Budżet 
Państwa, 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 
Fundusze 

europejskie, 
Budżet JST, 

Środki własne 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 

2. 

Edukacja społeczeństwa na 
rzecz kreowania 

prawidłowych zachowań 
w sytuacji wystąpienia 

nadzwyczajnego zagrożenia 
środowiska 

2012 - 2015 

Gmina, Powiat, 
Marszałek, 
Wojewoda, 
Organizacje 

pozarządowe, 
media 

Koszy w ramach funkcjonowania jednostek 

Budżet 
Państwa, 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 
Fundusze 

europejskie, 
Budżet JST, 

Środki własne 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 
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Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Poniesione koszty [tys. zł] 
Źródło 

finansowania 

Stopień 
wykonania 

zadania 
(uwagi) 

2012 2013 2014 2015 2016 

3. 

Działania promujące i 
podnoszące poziom wiedzy 

dot. walorów środowiska 
przyrodniczego 

2012 - 2015 

Gmina, Powiat, 
Marszałek, 
Wojewoda, 
Organizacje 

pozarządowe, 
media 

Koszy w ramach funkcjonowania jednostek 

Budżet 
Państwa, 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 
Fundusze 

europejskie, 
Budżet JST, 

Środki własne 

Zadanie 
realizowane 

w trybie 
ciągłym 
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3.9. Zrealizowane zadania, nieujęte w Programie Ochrony Środowiska 

Na terenie Gminy Przywidz w latach 2012 – 2016  zrealizowano zadania, których bezpośrednio nie wyznaczał Program Ochrony Środowiska, jednak 

znacznie przyczyniły się one do poprawy środowiska na terenie gminy. Zadania wpisywały się w główne zagadnienia wyznaczone przez program. Były to zadania 

z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz ochrony zasobów przyrody. Tabela poniżej przedstawia listę 

zrealizowanych zadań.  

Tabela 28. Zadania zrealizowane, nie ujęte w Programie Ochrony Środowiska na lata 2012 – 2015 

Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Poniesione koszty [tys. zł] Źródło finansowania 

1. 
Rozbudowa sieci wodociągowej w Piekle 
Dolnym na działkach nr 8/5, 38/6, 38/7 

2012 Gmina 19,600 Budżet Gminy 

2. 
Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu 

Gdańskiego poprzez modernizację dróg 
położonych na terenie Powiatu Gdańskiego 

2012,2014 Gmina 
2012 - 50,000 

2014 – 534,614 
Budżet Gminy, Powiatu 

3. 
Modernizacja drogi transportu rolnego – droga 

gminna 169005G 
2012 Gmina 365,978 Budżet Gminy 

4. 
Uruchomienie wspólnego portalu geodezyjno 

– informacyjnego (SIP e-mapa)   
2012 Gmina 6,150 Budżet Gminy 

5. 
Budowa zbiornika bezodpływowego na 

nieczystości płynne z przyłączem o budynku w 
miejscowości Olszanka 16 

2012 Gmina 9,859 Budżet Gminy 

6. 
Modernizacja instalacji zasilania i ogrzewania 

budynku OSP w Przywidzu 
2012 Gmina 48,800 Budżet Gminy 

7. 
Budowa zbiornika na nieczystości płynne 
w miejscowości Nowa Wieś Przywidzka 

2012 Gmina 10,105 Budżet Gminy 

8. 
Wymiana zbiornika na nieczystości płynne 

w miejscowości Stara Huta ul. Szmaragdowa 
13 

2012 Gmina 8,967 Budżet Gminy 
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Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Poniesione koszty [tys. zł] Źródło finansowania 

9. 
Rozbudowa wodociągu w Piekle Dolnym do 
działek nr 256/1-256/20 o długości 450 mb 

2013 Gmina 26,691 Budżet Gminy 

10. 
Rozbudowa wodociągu w Marszewskiej Górze 

do działki nr 276 o długości 200 mb 
2013 Gmina 19,800 Budżet Gminy 

11. 
Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 233 w m. Borowina 
2013 Gmina, ZDW 103,167 Środki własne ZDW 

12. 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 w m. 

Jodłowno 
2013 ZDW 246,000 Środki własne ZDW 

13. 
Modernizacja drogi transportu rolnego Piekło 

– Gromadzin nr 1690369G 
2013 Gmina 281,651 Budżet Gminy 

14. 
Remont drogi gminnej nr 16902G Pomlewo – 

Kozia Góra 
2013 - 2014 Gmina 

2013 - 1 208,115 
2014 – 119,825 

Budżet Gminy 

15. 
Modernizacja drogi transportu rolnego – droga 

gminna nr 169007G 
2014 Gmina 380,500 Budżet Gminy 

16. 
Remont ulic na osiedlu 700-lecia w Przywidzu 

– Etap I ul. Wł. Łokietka i ul. Chabrowa 
2014 Gmina 142,570 Budżet Gminy 

17. Utrzymanie portalu mapowego SIP e-mapa 2014 Gmina 0,898 Budżet Gminy 

18. 
Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w Gminie Przywidz 
2014-2016 Gmina 

2014 - 43,490 
2015, 2016 – 3 346,348  

Budżet Gminy, NFOŚiGW (dotacja 
– 2 677,078) 

 
Projekt finansowany w ramach 
programu PL04 „Oszczędzanie 

energii i promowanie 
odnawialnych źródel energii” 
Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 
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Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Poniesione koszty [tys. zł] Źródło finansowania 

19. 

Budowa kanalizacji sanitarne w m. Piekło 
Dolne o dł. 3,8 km. Budowa hydroforni w 

Ząbrsku Górnym wraz z siecią wodociągową 
oraz wykonanie studni wraz z urządzeniami 

do poboru wody. 

2012 Gmina 2 615,078 
Budżet Gminy, PROW (dotacja 

1 551,158) 

20. 
Budowa instalacji slarnych w gminie Przywidz 

– Słońce w Przywidzu 
2012 Gmina 1 900,272 

Budżet Gminy, RPO (dotacja – 
1 328,571) 

21. 

Remont przystanków autobusowych dla gminy 
Przywidz w ramach realziacji projektu 

"Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez 
budowę Zakładu Utylizacji Odpadów 

Komunalnych "Stary Las"" 

2015 
Gmina, Region  

Południowy - ZUOK  
Stary Las 

28, 520 Środki własne w ramach projektu 

22. 
Budowa przelewu awaryjnego na stopniu 

Przywidz – rzeka Wietcisa 
2015 RZGW Gdańsk 781,853 

Budżet Państwa – rezerwa celowa 
poz. 4 – przeciwdziałanie i 
usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 

23. 
Hakowanie koryta rzecznego, udrożnienie 
koryta z namułów i kamieni oraz wycinka 

przerostów wierzby – rzeka Wietcisa 
2015 RZGW Gdańsk 27,646 Budżet Państwa 

24. 
Hakowanie koryta rzecznego, udrożnienie 
koryta z namułów i kamieni oraz wycinka 

przerostów wierzby – rzeka Wietcisa 
2016 RZGW Gdańsk 84,000 

Budżet Państwa – rezerwa celowa 
poz. 4 – przeciwdziałanie i 
usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 

25. 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. 
Rzbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej 
nr 221 na odcinku granica m. Gdańsk – m. 

Nowa Kaczma 

2015 ZDW w Gdańsku Koszt całkowity – 907,740 Koszty UE+WP 
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4. ANALIZA WSKAŹNIKÓW MONITOROWANIA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

Podstawą monitoringu realizacji Programu Ochrony Środowiska jest sprawozdawczość oparta na 

wskaźnikach odzwierciedlających stan środowiska. W celu nadzoru nad realizacją opracowanego programu 

przyjęte zostały wskaźniki, które będą pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji założonych zadań - 

analiza tych wskaźników miała być podstawą do korekty i weryfikacji przedsięwzięć planowanych 

w Programie Ochrony Środowiska.  

Do analizy wskaźników monitorowania przyjęto stan na koniec roku 2012 – jako stan wyjściowy, oraz 

lata 2013 – 2015 – jako zakres czasowy raportu z wykonania programu ochrony środowiska. 

Tabela 29. Wskaźniki monitorowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz na lata 2012 - 2015 

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

2012 2013 2014 2015 

Liczba ludności [os.] 5 697
 
 5 757

 
 5 805

 
 5 794

 
 

Poziom zanieczyszczenia powietrza 
według oceny rocznej  

[klasa jakości powietrza] 

SO2 - A SO2 - A SO2 - A SO2 - A 

NO2 - A NO2 - A NO2 - A NO2 - A 

CO - A CO - A CO - A CO - A 

C6H6 - A C6H6 - A C6H6 - A C6H6 - A 

PM10 - C PM10 - C PM10 - C PM10 - C 

PM2,5 - B PM2,5 - C PM2,5 - C PM2,5 - A (C1) 

Pb - A Pb - A Pb - A Pb - A 

As - A As - A As - A As - A 

Cd - A Cd - A Cd - A Cd - A 

Ni - A Ni - A Ni - A Ni - A 

B(a)P - C B(a)P - C B(a)P - C B(a)P - C 

O3 - A (D2) O3 - A (D2) O3 - A (D2) O3 - A (D2) 

Długość sieci wodociągowej  
rozdzielczej [km] 

85,6
 
 86,6 86,6

 
 93,0

 
 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej [km] 10,4
 
 23,8 23,8

 
 30,2 

Liczba przyłączy kanalizacyjnych [szt.] 324
 
 338 340

 
 457

 
 

Liczba przyłączy wodociągowych [szt.] 1 083
 
 1 109 1 138

 
 1 203 

Ilość ścieków odprowadzonych do 
oczyszczalni [dam

3
] 

90
 
 89,0

 
 100,0

 
 121 

Udział mieszkańców korzystających  
z sieci wodociągowej [%] 

84,8
 
 85,1

 
 94,6

 
 94,8

 
 

Udział mieszkańców  korzystających 
z kanalizacji sanitarnej [%] 

47,6
 
 48,4

 
 48,5

 
 55,4 

Zużycie wody przez gospodarstwa 
domowe [dam

3
/rok] 

228,8
 
 228,8

 
 222,8

 
 204,8

 
 

Ilość wytwarzanych w gospodarstwach 
domowych odpadów komunalnych 

przypadających ogółem na 1 mieszkańca 
zebranych w ciągu roku [kg] 

152,7
 
 167,4

 
 174,9

 
 172 

Zbiorniki bezodpływowe  807
 
 833

 
 849

 
 735

 
 



 

 
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz za lata 2012 – 2016 

opracowany przez Ekolog Sp. z o.o. ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań 

 
68 

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

2012 2013 2014 2015 

Oczyszczalnie przydomowe 17
 
 26

 
 28

 
 34

 
 

Oczyszczalnie komunalne z 
podwyższonym usuwaniem biogenów 

1 1 1 1 

Lesistość w % 42,5
 
 42,9

 
 42,9

 
 42,7 

Liczba pomników przyrody [szt.] 10 10 10 10 

Długość ścieżek rowerowych [km] 0,2
 
 0,9

 
 0,9

 
 113

 
 

Źródło: Baza danych lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 
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4.1 Graficzne przedstawienie tendencji zmian stanu środowiska na terenie 

Gminy Przywidz dla wybranych wskaźników  

Wykres 2. Zmiana liczby ludności w latach 2012 – 2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 3. Zmiana długości sieci wodociągowej rozdzielczej w latach 2012 - 2015 

 

Źródlo: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 4.  Zmiana długości sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2012 – 2015 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

Wykres 5. Liczba przyłączy kanalizacyjnych w latach  2012 – 2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 6. Liczba przyłączy wodociągowych w latach  2012 – 2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 7.  Zmiana liczby ilości ścieków odprowadzonych do oczyszczalni w latach 2012 – 2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  
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Wykres 8. Zmiana udziału mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej w latach 2012 – 2015 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 
 

Wykres 9. Zmiana udziału mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2012 - 2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 10. Zmiana ilości wytwarzanych w gospodarstwach domowych odpadów komunalnych przypadających 
ogółem na 1 mieszkańca zebranych w ciągu roku w latach 2012 – 2015 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

Wykres 11. Zmiana ilości zbiorników bezodpływowych w latach 2012 - 2015 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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5. PODSUMOWANIE 

Raport z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz obejmuje lata 2012 – 2016. Za główny 

cel niniejszego opracowania przyjęto analizę realizacji określonych priorytetów i zadań mających na celu 

poprawę stanu środowiska przyrodniczego na terenie gminy oraz analizę tendencji zmian jakie zachodzą na 

jej terenie w oparciu o przyjęte wskaźniki monitorowania. Wskaźniki monitorowania zostały przedstawione na 

przestrzeni 4 lat – 2012 – 2015. Raport oparty jest o dane powszechnie dostępne, publikowane przez urząd 

statystyczny oraz dane uzyskane od instytucji zobowiązanych do udostępniania informacji o środowisku. Rok 

2016 nie został ujęty z racji na brak danych GUS (dane nie zostały jeszcze opublikowane).  

Z analizy zadań środowiskowych na terenie gminy, zawartych w powyższych tabelach, wynika, że 

łączne koszty na ochronę środowiska w latach 2012 – 2016 wyniosły 22 263,495 tys. zł. Zadania 

zrealizowane, wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska generowały koszty w wysokości  8 945,258 

tys. zł, natomiast zrealizowane dodatkowo, nieujęte w Programie 13 318,237 tys. zł.  

Najwięcej kosztów generowały zadania realizowane w obszarze ochrona powietrza 

atmosferycznego. Było to łącznie 4 417,912 tys. zł.  

Najmniej kosztów generowały zadania prowadzone na rzecz ochrony przyrody. Były to koszty 

w wysokości 105,671 tys. zł.  

Tabela poniżej przedstawia koszty realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2012 – 2016 

w rozbiciu na poszczególne obszary działalności. 

Tabela 30. Koszty poniesione na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w latach 2012 – 2016 

Koszty realizacji zadań wyznaczonych w Programie Ochrony 
Środowiska na lata 2012 – 2016 

Obszar priorytetowy wyznaczony 
w Programie Ochrony Środowiska 

Poniesione koszty [tys. zł] 

Gospodarka wodno - ściekowa 2 471,118 

Ochrona powietrza atmosferycznego 4 417,912 

Ochrona przed hałasem 1 950,557 

Ochrona przyrody 105,671 

Łącznie 8 945,258 

Zadania dodatkowe, nieujęte w Programie 
Ochrony Środowiska 

13 318,237 

Łączne koszty generowane przez 
zadania z zakresu ochrony środowiska 

22 263,495 
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Wykres 12. Procentowy udział poniesionych  kosztów z zakresu ochrony środowiska w latach 2012-2016 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Ujęte w rozdziale 3 najważniejsze zadania dotyczące określonych celów ekologicznych, pozwalają 

ocenić, w jakim wymiarze w stosunku do zakładanych planów zostały zrealizowane zamierzenia. Na 125 

wyznaczonych zadań, wykonanych zostało 97 (w tym 77 realizowanych w trybie ciągłym), co stanowi około 

78% całości. Z racji tego, że nie uzyskano informacji od wszystkich instytucji, nie możliwym było określenie 

stopnia realizacji niektórych zadań.  

 Należy również dodać, że zrealizowano zadania dodatkowe, które nie zostały wyznaczone 

w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz. Było to 25 zadań wykonanych przez Gminę, Zarząd 

Dróg Wojewódzkich oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.   

Podsumowując, należy stwierdzić, że w latach 2012 – 2016 na terenie gminy wykonano inwestycje 

ekologiczne, część z zadań nie została określona w Programie Ochrony Środowiska, a część nie została 

zrealizowana. Należy docenić organy administracji rządowej, samorządowej, jak też podmioty eksploatujące 

instalacje i urządzenia związane z ochroną środowiska, które wykazały się zaangażowaniem w wykonanie 

określonych zadań.  
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6. STRESZCZENIE 

 
 Konieczność sporządzenia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska przez organ 

wykonawczy Gminy Przywidz wynika z art. 18 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U.2016.672 z dnia 2016.05.16), gdyż zgodnie z powyższą ustawą z wykonania programów 

ochrony środowiska danej gminy, co dwa lata sporządza się raporty.  

Niniejszy raport ma na celu zebranie w jednym dokumencie danych, które będą stanowiły podstawę 

do oceny stanu realizacji celów wynikających z Programu Ochrony Środowiska. Okres za jaki sporządzany 

jest Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz obejmuje lata 2012 – 2016. 

W Raporcie przedstawiono realizację zadań, które wyznacza Program Ochrony Środowiska dla Gminy 

Przywidz na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2019 roku. 

Z analizy owych zadań wynika, że w okresie raportowania zostały one wykonane w 78%, a całkowity 

ich koszt wyniósł 22 263,495 tys. zł.  

Największy postęp można zaobserwować w przypadku realizacji projektu w zakresie ochrony 

powietrza. Zadania te generowały koszty w wysokości 4 417,912 tys. zł.  

 


