
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 6 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia raportu z realizacji "Program Ochrony Środowiska dla Miasta Gdyni na lata 2014-
2017 z perspektywą do roku 2020"

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się raport z realizacji „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Gdyni na lata 2014-2017 
z perspektywą do roku 2020".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

1) zmiany ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2015 r. poz. 478, poz. 1936, Dz. U. z 2016 r. poz. 831, poz. 903, poz. 1250, poz. 1427, 
poz. 1933, poz. 1991, poz. 2255, poz. 2260, M.P. z 2016 r., poz. 718, poz. 992
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Prezydent Miasta Gdyni

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

DLA MIASTA GDYNIDLA MIASTA GDYNI

ZA LATA 2015 - 2016ZA LATA 2015 - 2016

marzec, 2017

Załącznik do Uchwały Nr ..............................
Rady Miasta Gdyni
z dnia 6 marca 2017 r.
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Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 672) z wykonania programów organ wykonawczy
województwa,  powiatu i  gminy sporządza co 2 lata raporty,  które przedstawia się
odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.

„Program ochrony środowiska dla Miasta Gdyni na lata 2014-2017 z perspektywą do
roku 2020” został przyjęty Uchwałą Nr III/28/14 Rady Miasta Gdyni w dniu 30 grudnia
2014r., dlatego zachodzi potrzeba sporządzenia raportu z wykonania „Programu…”
za lata 2015-2016. 

Programy  ochrony  środowiska  nie  są  dokumentami  prawa  miejscowego,  lecz
opracowaniami  o  charakterze  operacyjnym.  Zakres  celów,  priorytetów  i  zadań  w
przyjętym  „Programie…”  dobrano  w  taki  sposób,  by  były  zbieżne  z  zapisami
przyjętymi  w  programie  wojewódzkim,  z  drugiej  strony  –  uwzględniały  specyfikę
miasta Gdyni. 

Program  ochrony  środowiska  dla  miasta  Gdyni  zawiera  zadania  obejmujące
przedsięwzięcia,  które  będą  w  całości  lub  częściowo  finansowane  ze  środków
będących  w  dyspozycji  miasta  oraz  zadania  innych  podmiotów  obejmujące
przedsięwzięcia  finansowane  ze  środków  przedsiębiorstw  oraz  środków
zewnętrznych będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla wojewódzkiego i
centralnego, bądź instytucji działających na terenie miasta, ale podległych organom
wojewódzkim bądź centralnym.

W  „Programie…”  określono  sposoby  monitorowania  jego  realizacji  oraz  terminy
sprawozdawania i  aktualizacji.  W poniższej tabeli  przygotowano raport  z realizacji
„Programu…” z uwzględnieniem osiągniętych wskaźników. 

Lp. Cel lub kierunek
działania

Opis wskaźnika Wartość wskaźnika Wartość wskaźnika w
latach 2015-2016

1

Ograniczenie  spływu
zanieczyszczeń  do
wód Zatoki Gdańskiej
i  Puckiej,  w  tym
poprawa  czystości
rzeki Kaczej

Stopień
zaawansowania
wykonania
celu/kierunku
działania

Liczba  zainstalowanych
urządzeń
podczyszczających  na
kolektorach deszczowych

Zadanie  w  trakcie
realizacji. W roku 2015 na
kolektorach  deszczowych
zainstalowano  15  szt.  (w
tym:  osadniki  –  9  szt.;
separatory  –  6szt.)
urządzeń
podczyszczających,  zaś  w
roku  2016  zainstalowano  3
szt.  urządzeń
podczyszczających
(osadniki).

Liczba  zlikwidowanych
podłączeń  ścieków
sanitarnych  do  systemu
kanalizacji deszczowej

Zlikwidowano  jedno
nielegalne  podłączenie  (z
terenu  parkingu  hotelu
Mercure).

Liczba  nieruchomości
podłączonych  do
wybudowanej  kanalizacji
sanitarnej

W roku 2015 przyłączono do
kanalizacji  sanitarnej  493
nieruchomości,  zaś  w  roku
2016   304  nieruchomości
(łącznie  797  nieruchomości
podłączonych  do  czynnej  i
istniejącej  sieci  kanalizacji
sanitarnej).

2 Ograniczenie
zagrożenia powodzią 

Stopień
zaawansowania
wykonania
celu/kierunku
działania

Liczba  wybudowanych
zbiorników retencyjnych

Zadanie  w  trakcie
realizacji.  W  dniu
17.12.2014r.  oddano  do
użytkowania  zbiornik
retencyjny  „Karwiny”  o
pojemności  retencyjnej  ok.
6000  m3  i  powierzchni
zlewni 0,555ha. Zbiornik ma
na  celu  ochronę
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przeciwpowodziową.
W  2016  roku  w  ramach
przebudowy  ul.  Modlińskiej
wybudowano  zbiornik
retencyjny  o  pojemności
269  m3  mający  na  celu
opóźnianie  spływu  wód
deszczowych  z  terenów
położonych  przy  ul.
Modlińskiej  i  ul.
Władysławskiego  do
kolektora  zbiorczego  w  ul.
Morskiej.

3

Ograniczenie
wystąpienia osuwisk

Stopień
zaawansowania
wykonania
celu/kierunku
działania

Wykonanie mapy osuwisk
i  terenów  zagrożonych
ruchami masowymi ziemi
w  skali  1:10000  dla
dotychczas  nie
skartowanej części terenu
miasta Gdyni

Zadanie  zrealizowane.  W
dniu  15.12.2015r.  przyjęto
od  Państwowego  Instytutu
Geologicznego  wykonaną
mapę  osuwisk  i  terenów
zagrożonych  ruchami
masowymi.  W  trakcie  prac
na  terenie  miasta  Gdyni
zlokalizowano 82 osuwiska i
78  terenów  zagrożonych
ruchami  masowymi.
Osuwiska i tereny zagrożone
wprowadzono  do
ogólnopolskiej  bazy  danych
SOPO  prowadzonej  przez
Państwowy  Instytut
Geologiczny  w  Warszawie.
Informacje o lokalizacji tych
obszarów  wykorzystywane
są  w  trakcie  opiniowania
miejscowych  planów
zagospodarowania
przestrzennego  oraz  do
uzgadniania  decyzji  o
warunkach zabudowy.

4

Ochrona  Głównego
Zbiornika  Wód
Podziemnych  nr  110
oraz  wód
podziemnych  na
terenie  dzielnicy
”Gdynia-Zachód”

Stopień
zaawansowania
wykonania
celu/kierunku
działania

Ustanowienie  prawnych
warunków  ochrony
zbiornika  i  jego  obszaru
ochronnego

Zadanie  w  trakcie
realizacji.  Dyrektor
Regionalnego  Zarządu
Gospodarki  Wodnej  w
Gdańsku  w  dniu  15  maja
2014  r.  ustanowił  strefę
ochronną  ujęcia  „Wiczlino”,
zlokalizowanego  na  terenie
dzielnicy „Gdynia-Zachód”.
Na  zlecenie  Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w  Gdańsku  (RZGW)
opracowano  dokumentację
hydrogeologiczną  Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych
nr  110  (GZWP  nr  110)
zawierającą  nowe  granice
zbiornika  i  obszaru
ochronnego  zatwierdzoną
decyzją Ministra Środowiska
z  dnia  14.06.2016r.
Dyrektor RZGW w Gdańsku
nie  wydał  do  dnia
dzisiejszego  rozporządzenia
w  sprawie  obszaru
ochronnego GZWP 110.
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5

Poprawa  stanu
powietrza w zakresie
pyłu  zawieszonego  i
benzo()pirenu

Stopień
zaawansowania
wykonania
celu/kierunku
działania

Utrzymanie  wymaganych
prawem  poziomów  pyłu
zawieszonego

Zadanie  zrealizowane. W
latach  2015  i  2016  nie
odnotowano  w  Gdyni
przekroczeń  poziomów
PM10.  Na  wszystkich
stacjach  monitoringu
powietrza zlokalizowanych w
Gdyni  nastąpił  spadek
stężeń  średniorocznych  w
porównaniu z 2014r. W roku
2015  i  2016  dotrzymane
były także normy w zakresie
stężeń średniodobowych. 
Z  uwagi  na  położenie  w
strefie  aglomeracji
trójmiejskiej,  na  terenie
której  odnotowano
przekroczenia  stężeń  pyłu
PM10 oraz poziom docelowy
benzo(a)pirenu,  Gdynia
realizuje  zadania  wskazane
w  Programie  Ochrony
Powietrza dla  strefy
aglomeracji  trójmiejskiej,
w której został przekroczony
poziom  dopuszczalny  pyłu
zawieszonego  PM10  oraz
poziom  docelowy
benzo(a)pirenu, podjętym
uchwałą  nr  754/XXXV/13
Sejmiku  Województwa
Pomorskiego  z  dnia  25
listopada  2013  roku,  (Dz.
Urz.  Woj.  Pom.  z  2013r.
poz.  4711).  Aktualnie
Marszałek  Województwa
Pomorskiego  przygotowuje
aktualizację  Programu
Ochrony Powietrza.

Osiągnięcie  wymaganych
prawem  poziomów
benzo()pirenu

Zadanie niezrealizowane.
W  Gdyni  w  roku  2015
stężenie  benzo()pirenu
(BaP)  wynosiło  2  ng/m3 i
przekraczało  poziom
docelowy. W 2016r. WIOŚ w
Gdańsku  zaprzestał
pomiarów BaP w  manualnej
stacji  monitoringowej  w
Gdyni.

W celu osiągnięcia poziomu
docelowego BaP realizowany
jest  Program  Ochrony
Powietrza dla  strefy
aglomeracji  trójmiejskiej
przyjęty  uchwałą  nr
754/XXXV/13  Sejmiku
Województwa  Pomorskiego
z  dnia  25  listopada  2013
roku, (Dz. Urz. Woj. Pom. z
2013r.  poz.  4711).
Aktualnie  Marszałek
Województwa  Pomorskiego
przygotowuje  aktualizację
Programu  Ochrony
Powietrza.

6 Zmniejszenie
wodochłonności,
materiałochłonności  i
energochłonności
gospodarki

Stopień
zaawansowania
wykonania
celu/kierunku
działania

Liczba  budynków
komunalnych  poddanych
termomodernizacji

Zadanie  w  trakcie
realizacji.  W  latach  2015-
2016  termomodernizacji
poddano  23  budynki
komunalne.
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Liczba  budynków  na
których  zainstalowano
kolektory słoneczne

Zadanie  w  trakcie
realizacji.  W  latach  2015-
2016  Gmina  Miasta  Gdyni
udzieliła  dotacji  na  montaż
14 kolektorów słonecznych.

Liczba  nowych
trolejbusów

Zadanie  w  trakcie
realizacji.  W  latach  2015-
2016  wprowadzono  do
użytkowania  6  fabrycznie
nowych trolejbusów.

Liczba nowych autobusów
napędzanych CNG

Zadanie  w  trakcie
realizacji.  W  latach  2015-
2016  wprowadzono  do
użytkowania  15  fabrycznie
nowych  autobusów
napędzanych CNG.

7

Ograniczenie
zagrożenia  hałasem
terenów  zabudowy
mieszkaniowej

Nie dotyczy Nie dotyczy

8

Promocja właściwego
postępowania  z
odpadami

Stopień
zaawansowania
wykonania
celu/kierunku
działania

Osiągnięcie  wymaganych
prawem  poziomów
recyklingu  i
przygotowania  do
ponownego  użycia
papieru,  metali,  tworzyw
sztucznych i szkła

Zadanie  w  trakcie
realizacji.  Poziom
recyklingu  i  przygotowania
do  ponownego  użycia
odpadów  papieru,  metalu,
plastiku  i  szkło  w Gdyni  w
roku  2015  wyniósł  29,8%,
zaś w roku 2016 – 32,08%,
przy  wymaganych  prawem
odpowiednio  16%  i  18%.
Powyższe  oznacza,  że
systematyczna  praca  na
rzecz  poprawy  świadomości
ekologicznej  mieszkańców
Gdyni oraz zwiększenie na 1
stycznia  2016r.  standardu
świadczonych  usług  w
zakresie  odbierania
odpadów  komunalnych  w
Gdyni  przynosi  zamierzone
efekty,  a  kontynuacja  tych
działań  powinna  przełożyć
się  na  osiągnięcie  przez
Miasto  Gdynia  50-
procentowego  poziomu
recyklingu  i  przygotowania
do  ponownego  użycia
odpadów  papieru,  metalu,
plastiku i szkło w roku 2020
zgodnie z wymogami prawa
krajowego.

9 Ograniczenie
oddziaływania
odorowego
Regionalnej Instalacji
Przetwarzania
Odpadów
Komunalnych
Ekodolina Sp. z o.o.

Stopień
zaawansowania
wykonania
celu/kierunku
działania

Kompleksowy  remont
zbiornika  nr  17  oraz
skierowanie  złowonnych
biogazów powstających w
zbiorniku  na  odcieki  do
biofiltra  oraz
zhermetyzowanie procesu
ich wypompowywania

Zadanie  zrealizowane. W
sierpniu  2015r.  zakończono
remont zbiornika  nr  17,  co
umożliwiło  skierowanie
złowonnych  biogazów
powstających w zbiorniku na
odcieki  do  biofiltra  oraz
zhermetyzowanie  procesu
ich wypompowywania.
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Rozbudowa  zakładowej
podczyszczalni  ścieków
pozwalająca  na
biologiczne  oczyszczenie
wszystkich  odcieków
powstających  na  terenie
zakładu  do  parametrów
zezwalających  na  ich
zrzut  do  kanalizacji
ogólnospławnej,  a  więc
wyeliminowanie
zawracania  stężonych
odcieków  na  kwaterę
składową.

Zadanie  zrealizowane. W
roku  2016  zakończono
roboty  budowlane  
i  technologiczne.  Organ
nadzoru  budowlanego
udzielił  pozwolenia  na
użytkowanie  w  dniu
08.02.2017r.  Po  jej
uprawomocnieniu  nastąpi
rozruch  technologiczny
obiektu  i  próbna
eksploatacja. 

Zastąpienie  procesu
kompostowania procesem
biosuszenia

Zadanie zrealizowane. Od
października  2014r.  trwa
biologiczne  przetwarzanie
odpadów z  wykorzystaniem
procesów  biologicznego
suszenia. 

10

Ochrona  istniejących
i  tworzenie  nowych
form  ochrony
przyrody w Gdyni

Stopień
zaawansowania
wykonania
celu/kierunku
działania

Liczba  ustanowionych
nowych  form  ochrony
przyrody

Zadanie  w  trakcie
realizacji.  W  roku  2016
objęto  ochroną  pomnikową
6  grupowych  pomników
przyrody (łącznie 36 drzew)
oraz 3 pojedyncze drzewa. 

11

Przeciwdziałanie
poważnym  awariom
przemysłowym  i
klęskom
żywiołowym;
chemikalia  w
środowisku

Nie dotyczy Nie dotyczy

12 Edukacja ekologiczna
mieszkańców  w  celu
ograniczenia
zjawiska  braku
akceptacji
społeczności
lokalnych dla działań
ekologicznych

Stopień
zaawansowania
wykonania
celu/kierunku
działania

Wzrost  świadomości
mieszkańców  w  zakresie
sprzątania nieczystości po
psach

Zadanie  w  trakcie
realizacji. W  latach  2015-
2016  kontynuowano
kampanię  edukacyjno-
informacyjną  pn.  Pies  w
wielkim  mieście,  w  ramach
której  na  terenie  miasta
funkcjonują  dystrybutory  z
bezpłatnymi  torebkami  do
sprzątania  psich
nieczystości.  Prowadzona
jest  edukacja  w  zakresie
kultury  posiadania  psa  w
mieście  m.  in.  tworzenie
wybiegów  dla  psów
(uruchomiono  2).  Bieżąca
informacja  dla  właścicieli
psów  przekazywana  jest
poprzez dedykowaną stronę
internetową, profil facebook,
a  także  w  trakcie  imprez
plenerowych  kierowanych
do  miłośników  psów.
Kampania  „Pies  w  wielkim
mieście” realizowana jest we
współpracy  ze  OTOZ
Animals  (organizacja
prowadząca  Schronisko  dla
Bezdomnych  Zwierząt
Ciapkowo).
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Wzrost  świadomości
mieszkańców  w  zakresie
selektywnego  zbierania
odpadów „u źródła”

Zadanie  w  trakcie
realizacji. Kampania
edukacyjno-informacyjna na
temat  zasad  prawidłowego
postępowania  z  odpadami
komunalnymi od roku 2013
do  końca  roku  2015  była
prowadzona  pod  hasłem
„Śmieci  odNowa”.  Od
początku  stycznia  2016
kampania  prowadzona  jest
pod hasłem wyrzucam.to, a
zmiana  wynikała  z
podniesienia  standardu
usługi  odbierania  odpadów
komunalnych  w  Gdyni  od
1.01.2016r.  W  ramach
kampanii  funkcjonuje
szeroko  popularyzowana
strona  internetowa,  na
której  zamieszczone  są
niezbędne  informacje  oraz
formularze,  w  ścisłej
współpracy  z  zarządcami
nieruchomości  i  firmami
wywozowymi  przekazywane
są mieszkańcom ulotki oraz
inne materiały informacyjne.
Wzrost  świadomości
mieszkańców  potwierdzony
jest  rosnącym  poziomem
recyklingu  i  przygotowania
do  ponownego  użycia
odpadów, co opisano w pkt
8.
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UZASADNIENIE

W celu realizacji polityki ekologicznej państwa ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu

terytorialnego do opracowania i przyjęcia programów ochrony środowiska, zawierających cele i priorytety

ekologiczne wraz z wyszczególnieniem rodzaju i harmonogramu działań proekologicznych oraz ze

wskazaniem środków niezbędnych do osiągnięcia tych celów.

Rada Miasta Gdynia uchwałą Nr III/28/14 z dnia 30 grudnia 2014r. przyjęła „Program Ochrony Środowiska

dla Miasta Gdyni na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2020”.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o ochronie środowiska, zadaniem organu wykonawczego gminy jest

sporządzenie raportu z wykonania „Programu...” i przedstawienia go do akceptacji rady gminy.

Raport z realizacji „Programu…” został przygotowany w formie tabelarycznej poprzez opisanie stanu

realizacji poszczególnych zadań z uwzględnieniem wskaźników charakteryzujących dane zadanie.

Po przyjęciu raportu przez Radę Miasta Gdyni zostanie on zgodnie z delegacją zawartą w art. 18 ust. 3

ustawy Prawo ochrony środowiska przekazany Marszałkowi Województwa Pomorskiego.
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