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2.2.  WPROWADZENIE  WPROWADZENIE

Program ochrony środowiska powiatu kościerskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2012-2015 określa cele i priorytety ekologiczne, rodzaj  
i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów  
w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. 

2.1.2.1.  PODSTAWA  FORMALNO-PRAWNA  SPORZĄDZENIA  DOKUMENTU  P -ODSTAWA FORMALNO PRAWNA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU

W grudniu 2003 roku zostały opracowane dwa dokumenty dotyczące polityki ekologicznej 
powiatu kościerskiego, a więc Program ochrony środowiska powiatu kościerskiego na lata 
2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011 i Plan gospodarki odpadami 
dla powiatu kościerskiego na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-
2011, które zostały przyjęte przez Radę Powiatu Kościerskiego uchwałą Nr XII/72/2003  
z dnia 30 grudnia 2003 roku. Zgodnie z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
roku o odpadach plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 
cztery lata. Podobnie programy ochrony środowiska powinny być zaktualizowane po 
czterech latach obowiązywania (art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 
ochrony środowiska). Mając na uwadze to, że powiatowy program ochrony środowiska  
i powiatowy plan gospodarki zostały przyjęte w 2003 roku ich aktualizacja powinna 
nastąpić do końca 2007 roku. 

2.2.2.2.  CEL  I  ZAKRES  POWIATOWEGO  PROGRAMU  OCHRONY  ŚRODOWISKA  C AEL I ZAKRES POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISK

Powiatowy program ochrony środowiska powinien realizować cele polityki ekologicznej 
państwa, oraz cele w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju. 
Program ten określa w szczególności: 

• Cele i priorytety ekologiczne. 
• Cele zrównoważonego rozwoju: 

1. społecznego, 
2. gospodarczego (ekonomicznego), 
3. przestrzennego. 

• Rodzaj i harmonogram przedsięwzięć ekologicznych. 
• Środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne  

i środki finansowe. 
 
Powiatowy program ochrony środowiska opracowany został w oparciu o cele określone  
w Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na 
lata 2011-2014 oraz Programie ochrony środowiska województwa pomorskiego na lata 
2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014.  
 
Uchwalony przez Radę Powiatu program ochrony środowiska (na podstawie art. 18 ww. 
ustawy), będzie podstawą działań w kierunku stworzenia warunków niezbędnych do 
realizacji wyżej wymienionych celów związanych z rozwojem i ochroną środowiska 
przyrodniczego oraz społecznego powiatu kościerskiego. Programy ochrony środowiska, 
zgodnie z art. 14 ww. ustawy, przyjmuje się na 4 lata z tym, że przewidziane w niej 
perspektywiczne działania obejmują kolejne 4 lata. Co 2 lata Zarząd Powiatu ma 
obowiązek sporządzić raport z wykonania założeń Programu ochrony środowiska, które  
z kolei przedstawia Radzie Powiatu. 
 
Program wspomaga dążenie do uzyskania w powiecie sukcesywnego z roku na rok 
ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę 
i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie z uwzględnieniem 
konieczności ochrony środowiska. 
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Przystępując do opracowywania niniejszego dokumentu przyjęto, iż Program będzie 
określał cele i priorytety ekologiczne, harmonogram działań proekologicznych oraz środki 
finansowe niezbędne do osiągnięcia celów na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 
2012-2015. 
 
Biorąc pod uwagę praktyczność korzystania z opracowań uzgodniono, że szczegółowa 
problematyka gospodarki odpadami znajdzie się w odrębnym opracowaniu Planie 
gospodarki odpadami, który stanowi integralną część Programu ochrony środowiska 
powiatu kościerskiego. 
 
W pracach nad Programem wykorzystano wypełnione przez urzędy gmin ankiety oraz 
materiały, dokumenty i opracowania będące w posiadaniu Starostwa Powiatowego  
w Kościerzynie, dane Urzędu Statystycznego i dostępne informacje na stronach 
internetowych nie zastrzeżonych prawami autorskimi. 
 
Program ochrony środowiska zawiera wykaz zadań własnych gmin, które będą w całości 
lub części finansowane ze środków będących w dyspozycji gmin, zadań koordynowanych 
lub inicjowanych przez powiat oraz zadań realizowanych przez inne jednostki, organizacje 
i przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska. 
 
Projekt powiatowego programu ochrony środowiska, po zaakceptowaniu przez Zarząd 
Powiatu, zostanie przedstawiony do zaopiniowania Zarządowi Województwa 
Pomorskiego. Opinia tego organu wykonawczego będzie wiążąca i po rozpatrzeniu 
wszystkich wniesionych uwag, wniosków i propozycji projekt Programu zostanie 
przedstawiony właściwym komisjom Rady Powiatu i przekazany do uchwalenia Radzie 
Powiatu Kościerskiego. 

2.3.2.3.  MATERIAŁY  ŹRÓDŁOWE  MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

W niniejszym opracowaniu wykorzystano następujące źródła: 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 

Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami), 
• Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy 

na lata 2011-2014, 
• Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007-2010  

z uwzględnieniem perspektywy 2011-2014 opracowany przez Zespół 
Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Słupsku, 

• Sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Kościerzyna  
i Gmin: Lipusz, Dziemiany, Liniewo, Nowa Karczma, Karsin, Kościerzyna, Stara 
Kiszewa, 

• Ankiety przesłane przez poszczególne gminy powiatu kościerskiego, jednostki 
organizacyjne i przedsiębiorstwa, 

• Raporty o stanie środowiska w Województwie Pomorskim (WIOŚ), 
• Dane z Głównego Urzędu Statystycznego, 
• Dane będące w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Kościerzynie – pozwolenia, 

zezwolenia, koncesje, dokumentacje, opracowania. 

3.3.  CHARAKTERYSTYKA  POWIATU  KOŚCIERSKIEGO  CHARAKTERYSTYKA POWIATU KOŚCIERSKIEGO

3.1.3.1.  POŁOŻENIE  GEOGRAFICZNE  POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Powiat kościerski - Serce Kaszub położony jest na Pojezierzu Kaszubskim, które 
terytorialnie zajmuje środkowo – południową część województwa pomorskiego. 
Ciekawostką jest fakt, ze właśnie na terenie naszego powiatu - na terenie gminy 
Kościerzyna w miejscowości Kłobuczyno znajduje się środek województwa pomorskiego. 

6 
 



Powierzchnia powiatu wynosi 1165,681 km2, co stanowi 6,4% całej powierzchni 
województwa. Powiat kościerski zajmuje 8 miejsce w województwie pomorskim pod 
względem wielkości. Od strony południowej powiat kościerski graniczy z powiatem 
starogardzkim i chojnickim, od wschodniej z powiatem starogardzkim i gdańskim, od 
północnej z powiatem kartuskim a od zachodniej z powiatem bytowskim.  
 
Geologicznie tereny powiatu kościerskiego to pogranicze moreny czołowej i piaszczystych 
sandrów tworzących tzw. Równinę Charzykowską. Tereny te, poprzez bogactwo form 
rzeźby, kontrasty krajobrazowe wywołane obecnością licznych głęboko wciętych rynien 
jeziornych i towarzyszących im wzgórz, nazywane są od dawna "Szwajcarią Kaszubską". 
Dlatego też teren ten jest zaliczany do najpiękniejszych regionów i niewątpliwie jednego  
z najbardziej uroczych zakątków kraju.  

3.2.3.2.  UWARUNKOWANIA  PRZYRODNICZE  UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE

Na terenie powiatu kościerskiego 54,8% ogólnej powierzchni stanowią powierzchnie 
objęte różnymi formami ochrony przyrody (parki krajobrazowe, obszary chronionego 
krajobrazu wraz z otulinami, rezerwaty przyrody). Łącznie jest to powierzchnia 63.889,10 
ha. W odniesieniu do poszczególnych gmin powiatu procentowy udział powierzchni 
objętych różnymi formami ochrony przyrody w stosunku do ogólnej powierzchni gmin 
przedstawia się następująco2: 
Gmina Dziemiany  - 97,90% 
Gmina Karsin   - 51,20% 
Gmina Kościerzyna  - 39,90% 
Miasto Kościerzyna  -   0,20% 
Gmina Liniewo  - 31,60% 
Gmina Lipusz  - 99,90% 
Gmina Nowa Karczma - 18,40% 
Gmina Stara Kiszewa - 66,30% 
 
Poniżej w tabelach zostały przedstawione powierzchnie objęte różnymi formami ochrony 
przyrody3. 

Tabela 1. Parki krajobrazowe 

Gmina 
Nazwa  parku  krajobrazowego 

Wdzydzki PK Otulina WPK Kaszubski PK Otulina KPK 
powierzchnia [ha] 

Dziemiany 5.585 2.490 - - 
Karsin 4.644 4.650 - - 

Kościerzyna 6.443 3.460 72 1.652 
Lipusz 669 1.600 - - 

Nowa Karczma - - 120 800 
Stara Kiszewa 516 3.008 - - 

            Łącznie: 17.857 15.208 192 2.452 

 

                                                 
1 Główny Urząd Statystyczny – powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2007 r. – wg stanu na 
dzień 31.12.2006 r. 
2 Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
pomorskiego opracowana przez Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku – Departament 
Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego w 2007 r. 
3 Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Tom 8. Diagnoza stanu i koncepcja ochrony 
środowiska przyrodniczo-kulturowego w województwie pomorskim. Praca zbiorowa pod redakcją Kostarczyka 
i Macieja Przewoźniaka, Gdańsk 2002. 
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Tabela 2. Obszary chronionego krajobrazu 

Gmina 

Nazwa  obszaru  chronionego  krajobrazu 
Borów 

Tucholskic
h 

Doliny 
Wierzyc

y 

Doliny 
Wietcis

y 

Gowidlińsk
i 

Lipusk
i 

Polaszkowsk
i 

Przywidzk
i 

Łączni
e 

powierzchnia [ha] 
Dziemiany - - - - 6.649 - - 6.649 
Karsin 4.025 - - - - - - 4.025 
Kościerzyn
a 4 1.847 - 137 1.305 172 - 3.465 

Liniewo - 800 602 - - 2.073 - 3.475 
Lipusz - - - 1.050 9.194 - - 10.244 
Nowa 
Karczma - - 1.950 - - - 20 1.970 

Stara 
Kiszewa 9.452 3.955 - - - 203 - 13.610 

Łącznie: 13.481 6.602 2.552 1.187 17.148 2.448 20 43.438

Tabela 3. Pomniki przyrody4 

Lp. Nr 
rejestru Rodzaj Gatunek Ilość Data 

powołania Położenie Gmina 

1 873 grupa 
drzew 

jałowiec 
pospolity 7 04-06-93 Piechowice, 

na polu Dziemiany 

2 921 drzewo buk pospolity 1 29-12-95 L. Zarośle, o.273c Dziemiany 

3 1078 stanowisko widłak 
spłaszczony 1 14-12-98 L. Głuchy Bór,  

oddz. 211 b Dziemiany 

4 347 drzewo dąb szypułkowy 1 30-06-70 Cisewie,  
park wiejski Karsin 

5 348 drzewo dąb szypułkowy 1 30-06-70 Cisewie, 
park wiejski Karsin 

6 511 grupa 
drzew kasztan biały 2 25-11-86 Karsin, boisko szkoły 

pods. Nr 1 Karsin 

7 984 grupa 
drzew 

brzoza 
brodawkowata 3 06-12-96 L. Joniny, oddz. 312d, 

312 b/d Karsin 

8 315 drzewo dąb szypułkowy 1 10-06-74 L. Grzybowski Młyn 
o344f Kościerzyna 

9 33 grupa 
drzew lipa drobnolistna 3 31-01-55 siedziba L. Wierzysko Kościerzyna 

10 35 głaz  1 31-01-55 Owśnica, na polu Kościerzyna 
11 528 drzewo grab pospolity 1 25-11-86 Wielki Klincz, park Kościerzyna 

12 529 grupa 
drzew buk pospolity 6 25-11-86 Wielki Puc, park Kościerzyna 

13 656 drzewo buk pospolity 1 12-06-89 Będominek, 
były cmentarz Kościerzyna 

14 657 drzewo klon pospolity 1 12-06-89 Dobrogoszcz, 
centrum Kościerzyna 

15 658 grupa 
drzew klon pospolity 3 12-06-89 Kaliska Kościerskie. 

były cmentarz Kościerzyna 

16 659 drzewo klon pospolity 1 12-06-89 Zielenin, budynek 
mieszkalny Kościerzyna 

17 855 grupa 
drzew 

lipa 
drobnolistna, 
klon pospolity 

2 28-02-92 Kościerska Huta Kościerzyna 

18 856 drzewo dąb szypułkowy 1 28-02-92 L. Grzybowski Młyn 
o353g Kościerzyna 

19 857 drzewo klon pospolity 1 28-02-92 Loryniec Kościerzyna 
20 858 drzewo dąb szypułkowy 1 28-02-92 Sycowa Huta Kościerzyna 
21 859 drzewo topola biała 1 28-02-92 Niedamowo Kościerzyna 

22 860 grupa 
drzew lipa drobnolistna 2 28-02-92 Niedamowo, 

ferma Kościerzyna 

23 863 drzewo dąb szypułkowy 1 28-02-92 Czarlina Kościerzyna 
24 864 grupa lipa 2 28-02-92 Zielenin, Kościerzyna 
                                                 
4 Dane z rejestru pomników przyrody prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w 
Gdańsku, wg stanu na dzień 19 wrzesień 2006 r. 
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drzew drobnolistna, 
modrzew 
europejski 

baza hodowlana 

25 865 grupa 
drzew 

dąb 
szypułkowy, 

robinia akacjo 
2 28-02-92 Niedamowo, 

park Kościerzyna 

26 866 grupa 
drzew daglezja zielona 22 28-02-92 L. Strzelnica, o.147c Kościerzyna 

27 867 drzewo dąb szypułkowy 1 28-02-92 Lisaki Kościerzyna 
28 879 drzewo lipa drobnolistna 1 04-06-93 Lisaki Kościerzyna 

29 1052 drzewo klon jawor 1 10-04-98 Wieprznica, 
jez. Wieprznickie Kościerzyna 

30 218 grupa 
drzew 

jesion wyniosły, 
cis pospolity 2 08-08-68 L. Strzelnica,  

o.95 m 
Miejska 

Kościerzyna 

31 295 grupa 
drzew dąb szypułkowy 47 30-11-72 L. Strzelnica, 

o146g 
Miejska 

Kościerzyna 

32 604 drzewo lipa drobnolistna 1 12-06-89 park, ul. 8 marca Miejska 
Kościerzyna 

33 756 grupa 
drzew 

klon pospolity, 
lipa drobnolistna 2 13-04-90 cmentarz  

ul. Waryńskiego 
Miejska 

Kościerzyna 

34 919 aleja klon jawor 167 18-11-94 ul. Strzelecka Miejska 
Kościerzyna 

35 23 głaz  1 24-01-55 L. Orle, 
oddz.169c/154a Liniewo 

36 542 drzewo dąb szypułkowy 1 25-11-86 Orle, na pd-zach od 
pałacu Liniewo 

37 560 grupa 
drzew dąb szypułkowy 5 30-10-87 Orle, pn-zach od 

pałacu Liniewo 

38 663 grupa 
drzew 

klon pospolity, 
brzoza 

brodawkowata 
2 12-06-89 Głodowo, były 

cmentarz 600 m od wsi Liniewo 

39 664 drzewo klon jawor 1 12-06-89 
Lubieszyn, cmentarz, 

droga Nowa Karczma - 
Liniewo 

Liniewo 

40 665 grupa 
drzew 

klon pospolity, 
lipa drobnolistna 2 12-06-89 

Liniewo, skrzyżowanie 
dróg Chrztowo-Rowy, 

cmentarz 
Liniewo 

41 149 drzewo buk pospolity 1 31-12-66 L. Mestwinowo, 
oddz.155a Liniewo 

42 152 głaz  1 31-12-66 L. Orle, 
obr.Mest,oddz.181 Liniewo 

43 313 grupa 
drzew 

dąb 
szypułkowy, lipa 

drobnolistna 
3 10-06-74 Lipusz, wł. pana Brezy Lipusz 

44 31 głaz  1 31-01-55 L. Płociczno, oddz.224 
a Lipusz 

45 32 drzewo sosna pospolita 1 31-01-55 L. Płociczno, 
oddz.224a Lipusz 

46 450 grupa 
drzew dąb szypułkowy 3 17-12-84 L. Płociczno, 

oddz.239b Lipusz 

47 207 drzewo dąb szypułkowy 1 08-08-68 Będomin, 
przy szkole Nowa Karczma 

48 208 grupa 
drzew lipa drobnolistna 2 08-08-68 Będomin, 

przy szkole Nowa Karczma 

49 489 drzewo lipa drobnolistna 1 17-12-84 Grabówko, 
koniec wsi Nowa Karczma 

50 682 drzewo klon pospolity 1 12-06-89 Grabowo Kościerskie 
nr 11 Nowa Karczma 

51 683 drzewo klon pospolity 1 12-06-89 Grabowo,  
przy plebani Nowa Karczma 

52 684 drzewo klon pospolity 1 12-06-89 Grabowo,  
przy plebani Nowa Karczma 

53 685 grupa 
drzew żywotnik Zacho 1 12-06-89 Nowy Barkoczyn, 

cmentarz Nowa Karczma 

54 686 drzewo lipa drobnolistna 1 12-06-89 
Nowa Karczma, droga 

Nowy Barkoczyn-
Kościerzyna, cmentarz 

Nowa Karczma 

55 687 grupa lipa drobnolistna 1 12-06-89 Nowa Karczma, droga Nowa Karczma 
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drzew do Śledziowej Huty, 
cmentarz 

56 862 drzewo klon pospolity 1 28-02-92 Grabowo, 
park Nowa Karczma 

57 366 drzewo dąb szypułkowy 1 16-12-78 Stara Kiszewa,  
L. Cis, oddz.195 f Stara Kiszewa 

58 496 grupa 
drzew kasztan biały 2 17-12-84 Stary Bukowiec, dwór Stara Kiszewa 

59 525 drzewo kasztan biały 1 25-11-86 Stary Bukowiec Stara Kiszewa 
60 526 drzewo wierzba krucha 1 25-11-86 Stary Bukowiec Stara Kiszewa 
61 527 drzewo wierzba krucha 1 25-11-86 Stary Bukowiec Stara Kiszewa 

62 544 drzewo kasztan biały 1 25-11-86 Góra, 20 m od 
budynku PGR Stara Kiszewa 

63 722 drzewo jesion wyniosły 1 12-06-89 Chwarzenko, budynek 
24 Stara Kiszewa 

Tabela 4. Pomniki przyrody - zestawienie 

Gmina Drzewa Aleje Grupy  drzew Głazy Łącznie 
Miasto Kościerzyna 1 1 3 - 5 
Gmina Kościerzyna 13 - 8 1 22 

Liniewo 3 - 3 2 8 
Lipusz 1 - 2 1 4 

Nowa Karczma 7 - 3 - 10 
Stara Kiszewa 6 - 1 - 7 

Karsin 2 - 2 - 4 
Dziemiany 2 - 1 - 3 
Łącznie: 35 1 23 4 63 

Tabela 5. Rezerwaty przyrody 

Gmina Nazwa rezerwatu Powierzchnia 
[ha] 

Typ 
rezerwatu 

Rok 
utworzenia 

Miasto 
Kościerzyna Strzelnica 3,6 leśny 1980 

Kościerzyna Czapliniec w Wierzysku 10,5 faunistyczny 1980 
Liniewo Orle nad Jeziorem Dużym 1,7 leśny 1963 
Liniewo Brzęczek 17,3 leśny 1983 

Stara Kiszewa Krwawe Doły 13,0 leśny 1996 
Łącznie: 46,1  

Tabela 6. Użytki ekologiczne 

Nr Rej 
WKP Nazwa użytku (opis) Pow. 

[ha] 
Nr i data aktu, 

publikator Opis położenia 

262 

Żôbińsczich Błoto 
(śródleśne oczko 

wodne z płem 
mszarnym) 

1,43 

rozp. nr 2/2003  
z 09.01.2003 r. 

Dz. Urz. Woj. Pom.  
Nr  6, poz. 56 

gm. Kościerzyna, obr. Loryniec,  
dz. 103 (część);  
gm. Dziemiany, obr. Kalisz, 
 dz. 630, 631, 623 (część) 

285 Grzybowski Młyn 
(śródleśne torfowisko) 2,4 

rozp. nr 49/06 
z 06.03.2006 r. 

Dz. Urz. Woj. Pom. 
Nr  37, poz. 753 

gm. Kościerzyna, 
obr. Grzybowo, 
dz. 472 (cz.) 

286 Barkoczyn 
(torfowisko) 6,38 

rozp. nr 49/06 
z 06.03.2006 r. 

Dz. Urz. Woj. Pom. 
Nr  37, poz. 753 

gm. Nowa Karczma, 
obr. Stary Barkoczyn, 
dz. 197 (cz.) 

287 

Tucholskie Mszary 
(torfowisko 

przejściowe) 
 

6 

rozp. nr 49/06 
z 06.03.2006 r. 

Dz. Urz. Woj. Pom. 
Nr  37, poz. 753 

gm. Karsin, 
obr. Borsk, 
dz. 602 (cz.) 

288 Kotel 
(łąki i torfowiska) 6,14 

rozp. nr 49/06 
z 06.03.2006 r. 

Dz. Urz. Woj. Pom. 
Nr  37, poz. 753 

gm. Kościerzyna, 
obr. Wdzydze, 
dz. 493L (cz.), 536/2 L (cz.) 

289 
Zabrody 

(torfowisko 
przejściowe) 

2,91 

rozp. nr 49/06 
z 06.03.2006 r. 

Dz. Urz. Woj. Pom. 
Nr  37, poz. 753 

gm. Kościerzyna, 
obr. Wdzydze. 
dz. 529/1L (cz.) 
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290 Torfowisko Szenajda 
(torfowisko) 2,19 

rozp. nr 49/06 
z 06.03.2006 r. 

Dz. Urz. Woj. Pom. 
Nr  37, poz. 753 

gm. Kościerzyna, 
obr. Szenajda, 
dz. 427L (cz.) 

291 
Czerwonko 

(torfowisko przejściowe 
i olsu) 

2,17 

rozp. nr 49/06 
z 06.03.2006 r. 

Dz. Urz. Woj. Pom. 
Nr  37, poz. 753 

gm. Stara Kiszewa, 
obr. Ruda, 
dz. 166 (cz.) 

292 
Kiszewskie Bagno 

(torfowisko 
przejściowe) 

2,36 

rozp. nr 49/06 
z 06.03.2006 r. 

Dz. Urz. Woj. Pom. 
Nr  37, poz. 753 

gm. Kościerzyna, 
obr. Wdzydze, 
dz. 505/2L (cz.) 

293 
Torfowisko Ludwikowi 

(torfowisko 
przejściowe) 

2,91 

rozp. nr 49/06 
z 06.03.2006 r. 

Dz. Urz. Woj. Pom. 
Nr  37, poz. 753 

gm. Kościerzyna, 
obr. Cząstkowo, 
dz. 147 (cz.) 

294 Modrzewnicowy Mszar 
(torfowisko wysokie) 0,9 

rozp. nr 49/06 
z 06.03.2006 r. 

Dz. Urz. Woj. Pom. 
Nr  37, poz. 753 

gm. Kościerzyna, 
obr. Wdzydze, 
dz. 530/2L (cz.) 

295 Żurawinowe Bagno 
(torfowisko wysokie) 0,43 

rozp. nr 49/06 
z 06.03.2006 r. 

Dz. Urz. Woj. Pom. 
Nr  37, poz. 753 

gm. Kościerzyna, obr. Wdzydze, 
dz. 530/2L (cz.);  
gm. Karsin, obr. Wdzydze 
Tucholskie, dz. 530/1 (cz.) 

296 
Wełniankowe Mszary 

(torfowisko 
przejściowe) 

1,17 

rozp. nr 49/06 
z 06.03.2006 r. 

Dz. Urz. Woj. Pom. 
Nr  37, poz. 753 

gm. Karsin, 
obr. Wdzydze Tucholskie, 
dz. 541/1 (cz.) 

297 

Torfowiska nad 
Jeziorem Gołuń 

(torfowisko wysokie i 
przejściowe) 

10,05 

rozp. nr 49/06 
z 06.03.2006 r. 

Dz. Urz. Woj. Pom. 
Nr  37, poz. 753 

gm. Kościerzyna, 
obr. Wdzydze, 
dz. 538/1L (cz.), 548/1L (cz.) 

298 Czyste 
(torfowisko wysokie) 0,77 

rozp. nr 49/06 
z 06.03.2006 r. 

Dz. Urz. Woj. Pom. 
Nr  37, poz. 753 

gm. Karsin,  
obr. Borsk, 
dz. 583 (cz.) 

313 
Przerębska Huta 
(kompleks łąk, 

torfowisk i olsów) 
9,56 

rozp. nr 49/06 
z 06.03.2006 r. 

Dz. Urz. Woj. Pom. 
Nr  37, poz. 753 

gm. Dziemiany, 
obr. Piechowice, 
dz. 851 (cz.), 803 (cz.) 

Tabela 7. Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe 

Gmina Nazwa obiektu 

Data 
utworzenia, 

organ 
powołujący 

Akt prawny Powierzchnia 
[ha] 

Przedmiot 
ochrony 

Kościerzyna Rynna 
Raduńska 

03.09.1998 
Wojewoda 
Gdański 

rozp. Woj. Gdańskiego Nr 
12/98 (Dz. Urz. Woj. Gdn. 

Nr 59, poz. 295) 
22 

rynna zespołu 
jezior 

raduńskich 

Kościerzyna 
Rynna 

Dąbrowsko-
Ostrzycka 

03.09.1998 
Wojewoda 
Gdański 

rozp. Woj. Gdańskiego Nr 
12/98 (Dz. Urz. Woj. Gdn. 

Nr 59, poz. 295) 
50 

rynna zespołu 
jezior 

dąbrowsko-
ostrzyckich 

Tabela 8. Zestawienie form ochrony przyrody5 

Gmina/powiat 
Powierzchnia 
jednostkowa 

[ha] 

Prawne formy ochrony przyrody Og. pow. 
chroniona 

[ha] 

% pow. 
chronionej 

w jedn. 
admin. 

RP* PK* OChK* UE* ZPK* PP* 

powierzchnia [ha] szt. 
Dziemiany 12497  - 5585 6649 0,7 - 3 12234 97,9 

Karsin 16920 - 4644 4025 - - 4 8669 51,2 
M. Kościerzyna 1583 3,6 - - - - 5 3,6 0,2 

                                                 
5 Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
pomorskiego opracowana przez Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku – Departament 
Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego w 2007 r. 
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Kościerzyna 31015 10,3 6515 5925 3,2 72 22 12378 39,9 
Liniewo 11007 19,0 - 3475 - - 8 3475 31,6 
Lipusz 10920 - 669 10244 - - 4 10913 99,9 

Nowa Karczma 11333 - 120 1970 - - 10 2090 18,4 
Stara Kiszewa 21310 13,0 516 13610 11,0 - 7 14126 66,3 

Kościerski 116585 46,0 18049 45898 15,0 72 63 63889 54,8
 
*RP – rezerwat przyrody, PK – park krajobrazowy, OChK – obszar chronionego krajobrazu, UE – użytek 
ekologiczny, ZPK – zespół przyrodniczo-krajobrazowy, PP – pomnik przyrody 
 
Różnica pomiędzy powierzchnią obszarów chronionego krajobrazu na terenie gminy 
Kościerzyna w tabelach 2 i 8 wynika z uchwał Rady Gminy Kościerzyna w sprawie zmiany 
granic Szarlockiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i w konsekwencji jego likwidacji 
uchwałą z dnia 6 czerwca 2007 r. 
 
Powiat kościerski charakteryzuje się dużym urozmaiceniem przyrodniczo-krajobrazowym. 
Do podstawowych jego cech należą: genetyczne i morfologiczne urozmaicenie rzeźby 
terenu, występowanie złożonych układów form dolinnych, znaczny udział terenów 
bezodpływowych powierzchniowych, duży wpływ jezior na kształtowanie się obiegów 
wody w zlewniach. Powierzchniowo przeważają faliste i pagórkowate wysoczyzny 
morenowe. 
 
Na terenie powiatu znajdują się również różne formy zieleni urządzonej zebrane w tabeli 
poniżej. 

 Tabela 9. Tereny zieleni urządzonej 

Nazwa 
gminy 

Parki 
dworski

e 

Cmentarz
e 

Skwer
y 

Tereny 
zielone 
sportow

e 

Aleje i 
szpalery 

drzew 

Większe 
ogrody 

przydomow
e 

Łączna 
powierzchni

a 

w ha 
Dziemiany - 2,1 3,0 10,0 - - 15,1 

Karsin 4,26 6 - 6,04 - - 16,3 
Miasto 

Kościerzyn
a 

- 6 5 5 0,4 - 16,4 

Gmina 
Kościerzyn

a 
5,18 5,6 b.d. b.d. b.d. b.d. 10,78 

Liniewo - 2,26 1 2 
3 aleje 

zabytkow
e 

15 20,26 

Lipusz - 1,5 3,79 1,54 - - 6,83 
Stara 

Kiszewa 16,29 2,15 0,42 4,31 - - 23,17 

 

3.2.1..  FLORA  I  FAUNA  F3.2.1 LORA I FAUNA

Na terenie powiatu kościerskiego znajdują się obszary szczególnie cenne przyrodniczo  
z punktu widzenia walorów szaty roślinnej oraz występujących zwierząt. Należą do nich: 
WWDDZZYYDDZZKKII  PPAARRKK  KKRRAAJJOOBBRRAAZZOOWWYY  

Położony jest w północnej części Borów Tucholskich i obejmuje zespół jezior Wdzydzkich 
wraz z ich otoczeniem. Uformowane w kształcie krzyża jeziora: Wdzydze, Jelenie, Radoń 
i Gołuń stanowią najbardziej charakterystyczny element krajobrazu. Jezioro Wdzydzkie 
połączone z Wdą, zwane też Morzem Kaszubskim, to największe jezioro na terenie 
Kaszub, atrakcja dla miłośników żagli. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 68 m, co 
stawia je pod tym względem na szóstym miejscu w Polsce. Jego rynny rozciągają się  
w dwóch kierunkach – południkowym i równoleżnikowym, o łącznej powierzchni 1455 ha. 
Ze względu na swą geometrię i rozmiary stanowi unikat na Niżu Polskim. Oprócz 
kompleksu jezior Wdzydzkich znajduje się tu ponad 160 jezior i oczek wodnych. Obfitość 
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lasów (ponad 60% powierzchni) i jezior powiązanych z Wdą i jej dopływami, urozmaicona 
rzeźba terenu, a także niskie zaludnienie decydują o dużych walorach rekreacyjno - 
turystycznych parku. Przeważają siedliska boru suchego i boru świeżego. Dominującym 
gatunkiem jest sosna porastająca ok. 90% powierzchni leśnej, a nieliczną domieszkę 
stanowią dąb i buk, głównie na obrzeżach rzek i jezior. W większości jest to obszar 
równiny sandrowej porośnięty przez borowe zbiorowiska leśne z mozaikowo 
występującymi torfowiskami wysokimi i przejściowymi. Na terenie parku występuje ponad 
820 gatunków roślin naczyniowych, w tym liczne objęte ochroną gatunkową m.in. 
storczyki: krwisty, szerokolistny i plamisty, rosiczki, lobelia jeziorna i poryblin jeziorny, 
widłaki i liczne porosty. Fauna na terenie WPK jest bogata i zróżnicowana, występują tu 
m.in.: bobry, wydry, wiele gatunków ptaków – orzeł bielik, dudek, puchacz, sowa uszatka, 
myszołów i tracz długodzioby oraz występuje tu endemiczna odmiana troci - tzw. troć 
jeziorna (wdzydzka). 
KKAASSZZUUBBSSKKII  PPAARRKK  KKRRAAJJOOBBRRAAZZOOWWYY  

Obejmuje on centralną część Pojezierza Kaszubskiego, o bardzo urozmaiconej rzeźbie 
terenu, z obecnością wysokich wzgórz morenowych (Wieżyca 328,6 m npm), rynien 
jeziornych, dolin rzecznych, fragmentów pól sandrowych. Posiada silnie rozbudowaną 
sieć hydrograficzną ze źródliskowymi odcinkami wielu rzek, np. Łeba, Radunia  
i szeregiem jezior o skomplikowanej linii brzegowej i znacznej głębokości, w tym także 
jezior lobeliowych. Na obszarach leśnych dominują kwaśne buczyny i lasy bukowo-
dębowe, w części południowej – bory mieszane. Występuje tu wiele rzadkich gatunków 
chronionych, najstarsze z nich to relikty glacjalne, m.in. żurawina błotna, bażyna czarna, 
wierzba borówkolistna, turzyca strunowa i skalnica torfowiskowa. Można tu spotkać sarny, 
dziki, jelenie, sporadycznie łosie, borsuki, jenoty, piżmaki, kuny leśne i łasice, około 170 
gatunków ptaków, w tym 120 gniazdujących, np. czapla siwa, żuraw, brodziec samotny, 
orzechówka, gągoł, orzeł bielik, myszołów, krogulec, jastrząb gołębiarz i rybołów. 
OOBBSSZZAARR  CCHHRROONNIIOONNEEGGOO  KKRRAAJJOOBBRRAAZZUU  DDOOLLIINNYY  WWIIEERRZZYYCCYY  

W dolinie tej rzeki występują urozmaicone płaty zbiorowisk leśnych – łęgów, grądów, 
buczyn i innych. Zbiorowiska leśne wykazują na zboczach doliny interesujące 
zróżnicowanie związane z odstopniowaniem troficznym i wilgotnościowym, postępującym 
od dna doliny ku wierzchowinie. Na dnie doliny obecne są torfowiska niskie i przejściowe, 
zajęte przez ziołorośla, łąki i szuwary. Bogactwo roślinności doliny dają także zespoły 
murawowe i wrzosowiskowe oraz różnorodne fitocenozy segetalne i ruderalne. 
OOBBSSZZAARR  CCHHRROONNIIOONNEEGGOO  KKRRAAJJOOBBRRAAZZUU  BBOORRYY  TTUUCCHHOOLLSSKKIIEE  

Obejmuje on równiny sandrowe urozmaicone jeziorami wytopiskowymi i rynnowymi. Oś 
hydrograficzną obszaru stanowi rzeka Wda, płynąca wąską doliną, silnie meandrująca, 
tworząca piaszczyste łachy i bystrza. Wśród lasów przeważają bory mieszane i świeże. 
OOBBSSZZAARR  CCHHRROONNIIOONNEEGGOO  KKRRAAJJOOBBRRAAZZUU  DDOOLLIINNYY  WWIIEETTCCIISSYY  

Obejmuje on głęboko wciętą dolinę meandrującej Wietcisy, o łącznej powierzchni 3352 
ha, zawierającą nawierzchniowe kompleksy leśne oraz nieźle zachowane zbiorowiska 
łąkowe i ziołoroślowe na dnie doliny. 
LLIIPPUUSSKKII  OOBBSSZZAARR  CCHHRROONNIIOONNEEGGOO  KKRRAAJJOOBBRRAAZZUU  

Położony w zachodniej części gminy Lipusz, zajmuje powierzchnię 1122,62 ha. Tworzy go 
rozbudowany układ płytkich rynien zajętych przez liczne jeziora, w otoczeniu których 
występuje falista wierzchowina wysoczyzny morenowej z licznymi kompleksami leśnymi. 
PPOOLLAASSZZKKOOWWSSKKII  OOBBSSZZAARR  CCHHRROONNIIOONNEEGGOO  KKRRAAJJOOBBRRAAZZUU  

Położony jest on na terenie gmin: Liniewo, Kościerzyna i Stara Kiszewa, o powierzchni 
2448 ha. Znajduje się tu zespół malowniczo położonych rynien jeziornych, połączonych 
rzeką Małą Wierzycą. W otoczeniu przeważa falista wierzchowina morenowa. Na terenie 
Polaszkowskiego OChK występuje kilka kompleksów leśnych zdominowanych przez 
buczyny i grądy. 
GGOOWWIIDDLLIIŃŃSSKKII  OOBBSSZZAARR  CCHHRROONNIIOONNEEGGOO  KKRRAAJJOOBBRRAAZZUU  
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Położony jest on na terenie powiatu kartuskiego (13549 ha) i powiatu kościerskiego (1178 
ha). Obszar o młodoglacjalnym krajobrazie wzgórz morenowych i rozległych równin 
sandrowych. Jest tu kilka znacznych powierzchniowo jezior rynnowych, m.in. jezioro 
Mausz i Jezioro Gowidlińskie. Występują tu odcinki źródliskowe i przełomy Słupi oraz lasy 
bukowe i bukowo-dębowe na wysoczyźnie morenowej w części północnej i bory mieszane 
oraz świeże na sandrach w części południowej. Licznie występują torfowiska i jeziora. 
PPRRZZYYWWIIDDZZKKII  OOBBSSZZAARR  CCHHRROONNIIOONNEEGGOO  KKRRAAJJOOBBRRAAZZUU  

Położony jest na terenie powiatów: gdańskiego (10182 ha), kartuskiego (706 ha), 
kościerskiego (20 ha). Obszar o silnie urozmaiconej rzeźbie terenu z rynnami jeziornymi, 
wzgórzami morenowymi i licznymi jeziorami obejmuje również głęboką dolinę Reknicy – 
dopływ Raduni. Duży kompleks leśny z przewagą buczyn i grądów. 
RREEZZEERRWWAATT  SSTTRRZZEELLNNIICCAA  

Utworzony w 1980 r. o pow. 3,55 ha. Rezerwat leśny, chroni fragment lasu mieszanego  
o cechach naturalnych ze skupieniem pomnikowych dębów z okazałymi bukami, sosnami 
i in. Znajduje się w granicach miasta Kościerzyna i jest miejscem rekreacji dla jego 
mieszkańców. 
RREEZZEERRWWAATT  CCZZAAPPLLIINNIIEECC  WW  WWIIEERRZZYYSSKKUU  

Utworzony w 1980 r., o pow. 10,47 ha. Rezerwat ptasi, chroni kolonię czapli siwej nad 
jeziorem Książe. Obejmuje fragment boru mieszanego i kwaśnej buczyny w wieku ok. 200 
lat. 
RREEZZEERRWWAATT  BBRRZZĘĘCCZZEEKK  

Utworzony w 1983 r., o pow. 25,49 ha. Rezerwat leśny, obejmuje ochroną zbiorowiska 
żyznej i kwaśnej buczyny pomorskiej z okazałym 150-letnim drzewostanem. Są tu 
stanowiska rzadkich i chronionych roślin naczyniowych. 
RREEZZEERRWWAATT  OORRLLEE  NNAADD  JJEEZZIIOORREEMM  DDUUŻŻYYMM  

Utworzony w 1963 r., o pow. 1,70 ha. Rezerwat leśny chroniący grupę 200-letnich dębów 
na siedlisku grądu nad brzegiem jeziora Dużego. Przedmiot ochrony jest prawdopodobnie 
pochodzenia antropogenicznego. 
RREEZZEERRWWAATT  KKRRWWAAWWEE  DDOOŁŁYY  

Utworzony w 1996 r., o pow. 13,02 ha. Rezerwat leśny, obejmuje fragment boru świeżego 
z około 130-letnim drzewostanem i licznymi drzewami o wymiarach pomnikowych. 
Miejsce występowania szeregu rzadkich gatunków chronionych porostów. Znajduje się  
w granicach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, w płn. części Borów Tucholskich. 
 
Wokół jezior oprócz licznie występujących torfowisk występują lasy sosnowe ze 
zbiorowiskiem lasów liściastych – buczyn, grądów, brzeziny bagiennej. W lasach 
rozsianych jest szereg interesujących gatunków borowych. Urozmaicone i rozległe wody 
jezior gwarantują obecność wielu zbiorowisk wodnych z bogactwem gatunków. W lasach 
występuje populacja parzystokopytnych (jeleń europejski, sarna, łoś, daniel i dzik). Na 
całym terenie licznie występują bobry oraz wydry. 

3.2.2..  LASY  L3.2.2 ASY

                                                

Lasy na terenie powiatu kościerskiego zajmują powierzchnię 52660 ha6 (w 2002 r. – 
51402 ha), co stanowi 44,2% powierzchni całego powiatu kościerskiego. Lesistość 
naszego powiatu przekracza średnią dla województwa pomorskiego (35,9%) i dla całej 
Polski (28,9%).  
 
Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej Polski powiat kościerski położony jest w Krainie 
Wielkopolsko-Pomorskiej III. Obszar ten charakteryzuje się obecnością głównie siedlisk 
borowych, w których udział sosny w drzewostanach wynosi 93,6%. Po kilka procent 

 
6 Główny Urząd Statystyczny – Leśnictwo 2007 – wg stanu na dzień 31.12.2006 r. 
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zajmują siedliska lasów mieszanych świeżych i borów suchych. Siedliska wilgotne  
i bagienne zajmują około 1%. Dominacja ubogich siedlisk jest główną przyczyną niskiej 
potencjalnej produkcyjności lasów - 4,8 m3 grubizny z hektara. Sosna tworzy tu głównie 
drzewostany jednogatunkowe (monokultury) i jednowiekowe, jedynie na siedliskach 
żyźniejszych występują domieszki innych gatunków. Bardzo rzadko spotkać można 
drzewostany, w których panują gatunki liściaste. Takimi miejscami są najczęściej tereny 
podmokłe (olsy, lasy łęgowe) wzdłuż brzegów rzek i jezior, w których dominuje olsza,  
a także drzewostany z dominującym bukiem i dębem występujące na siedliskach 
lasowych. Przeciętny wiek drzewostanów porastających obszar powiatu kościerskiego 
waha się w granicach od 49 do 53 lat. W każdym z obrębów położonych na terenie 
powiatu kościerskiego największą powierzchnię, ok. 1/3 powierzchni, zajmują 
drzewostany w III klasie wieku (41-60 lat). Starodrzewy, drzewostany ogólnie biorąc  
w wieku rębności i przeszłorębne – powyżej 90 lat, zajmują niewielką powierzchnię – 
rzędu kilku procent. 

Tabela 10. Powierzchnia gruntów leśnych 

Wyszczególnienie 

Powierzchnie gruntów leśnych 

Lesistość 
w % ogółem 

lasy grunty 
związane z 

gospod. 
leśną 

publiczne 
prywatne Lasy 

Państwowe gminne 

w ha 
województwo 

pomorskie 674968 570189 3307 69780 17504 35,9 

powiat kościerski 52660 37419 41 14002 1113 44,2 

Tabela 11. Powierzchnia lasów prywatnych 

Wyszczególnienie 

Powierzchnia gruntów leśnych Powierzchnia objęta dokumentacją 
urządzeniową 

razem 

w tym 

razem 

w tym 
uproszczone 
plany urządz. 

lasu 

w % pow. 
lasów 

prywatnych 

osób 
fizycznych 

wspólnot 
gruntowych 

w ha 
województwo 

pomorskie 69780 68413 45 48695 44005 69,8 

powiat kościerski 14002 13844 45 13868 13859 99,0 
 
Przeważająca część lasów na terenie powiatu kościerskiego pochodzi z sadzenia. 
Szacuje się, że tylko około 20% drzewostanów rośnie na siedliskach wykazujących 
ciągłość lasu, pozostałe to zalesienia porolne. Dominująca gospodarka zrębowa 
powoduje, że największe powierzchnie zajmują drzewostany jednowiekowe pochodzące  
z sadzenia. Jest ona również przyczyną małego udziału starodrzewów. Drzewostany, 
które osiągnęły wiek rębności (np. dla sosny – gatunku panującego – jest to 80 do 100 lat) 
są systematycznie usuwane – najczęściej zrębem zupełnym. 
 
Dla zachowania cennych ekotypów drzew i pozyskania z nich nasion utworzono na 
terenie Nadleśnictwa Kościerzyna i Nadleśnictwa Lipusz wyłączone drzewostany 
nasienne. Są to obecnie drzewostany sosnowe w wieku 100 do 150 lat. Dla poprawienia 
struktury wiekowej, podejmowane są próby wykorzystania odnowienia naturalnego na 
siedliskach borów świeżych. Na powierzchniach zrębowych pozostawia się około 10% 
drzew starszych jako nasienniki. 
 
Lasy z terenu powiatu kościerskiego znajdują się pod nadzorem pięciu nadleśnictw: 7 
NNAADDLLEEŚŚNNIICCTTWWOO  KKOOŚŚCCIIEERRZZYYNNAA

                                                

  

 
7 Informacje pochodzą ze strony internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku 
(www.lasypanstwowe.gdansk.pl) 
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Zajmuje obszar 17.387 ha, z czego 16.594 ha zajmują lasy. Na terenie nadleśnictwa 
znajdują się następujące siedliska leśne: Bśw (bór świeży) - 54.6%, BMśw (bór mieszany-
świeży) - 27.4%, LMśw (las mieszany świeży) - 14.5%, Lśw (las świeży) - 1.8%; pozostałe 
siedliska zajmują łącznie jedynie 1.7% powierzchni leśnej. Powyższy układ znacząco 
wpływa na skład gatunkowy drzewostanów, w którym dominuje sosna pospolita (Pinus 
silvestris) z udziałem w składzie - 89.3%; w dalszej kolejności występuje brzoza 
brodawkowata (Betula verrucosa) - 3.4%, buk pospolity (Fagus silvatica) - 3% oraz świerk 
pospolity (Picea abies) - 2.3%. Pozostałe gatunki łącznie nie przekraczają 2%.  
W nadleśnictwie przeważają drzewostany II i III klasy wieku, w większości na gruntach 
porolnych, które łącznie zajmują blisko 50 %, tj. ponad 8 tysięcy hektarów powierzchni 
leśnej. Udział drzewostanów V klas wieku wynosi jedynie 25%, tj. ponad 1.5 tysiąca 
hektarów. Przeciętna zasobność grubizny (tzn. masa grubizny na gruncie drzew 
stojących) wynosi 189 m3/ha dla drzewostanu w średnim wieku 54 lat. 
Na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna znajduje się ścieżka edukacyjna o nazwie 
„Kamienna Góra”. Ścieżka została zlokalizowana w kompleksie leśnym położonym w 
rejonie miasta Kościerzyna w odległości około 1 km od jego granicy, biegnie przez 
urozmaicony teren drogami leśnymi. Przebiega przez oddziały leśne Leśnictwa Strzelnica. 
Służy przede wszystkim prowadzeniu działalności edukacyjnej. Dla miejscowych szkół 
stanowi podstawę do tworzenia programów edukacyjnych z dziedziny nauk 
przyrodniczych, stwarza możliwość poznawania rodzimej przyrody oraz zasad gospodarki 
leśnej. W siedzibie Nadleśnictwa w Kościerzynie znajduje się natomiast sala edukacji 
przyrodniczo-leśnej, która powstała w październiku 2005 roku. Głównym jej zadaniem jest 
ukazywanie piękna przyrody oraz zwrócenie uwagi na pracę leśników jako opiekunów  
i gospodarzy lasu. 
NNAADDLLEEŚŚNNIICCTTWWOO  LLIIPPUUSSZZ  

Gospodaruje na obszarze niezbyt bogatych siedlisk z przewagą drzew iglastych,  
w których gatunkiem dominującym jest sosna pospolita – około 93% drzewostanu. 
Znaczna część nadleśnictwa została włączona w granice Wdzydzkiego Parku 
Krajobrazowego. Na terenie nadleśnictwa występują liczne pomniki przyrody oraz 
zlokalizowane są liczne szlaki turystyczne. Nad rzeką Pilicą w okolicach Łubiany położona 
jest ścieżka edukacyjna o długości 2,2 km z 15 tablicami informacyjnymi o tematyce 
leśnej, ze szczególnym uwzględnieniem form przyrodniczych, występujących na ścieżce. 
Ścieżka powstała we współpracy Nadleśnictwa Lipusz i Urzędu Gminy Kościerzyna  
i udostępniona została w roku 2006. Ze ścieżki rozciągają się wspaniałe widoki na dolinę 
rzeki Pilica. Niezwykle malowniczy krajobraz, kryjący odgłosy starodrzewia, plusk leniwie 
płynącej w pobliżu wody, tworzą niesamowity klimat tego miejsca. 
 
Kolejna ścieżka edukacyjna położona jest na terenie leśnictwa Płociczno o długości 3,5 
km z 22 tablicami, przedstawiającymi podstawowe informacje, dotyczące funkcjonowania 
ekosystemu leśnego oraz gospodarki leśnej. Na trasie można obejrzeć: dostrzegalnię 
przeciwpożarową, paśnik dla zwierząt, lizawki i poidełka, budki lęgowe dla ptaków. 
 
Brzegiem rynnowego, polodowcowego jeziora Rzuno przebiega ścieżka dydaktyczna  
o długości  3 km z 10 przystankami i tablicami, informującymi o otaczającej przyrodzie. 
NNAADDLLEEŚŚNNIICCTTWWOO  KKAALLIISSKKAA  

Położone jest w Krainie Wielkopolsko - Pomorskiej na terenie dzielnicy Borów Tucholskich 
oraz w niewielkiej części w Krainie Bałtyckiej na terenie dzielnicy Pojezierza Drawsko - 
Kaszubskiego, Mezoregionu Pojezierza Starogardzkiego i obejmuje obszary położone na 
terenie trzech powiatów: chojnickiego, starogardzkiego i kościerskiego (gmina Karsin  
i Stara Kiszewa). Najliczniej występują na terenie nadleśnictwa bory sosnowe 
reprezentowane głównie przez bór świeży związany przede wszystkim z sandrami oraz 
piaskami rzecznymi.  
NNAADDLLEEŚŚNNIICCTTWWOO  KKAARRTTUUZZYY  

Według podziału na regiony geobotaniczne nadleśnictwo leży w Dziale Pomorskim 
Pojezierzy Środkowo – Pomorskich w okręgu Pojezierza Kaszubskiego i obejmuje miasto 
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Kartuzy oraz gminy: Kartuzy, Chmielno, Przodkowo,  Somonino, Sierakowice, Stężycę, 
Nową Karczmę i Kościerzynę. Na terenie nadleśnictwa przeważają lasy sosnowe  
i świerkowe.  
  
  
NNAADDLLEEŚŚNNIICCTTWWOO  SSTTAARROOGGAARRDD  GGDDAAŃŃSSKKII  

Według podziału terytorialnego kraju nadleśnictwo Starogard leży w południowej części 
województwa Pomorskiego, a niewielka część nadleśnictwa znajduje się w województwie 
Kujawsko-Pomorskim. Zasięg terytorialny obejmuje 15 gmin, z 4 powiatów 
(starogardzkiego, tczewskiego, kościerskiego i świeckiego). Wśród drzewostanu dominuje 
sosna. 

 
Obszary leśne powiatu kościerskiego o dużych walorach rekreacyjnych nadają się do 
pełniejszego wykorzystania rekreacyjnego. Szczególną atrakcyjnością wyróżniają się 
buczyny i grądy, które posiadają bogate w okresie wiosennym runo kwiatowe. Bogactwo 
przyrody umożliwia odbywanie interesujących obserwacji przyrodniczych.  

3.3.3.3.  WARUNKI  HYDROGEOLOGICZNE  I  HYDROLOGICZNE  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE I HYDROLOGICZNE

Powiat Kościerski posiada duże zasoby wód podziemnych i znaczące zasoby wodne  
w postaci jezior i rzek. Na terenie powiatu kościerskiego zlokalizowane są zlewnie trzech 
rzek: Wierzycy, Wdy oraz Brdy. Ogólna powierzchnia wód płynących zlokalizowanych na 
terenie powiatu wynosi 4710 ha, co stanowi 4,0% całkowitej powierzchni powiatu, 
natomiast powierzchnia wód stojących wynosi 1098 ha, co stanowi 1% powierzchni 
powiatu. 

3.3.1..  ZLEWNIA  RZEKI  WIERZYCY  Z W3.3.1 LEWNIA RZEKI IERZYCY

Rzeka Wierzyca wypływa na Pojezierzu Kaszubskim, koło wsi Piotrowo, około 13 km na 
północny-wschód od Kościerzyny, wpada do rzeki Wisły na jej 876,7 km biegu jako 
lewostronny dopływ w okolicach miasta Gniewu. Długość rzeki wynosi 151,4 km, 
powierzchnia zlewni 1602,6 km2. Główne dopływy rzeki Wierzycy: lewostronne – Kacinka  
i Wietcisa, prawostronne – Piesienica, Węgiermuca i Janka. Na obszarze zlewni 
występują przeważnie jeziora rynnowe o wydłużonym kształcie. Do większych jezior 
występujących na tym obszarze zaliczyć można jezioro: Borzechowskie Wielkie, Krąg, 
Zagnanie, Grabowskie i Przywidzkie.  
JJAAKKOOŚŚĆĆ  WWÓÓDD  PPOOWWIIEERRZZCCHHNNIIOOWWYYCCHH  WW  ZZLLEEWWNNII  RRZZEEKKII  WWIIEERRZZYYCCYY

                                                

  

Jak wynika z badań prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku  
w 2005 r.8 w większości punktów kontrolnych wody Wierzycy były zadowalającej jakości - 
III klasa, jedynie w Sarnowach ich jakość odpowiadała IV klasie. Charakteryzowały się 
one wysokim natlenieniem (70-80%), niskim poziomem rozpuszczonych substancji 
mineralnych, fosforu, związków azotu, fluorków, metali i zawiesiny ogólnej. Okresowy 
spadek natlenienia wody notowano powyżej Grabowa (do 48%) i w Sarnowach (do 33%). 
W wodach rzeki nie wykryto chromu, wolnych cyjanków, pestycydów chloroorganicznych. 
Niewielkie ilości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oznaczono tylko  
w Zapowiedniku i Sarnowach. Poziom fenoli lotnych świadczył o dobrej jakości wód.  
O jakości wód Wierzycy decydował najczęściej poziom substancji organicznych, 
fosforanów, azotu ogólnego Kjeldahla, azotynów, selenu, baru, bakterii coli typu fekalnego 
oraz skład organizmów fitoplanktonu i peryfitonu. W części punktów kontrolnych na ocenę 
miały wpływ również pojedyncze stężenia kadmu, arsenu i manganu. Niezadowalający 
poziom materii organicznej występował najczęściej poniżej Gniewu (33% stężeń), a więc 
poza granicami powiatu kościerskiego. Wysokie stężenia fosforanów utrzymywały się 
najdłużej w Sarnowach (32%) i Nowej Kiszewie (25%). Wysoka zawartość chlorofilu „a” 
cechowała wody powyżej i poniżej Jeziora Wierzysko. Niezadowalającą jakością 

 
8 Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2005 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 
Gdańsk 2006 r. 
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sanitarną odznaczały się wody powyżej Jeziora Wierzysko i dolnego odcinka rzeki: od 
punktu powyżej Starogardu Gdańskiego do ujścia. Udział wyników IV-klasowych wynosił 
tu od 17 do 67%. Najgorszą jakością wyróżniały się wody poniżej Starogardu Gdańskiego 
i poniżej Gniewu. Skład makrobezkręgowców bentosowych oznaczony powyżej Jeziora 
Wierzysko potwierdził zadowalającą jakość wód. 
Przekroje ujściowe dopływów Wierzycy: m.in. Małej Wierzycy i Wietcisy charakteryzowały 
się zadowalającą jakością - III klasa. Niezadowalającą jakość prezentowały natomiast 
wody dopływu spod Lubania. Były one wysoko obciążone azotanami (42% stężeń)  
i fosforanami (42% stężeń). Odnotowano tu także niezadowalające stężenie fenoli 
lotnych. Przez znaczną część roku stan sanitarny wód utrzymywał się tu na 
zadowalającym poziomie (58% oznaczeń), o niezadowalającej jakości wód przesądziło 
jednak 17% oznaczeń liczby bakterii grupy coli typu fekalnego. 
WWOODDYY  PPOODDZZIIEEMMNNEE  WW  ZZLLEEWWNNII  RRZZEEKKII  WWIIEERRZZYYCCYY  

W granicach zlewni Wierzycy znajduje się znaczny fragment (ponad 90% powierzchni) 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 116 - zbiornika międzymorenowego 
Gołębiewo. Dla zbiornika tego opracowano w 1997 r. dokumentację określającą warunki 
hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód 
podziemnych zatwierdzoną następnie przez MOŚZNiL decyzją DG kdh/BJK/489-
6106a/98 z dnia 04.12.1998. Zbiornik Gołębiewo obejmuje wody pierwszego 
międzymorenowego poziomu czwartorzędowego piętra wodonośnego (poziom 
górnoczwartorzędowy). Ma on powierzchnię 170 km2 i charakteryzuje się średnią  
i wysoką, a w części nawet niską odpornością na zanieczyszczenia. W obszarze niskiej 
odporności na zanieczyszczenia wyznaczono obszar ochronny o powierzchni 53,8 km2,  
w tym obszar o powierzchni 7,4 km2 o zaostrzonych rygorach. Średnia głębokość ujęć 
zlokalizowanych w obrębie GZWP Gołębiewo wynosi 100 m, szacunkowe zasoby 
dyspozycyjne wynoszą 30 tys. m3/d. Jakość wód jest wysoka i średnia, wody nieznacznie 
lub średnio zanieczyszczone, lokalnie wymagające uzdatniania. 
 
W ramach monitoringu państwowego WIOŚ w Gdańsku wykonuje badania wód m.in.  
w jeziorach. W latach 2001 – 2005 r. na terenie powiatu kościerskiego przebadane zostały 
następujące jeziora: 

Tabela 12. Charakterystyka badanych jezior9 

Nazwa 
jeziora Gmina Dorzecze Powierzchnia 

[ha] 
Głębokość 

max [m] 
Stan 

sanitarny 
Klasa 

czystości 

Podatność 
na 

degradację 

Garczyn Kościerzyna 

Rekownica, 
Graniczna, 
Trzebiocha, 

Wda 

113,4 13,4 I III  III 

Zagnanie Kościerzyna Wierzyca 143,0 19,5 II poza 
klasą III 

Grabowskie Nowa 
Karczma Wierzyca 140,7 28,1 I III I 

Wielewskie Karsin 
Parzenica, 

Niechwaszcz, 
Wda 

156,1 40,5 I I I 

Cheb Dziemiany Wda 31,8 5,5 I III poza klasą 
Wdzydze 

Płn 
Kościerzyna, 
Dziemiany Wda 536,8 18,8 I II II 

Wdzydze 
Płd 

Kościerzyna, 
Dziemiany, 

Karsin 
Wda 918,8 68,0 I II I 

                                                 
9 Dane morfometryczne jezior pochodzą z Instytutu Rybactwa Śródlądowego 
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3.3.2..  ZLEWNIA  RZEKI  WDY  Z W3.3.2 LEWNIA RZEKI DY

Rzeka Wda wypływa z jeziora Wieckiego, a wpada do rzeki Wisły na jej 813,5 km biegu 
jako lewostronny dopływ w okolicach miejscowości Świecie. Długość rzeki wynosi 198 km, 
powierzchnia zlewni 2325,2 km2. Główne dopływy rzeki Wdy: lewostronne – Trzebiocha, 
Zelgoszczówka, Sobina, prawostronne – Wieprzyk, Prusina.  
 
Górny odcinek dorzecza Wdy jest usytuowany w obrębie Pojezierza Kaszubskiego, na 
południowych zboczach wału moren czołowych, ukształtowanych pod wpływem procesów 
związanych głównie z ostatnim zlodowaceniem epoki plejstocenu (Vistulian), oraz  
z późniejszymi przekształceniami. Powierzchnię dorzecza stanowią głównie 
przepuszczalne, piaszczyste i żwirowe utwory sandrowe, pokrywające warstwą  
o zróżnicowanej grubości głębsze utwory ilaste i gliny moreny dennej starszego 
zlodowacenia. Dolinę rzeki Wdy utworzyły wody topniejącego lodowca, spływające  
w kierunku południowo - wschodnim, ku pradolinie toruńsko - eberswaldzkiej. 
Charakterystyczne elementy terenowe tej zlewni, to zalesione sandry oraz liczne cieki, 
jeziora - rynnowe i wytopiskowe. 

Tabela 13. Stan czystości kontrolowanych rzek w 2005 roku 

Rzeka Punkt 
kontrolny 

Km 
rzeki 

Klasa czystości Wskaźniki w klasie 

sanitarna ogólna IV (jakość niezadowalająca) V (jakość 
zła) 

Wierzyca 

powyżej 
Grabowa 152,5 III III ChZTCr  - 

powyżej Jeziora 
Wierzysko 134,8 IV III selen, chlorofil „a”, lp. bakterii 

grupy coli typu fekalnego - 

Sarnowy 124,3 III IV BZT5, ChZTCr, azot Kjeld., 
selen, chlorofil „a”, fosforany 

Nowa Kiszewa 116,8 III III ChZTCr, selen fosforany 
Wda Błędno 62,3 III III - - 
Brda Rytel 123,1 II III - - 

JJAAKKOOŚŚĆĆ  WWÓÓDD  PPOOWWIIEERRZZCCHHNNIIOOWWYYCCHH  WW  ZZLLEEWWNNII  RRZZEEKKII  WWDDYY  

Jak wynika z badań prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku w 
2005 r. wody rzeki Wdy były zadowalającej jakości - III klasa. Odznaczały się one 
wysokim natlenieniem, niską ilością zawiesiny ogólnej, substancji biogennych, 
rozpuszczonych substancji nieorganicznych i metali. Nie wykryto w nich rtęci, wolnych 
cyjanków, fenoli lotnych, pestycydów chloroorganicznych ani też wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych. Skład i stopień zróżnicowania makrobezkręgowców 
bentosowych wskazywał na dobrą jakość wód. 
O ogólnej jakości wód decydował natomiast poziom stężeń substancji organicznych  
i arsenu oraz liczba bakterii grupy coli typu fekalnego, jak również skład organizmów 
fitoplanktonowych i peryfitonowych. 
WWOODDYY  PPOODDZZIIEEMMNNEE  WW  ZZLLEEWWNNII  WWDDYY  

W granicach zlewni Wdy znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 121 - 
zbiornik międzymorenowy Czersk o powierzchni 142 km2, wieku czwartorzędowego. 
Średnia głębokość ujęć wynosi 10 ÷ 50 m, szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 50 
tys. m3/d. Jakość wód jest wysoka i średnia, wody nieznacznie lub średnio 
zanieczyszczone, lokalnie wymagające uzdatniania. 

3.3.3..  ZLEWNIA  RZEKI  BRDY  Z B3.3.3 LEWNIA RZEKI RDY

Rzeka Brda wypływa z jeziora Smołowego na Pojezierzu Bytowskim, a wpada do rzeki 
Wisły na jej 772 km biegu jako lewostronny dopływ. Długość rzeki wynosi 238 km, 
powierzchnia zlewni 4639 km2. Zlewnia rzeki Brdy położona jest głównie na terenie 
powiatów: człuchowskiego, chojnickiego, tucholskiego i bydgoskiego. Na terenie powiatu 
kościerskiego obejmuje część gminy Karsin i Dziemiany. 
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Obszar zlewni został ukształtowany w okresie zlodowaceń czwartorzędowych  
a zwłaszcza w ich stadiale poznańskim oraz pomorskim. Ten ostatni formował jedynie 
moreny czołowe, położone w źródłowym odcinku rzeki Brdy, które tworzą dziś szerokie 
szlaki sandrowe z licznymi terasami. Charakterystyczne elementy rzeźby terenu, to liczne 
jeziora rynnowe i wytopiskowe oraz obszary wydmowe. Typową jednostkę morfologiczną 
tworzą sandry, jako efekt akumulacyjnej działalności wód lodowcowych. 
  
JJAAKKOOŚŚĆĆ  WWÓÓDD  PPOOWWIIEERRZZCCHHNNIIOOWWYYCCHH  WW  ZZLLEEWWNNII  RRZZEEKKII  WWDDYY  

Wody Brdy były zadowalającej jakości - III klasa. Charakteryzowały się one dobrym 
stanem sanitarnym, wysokim natlenieniem (71-104%), niskim poziomem zawiesiny 
ogólnej oraz rozpuszczonych substancji nieorganicznych i materii organicznej. Większość 
stężeń metali odpowiadała zakresowi I klasy. Nie wykryto w wodzie wolnych cyjanków, 
pestycydów chloroorganicznych ani wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. 
Poziom fenoli lotnych wskazywał na bardzo dobrą jakość wód. O ich zadowalającej 
jakości przesądziły natomiast pojawiające się okresowo III-klasowe stężenia azotu 
ogólnego Kjeldahla (17%) i fosforanów (16%), pojedyncze stężenia arsenu i selenu oraz 
skład organizmów fitoplanktonowych, peryfitonowych i stopień różnorodności 
taksonomicznej makrobezkręgowców. 
 
Wykaz istniejących na terenie powiatu kościerskiego głównych komunalnych oczyszczalni 
ścieków oraz dane dotyczące zaopatrzenia ludności w wodę do picia zawarte są  
w tabelach stanowiących załącznik do niniejszego Programu. 

3.4.3.4.  POWIETRZE  ATMOSFERYCZNE  POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

Powiat kościerski położony w centrum województwa pomorskiego charakteryzuje się 
słabo rozwiniętym przemysłem, małym zaludnieniem, dość znaczną powierzchnią 
użytków rolnych. Dużą część jego powierzchni stanowią lasy. 
W zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego największy udział ma spalanie paliw  
w celach energetycznych oraz w komunikacji. Komunikacja jest jednym z największych 
źródeł zanieczyszczeń powietrza, szczególnie w dolnych warstwach atmosfery. Z silników 
samochodowych emitowane są substancje toksyczne, takie jak: tlenki siarki, 
węglowodory, sadza, aldehydy, tlenek węgla, związki ołowiu, tlenki azotu i inne. 
Zanieczyszczenie powietrza powodowane przez komunikację najbardziej uciążliwe jest 
wzdłuż ulic o dużym natężeniu ruchu pojazdów w gęstej zabudowie miejskiej, a także 
wzdłuż dróg. Biorąc pod uwagę zmniejszającą się w stosunku do lat ubiegłych ilość 
emitowanych ze źródeł punktowych pyłów oraz pogarszającą się jakość powietrza ze 
względu na to zanieczyszczenie, należy uznać, że emisja niezorganizowana ma coraz 
większe znaczenie dla stanu powietrza. Tak zwana niska emisja, czyli indywidualne 
ogrzewanie domów i małych obiektów, wtórne pylenie z podłoża i pochodzące ze stale 
zwiększającego się ruchu kołowego, może stanowić, przy niekorzystnych warunkach 
pogodowych, poważne źródło zanieczyszczenia powietrza pyłem. 
Badania jakości powietrza wykonywane są przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony 
Środowiska w Gdańsku w ramach monitoringu państwowego. 
PPYYŁŁ  ZZAAWWIIEESSZZOONNYY  PPMM1100  

Źródłem pyłu zawieszonego, oprócz energetyki, są procesy produkcyjne, ruch drogowy, 
rozładunek materiałów sypkich oraz pylenie wtórne z podłoża. W 2005 r. odnotowano 
przekroczenia dopuszczalnych stężeń średniorocznych m.in. w powiecie kościerskim  
i trzech innych strefach. Strefy te zakwalifikowane zostały do klasy C, tj. stref 
wymagających opracowania Programu ochrony powietrza. W grupie wskaźników 
zanieczyszczeń powietrza, pył zawieszony wykazuje najwyższe wartości w stosunku do 
stężeń dopuszczalnych. 
BBEENNZZEENN  
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Przeprowadzona ocena jakości powietrza wykazała, iż stężenie benzenu nie przekroczyło 
poziomu dopuszczalnego, ale było najwyższe w województwie pomorskim, jego 
średnioroczne stężenie osiągnęło 82% wartości dopuszczalnej. Zarówno pomiary 
pasywne jak też obliczenia modelowe wykazały, iż głównym źródłem emisji benzenu do 
powietrza jest ruch drogowy. 
  
  
  
  
OOŁŁÓÓWW  

Pomiary poziomu ołowiu, wykonywane m.in. w Kościerzynie nie wykazały przekroczenia 
standardu jakości powietrza dla tego zanieczyszczenia. Uzyskane wartości pomiarowe  
w 2005 r. (stężenia średnioroczne) stanowiły 2-6% poziomu dopuszczalnego. 
TTLLEENNEEKK  WWĘĘGGLLAA  

Pomiary poziomu tlenku węgla wykazały, że zanieczyszczenie tą substancją jest niskie. 
Najważniejszymi źródłami zanieczyszczenia tlenkami węgla są systemy indywidualnego 
ogrzewania budynków, oparte o spalanie węgla, oraz komunikacja samochodowa.  
 
W tabelach poniżej przedstawione zostały wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza 
wykonywanych na terenie powiatu kościerskiego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Gdańsku oraz Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną  
w Gdańsku10. 

Tabela 14. Ilościowy udział w emisji pyłów i gazów 
Zakład/powiat/ 
województwo 

Emisja do powietrza [tony/rok] 
SO2    NOx CO2 pył 

KOSPEC Sp. z o.o. 94,0 38,0 - 30,0 
powiat kościerski 100,0 100,0 48500 - 
woj. pomorskie 25200 9100 6324300 3500 

Tabela 15. Stężenie średnioroczne zanieczyszczeń w latach 2004 i 2005 

Lokalizacja stacji Nadzór 
nad stacją

Stężenie średnioroczne [μg/m3] 

dwutlenek siarki dwutlenek azotu pył zawieszony 
PM10 

2004 2005 2004 2005 2004 2005 
Kościerzyna, Rynek WSSE 6 6 21 20 40 46

Kościerzyna, ul. Staszica WSSE - - - - 25 27 
Stężenie dopuszczalne nie normowane 40 40 

 
 - przekroczenie dopuszczalnej wartości 

Tabela 16. Maksymalne  stężenie  średniodobowe dwutlenku siarki  i dwutlenku azotu  

Lokalizacja stacji Nadzór nad stacją 
Maksymalne stężenie średniodobowe [μg/m 3] 

dwutlenek siarki dwutlenek azotu 
2004 2005 2004 2005 

Kościerzyna, Rynek WSSE 61 44 93 65 
Stężenie dopuszczalne 150 125 nie normowane

Tabela 17. Maksymalne stężenie średniodobowe i częstość przekroczeń pyłu zawieszonego PM10 

Lokalizacja stacji Nadzór nad stacją 
Max stężenie 

średniodobowe pyłu 
PM10 [μg/m 3] 

Częstość przekroczeń 
w roku 

Kościerzyna, Rynek WSSE 144 151 
Kościerzyna, ul. Staszica WSSE 120 40 

                                                 
10 Raport o stanie środowiska województwa pomorskiego w 2005 r. oraz Ocena roczna jakości powietrza  
w województwie pomorskim ze rok 2006. 
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Stężenie dopuszczalne 50 35 
 
Z wyników badań prowadzonych przez WSSE i WIOŚ wynika, że w 2005 roku wystąpiły  
w Kościerzynie przekroczenia dopuszczalnej wartości pyłu zawieszonego PM10. Często 
przekraczany był również normatyw dla stężeń średniodobowych wynoszący 50 µg/m3. 
Wprawdzie tolerowane jest występowanie takiej sytuacji 35 razy w roku, to jednak ilość 
punktów pomiarowych, w których częstość przekroczeń była wyższa niż 35 razy w roku, 
jest w porównaniu z latami ubiegłymi stosunkowo duża. Obszary, na których występują 
ponadnormatywne ilości pyłu zawieszonego, wyznaczone zostały przez Pomorskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska jako wymagające opracowania 
programów naprawczych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego. 
 
W 2005 roku w punkcie pomiarowym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Kościerzynie w próbach pyłu zawieszonego oznaczano zawartość ołowiu, kadmu, niklu, 
arsenu, benzo(a)pirenu, substancji smołowych i wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych. Odnotowano przekroczenia wartości dopuszczalnych dla stężeń 
średniorocznych benzo(a)pirenu i substancji smołowych. Benzo(a)piren przekraczał 
normatyw prawie pięciokrotnie. Stężenia pozostałych badanych wskaźników kształtowały 
się poniżej poziomu dopuszczalnego, będąc dużo niższymi od stężeń dopuszczalnych. 
 
Wartości średniorocznych stężeń ołowiu, kadmu, niklu, arsenu, benzo(a)pirenu, substancji 
smołowych, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w pyle zawieszonym 
przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 18. Średnioroczne  stężenie pyłu zawieszonego PM10 i oznaczonych w nim związków 

Lokalizacja 
stacji 

Średnioroczne stężenie 
Pył zaw. 

PM10 
[μg/m 3] 

Ołów 
[μg/m 3] 

Kadm 
[ng/m 3] 

Nikiel 
[ng/m 3] 

Arsen 
[ng/m 3] 

Benzo 
/a/piren 
[ng/m 3] 

Subst. 
Smołowe 
[μg/m 3] 

Suma 
WWA 

[ng/m 3]
2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 

Kościerzyna, 
ul. Staszica 25,1 27,1 0,0

1 0,01 0,3 0,3 1,6 0,4 - 0,2 4,9 4,4 13,6 13,5 23,1 22,
2 

Stężenie 
dopuszcz. 40 0,5 5 20 6 1 10 - 

Tabela 19. Stężenie średnioroczne benzenu – metoda pasywna 

Lokalizacja stacji Stężenie średnioroczne benzenu 
[μg/m 3] 

Kościerzyna 4,1 

Tabela 20. Średnioroczne  stężenie  dwutlenku  azotu – metoda pasywna 

Lokalizacja stacji Stężenie średnioroczne 
dwutlenku azotu [μg/m3] 

Kościerzyna 8,5 – 13,5 
Dziemiany 8,0 

Karsin 4,8 
Liniewo 4,7 
Lipusz 6,3 

Nowa Karczma 7,3 
Stara Kiszewa 8,6 

Korne 7,9 
 
Biorąc pod uwagę zmniejszającą się, w stosunku do lat ubiegłych, ilość emitowanych 
pyłów ze źródeł punktowych oraz pogarszającą się jakość powietrza ze względu na to 
zanieczyszczenie, należy uznać, że coraz większe znaczenie dla stanu powietrza ma 
emisja niezorganizowana. Wymienić tu trzeba tak zwaną emisję niską, czyli indywidualne 
ogrzewanie domów i małych obiektów oraz wtórne pylenie z podłoża pochodzące ze stale 
zwiększającego się ruchu kołowego. Dodatkowo pylenie związane z nasileniem się prac 
modernizacyjnych i remontowanych dróg oraz z pojawiających się okresowo coraz to 
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nowych placów budów, przy niekorzystnych warunkach pogodowych, stanowi również 
istotne źródło zanieczyszczenia powietrza pyłem. 

3.5.3.5.  POWIERZCHNIA  ZIEMI  POWIERZCHNIA ZIEMI

W strukturze przestrzennej powiatu kościerskiego dominują grunty leśne oraz grunty 
zadrzewione i zakrzewione zajmujące łącznie 45,01% powierzchni powiatu oraz użytki 
rolne obejmujące 43,3% powierzchni powiatu. Region naszego powiatu jest zaliczany do 
regionu o średniej przydatności rolniczej, występują tu głównie grunty orne V i VI klasy. 
Szczegółowy wykaz powierzchni i rodzajów użytków zlokalizowanych na terenie gmin 
powiatu kościerskiego przedstawiono w załączniku do niniejszego opracowania. 
 
Na terenie powiatu kościerskiego występują głównie złoża kruszywa naturalnego oraz 
kredy jeziornej.  
KKRRUUSSZZYYWWAA  NNAATTUURRAALLNNEE    

Dzielą się na dwie zasadnicze grupy: kruszywa grube obejmujące żwiry i pospółki 
(kruszywo piaszczysto-żwirowe) oraz kruszywa drobne – piaszczyste. W Polsce złoża 
kruszyw są przeważnie wieku czwartorzędowego. W północnej i centralnej Polsce – na 
Niżu Polskim najważniejsze są złoża o genezie lodowcowej (akumulacyjne moreny 
czołowe) i wodnolodowcowe (sandry, ozy) oraz rzecznej. W północnej części tego 
obszaru są to złoża żwirowo-piaszczyste, zawierające głównie skały skandynawskie – 
utwory krystaliczne i wapienne z domieszką kwarcu i piasków. 
KKRREEDDAA  JJEEZZIIOORRNNAA    

Nazywana również wapieniem łąkowym lub wapieniem jeziornym jest osadem wieku 
czwartorzędowego. Nagromadzenia jej, związane głównie z osadami pojeziornymi 
ostatniego zlodowacenia, znajdują się w przeważającej mierze w północnej i północno-
zachodniej części Polski. Często występuje z gytią wapienną i torfem. Kredę jeziorną 
stosuje się w rolnictwie jako nawóz wapniowy.  

Tabela 21. Wykaz udokumentowanych złóż kopalin zlokalizowanych na terenie powiatu kościerskiego 

Lp. Nazwa złoża 
Stan  

zagosp. 
złoża 

Zasoby 
Wydobycie 

[tys. ton] 
geologiczne
 bilansowe 

[tys. ton] 

przemysłowe 
[tys. ton] 

Udokumentowane złoża piasków i żwirów 116761 7537 858
1 Barkoczyn II* Z 229 - - 
2 Barkoczyn IV*

 R 3399 - - 
3 Chwarzno R 469 - - 
4 Dębogóry*

 Z 106   
5 Dębogóry*

 Z 98 - - 
6 Dębowiec Z - - - 
7 Gostomek*

 T 4711 105 - 
8 Gostomie II* E 1672 1422 129 
9 Grzybowo*

 Z 30512 - - 
10 Grzybowo I p. C i D*

 Z 540 - - 
11 Grzybowo II* T 1806 1270 - 
12 Kalisz Kaszubski* R 144 - - 
13 Loryniec*

 R 146 - - 
14 Lubiana I i II Z 2347 - - 
15 Lubiana-Owśnica II* R 2390 - - 
16 Małe Podlesie*

 R 63 - - 
17 Niedamowo II* Z 499 - - 
18 Niedamowo III* R 1010 - - 
19 Niedamowo IV*

 E 7951 3762 463 
20 Niedamowo p. Dębogóry*

 Z 3076 - - 
21 Niedamowo p. Niedamowo*

 E 9963 978 266 
22 Niedamowo p. Barkoczyn*

 Z 4398 - - 
23 Owśnice*

 R 2486 - - 
24 Rybaki Z 345 - - 
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25 Rybaki III* P 7523 - - 
26 Rybaki IV*

 T 305 - - 
27 Rybaki V*

 R 4673 - - 
28 Rybaki VI* R 20246 - - 
29 Wielki Klincz*

 P 5654 - - 
Udokumentowane złoża kredy jeziornej 1210 - - 

1 Konarzyny Z 1021 - - 
2 Konarzyny II Z 143 - - 
3 Łubiana I R 46 - - 

Udokumentowane złoża torfu 9 - - 
1 Łubiana I R 9.00 - - 

 
gdzie: 

E – złoże zagospodarowane - eksploatowane 
Z – złoże zaniechane 
P – złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie (w kat. C2) 
R – złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w kat. A+B+C1) 
T – złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo 
* złoża zawierające piasek ze żwirem 

3.6.3.6.  GOSPODARKA  ODPADAMI  GOSPODARKA ODPADAMI

Źródłem powstawania odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe, obiekty 
użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstwa produkcyjno – usługowo – handlowe.  
Z danych opublikowanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Pomorskiego 2010 wynika, że na terenie powiatu kościerskiego wytworzono w 2005 roku 
11.699,2 Mg odpadów komunalnych (w mieście 5.757,8 Mg, w gminach wiejskich 5.941,4 
Mg), co stanowi ok. 1,9 % wszystkich odpadów wytwarzanych w województwie 
pomorskim. Na podstawie danych ankietowych szacuje się, że w 2005 roku zebrano na 
terenie powiatu ok. 54.906 m3 niezagęszczonych odpadów komunalnych, co  
w przeliczeniu na tony (średnia gęstość odpadów – 250 kg/m3) daje liczbę ok. 13.726,5 
Mg/rok. Średnia ilość zebranych odpadów komunalnych wynosiła w 2005 roku 205 
kg/mieszkańca/rok. Ilość odpadów zbieranych na terenach wiejskich szacuje się na ok. 
31.222 m3 (ok. 7.805,5 Mg), co stanowi ok. 57 % wszystkich zbieranych odpadów. Ilość 
zebranych odpadów komunalnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiła  
w 2005 roku: 

• na obszarach wiejskich – 178 kg/mieszkańca/rok, 
• w mieście – 257 kg/mieszkańca/rok. 

 
Przyczyną zwiększonej ilości zbieranych w mieście odpadów w stosunku do ilości 
odpadów zbieranych w gminach wiejskich jest przede wszystkim zagospodarowywanie 
odpadów wytwarzanych na wsi przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie np. 
poprzez spalanie i kompostowanie.  
 
We wszystkich gminach powiatu kościerskiego obserwuje się sezonowy wzrost ilości 
wytwarzanych odpadów. Jest to spowodowane napływem w sezonie letnim turystów  
i wczasowiczów. 
 
Ważną grupę w strumieniu odpadów komunalnych stanowią odpady ulegające 
biodegradacji. Oszacowano, że w 2005 roku w powiecie kościerskim wytworzono 4.962,5 
Mg. W ogólnej masie wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji mniejszy udział 
mają gminy wiejskie. Spowodowane jest to tym, że część tych odpadów kompostowana 
jest w gospodarstwach domowych, spalana w przydomowych kotłowniach bądź 
wykorzystywana do karmienia zwierząt.  
 
Specyficzną grupę w strumieniu odpadów komunalnych stanowią odpady niebezpieczne. 
Jednak oszacowanie ich ilości jest bardzo trudne. Ta grupa odpadów nie jest objęta 
selektywną zbiórką, w związku z czym trafia wraz z całą masą odpadów na składowiska. 
Odpadami niebezpiecznymi występującymi w strumieniu odpadów komunalnych są 
najczęściej: 
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• farby, tusze, kleje, lepiszcze i rozpuszczalniki, 
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające substancje 

niebezpieczne, w tym lampy fluorescencyjne, 
• baterie i akumulatory, 
• leki cytotoksyczne i cytostatyczne, 
• oleje mineralne, 
• środki ochrony roślin. 

Dla potrzeb WPGO przyjęto w odpadach komunalnych 0,8% udział odpadów 
niebezpiecznych. Przyjmując powyższy wskaźnik można określić przybliżoną ilość 
wytworzonych w 2005 r. w powiecie kościerskim odpadów niebezpiecznych na 100 Mg.  
 
Zorganizowany system zbiórki odpadów komunalnych obejmuje większość mieszkańców 
powiatu kościerskiego. W gminach wiejskich, zwłaszcza charakteryzujących się znacznym 
rozproszeniem zabudowy, procentowy udział mieszkańców objętych systemem zbiórki 
odpadów jest mniejszy niż w mieście. Wpływ na to ma wiele czynników, m.in. 
deponowanie odpadów na „dzikich wysypiskach”, zagospodarowanie odpadów we 
własnym zakresie, czy też problemy z dojazdem śmieciarek do niektórych nieruchomości.  
 
Wciąż podstawowym sposobem zagospodarowania odpadów komunalnych jest ich 
unieszkodliwianie poprzez składowanie. W powiecie kościerskim funkcjonują cztery 
składowiska odpadów komunalnych: 
• składowisko odpadów komunalnych w Gostomiu, gm. Kościerzyna, 
• gminne składowisko odpadów komunalnych w Liniewskich Górach, gm. Liniewo, 
• gminne składowisko odpadów komunalnych w Osowie, gm. Karsin, 
• gminne składowisko odpadów w Dziemianach, gm. Dziemiany. 

3.7.3.7.  HAŁAS  HAŁAS

Ogólne zasady ochrony środowiska przed hałasem określone zostały w ustawie z dnia 27 
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Według definicji podanej w ustawie hałas 
to dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16000 Hz. Dopuszczalne poziomy hałasu  
w środowisku zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 roku (Dz.U. Nr 120, poz. 826). 
 
Na terenie powiatu kościerskiego pomiary hałasu przemysłowego prowadzone są przez 
Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku. W przypadku stwierdzenia na 
podstawie pomiarów, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są 
dopuszczalne poziomy hałasu, starosta lub wojewoda wydaje decyzję o dopuszczalnym 
poziomie hałasu. Starosta może równocześnie zobowiązać prowadzącego instalację 
emitującą hałas do ograniczenia oddziaływania na środowisko. 
 
W 2007 roku na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)  
w Warszawie Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej wykonała 
opracowanie pn. „Mapy akustyczne dla dróg krajowych o natężeniu ruchu ŚDR powyżej 
16400 pojazdów na dobę”. Opracowanie to dotyczy m.in. odcinka drogi krajowej Nr 20  
w miejscowości Kościerzyna. Badany odcinek rozpoczyna się na skrzyżowaniu drogi 
krajowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 214 (Rondo Kaszubskie) po czym biegnie  
w kierunku wschodnim (ulica Wojska Polskiego) aż do wiaduktu nad torami kolejowymi 
(linia nr 201) i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 221 (ok. 719 m). Wyniki 
przeprowadzonych badań wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, 
które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.  Nr 120, 
poz. 826 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu, dla zabudowy jednorodzinnej, 
wynoszą LAeqD = 55 [db] i LAeqN = 50 [db]. 
 
Wyniki pomiarów zrównoważonego poziomu dźwięku w sąsiedztwie analizowanego ciągu 
drogi krajowej nr 20 są następujące: 
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LAeq dla pory dnia = 62,7 [dB] 
LAeq dla pory dnia = 61,3 [dB] 
LAeq dla pory nocy = 56,9 [dB] 
LAeq dla pory nocy = 55,2 [dB] 

3.8.3.8.  PROMIENIOWANIE  ELEKTROMAGNETYCZNE  PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zostały wdrożone regulacje 
dotyczące pól elektromagnetycznych (PEM), które ustawa definiuje jako pola elektryczne, 
magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. 
 
Zgodnie z art. 123 ustawy, oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, 
dokonuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dla dwóch rodzajów terenów: 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludności. 
Szczegółowe wartości dopuszczalnych natężeń pól promieniowania określone zostały  
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz. 1883).  
 
Najpowszechniej występującymi instalacjami będącymi źródłami pól 
elektromagnetycznych, które mają istotny wpływ na ogólny poziom pól w środowisku, są 
linie elektroenergetyczne oraz instalacje radiokomunikacyjne, takie jak stacje bazowe 
telefonii komórkowej oraz stacje radiowe i telewizyjne. 
 
W roku 2005 WIOŚ w Gdańsku rozpoczął pomiary wielkości pól elektromagnetycznych na 
terenie województwa pomorskiego. Pomiary zaczęto od zmierzenia pól 
elektromagnetycznych wokół największych na terenie województwa masztów i wież  
z umieszczonymi na nich antenami stacji radiowotelewizyjnych. Pomierzone wartości  
w żadnym punkcie nie przekroczyły wartości dopuszczalnych. Na terenie powiatu 
kościerskiego pomiary nie były wykonywane. 

3.9.3.9.  NADZWYCZAJNE  ZAGROŻENIA  ŚRODOWISKA  (AWARIE  PRZEMYSŁOWE)  N (ADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA AWARIE PRZEMYSŁOWE)

Zgodnie z art. 3 ust. 23 ustawy – Prawo ochrony środowiska, poważną awarią jest 
zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu 
przemysłowego, magazynowania lub transportu, w którym występuje jedna lub więcej 
niebezpiecznych substancji i które prowadzi do natychmiastowego powstania zagrożenia 
życia lub zdrowia ludzi czy środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 
 
Z informacji zawartych w Raporcie o stanie środowiska w województwie pomorskim  
w 2005 roku na dzień 31 grudnia 2005 roku rejestrem potencjalnych sprawców 
poważnych awarii w województwie pomorskim objętych było łącznie 40 zakładów, w tym 
na terenie powiatu kościerskiego zlokalizowane jest jedno źródło wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej tj. rozlewnia gazu płynnego zlokalizowana na obszarze działek nr 
83/1, 83/4, 88/1 i 97/7 położonych we wsi Łubiana, gmina Kościerzyna eksploatowana 
przez PETROLINVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Śląskiej 17. 
 
Istotnym źródłem zagrożenia są wypadki i awarie w transporcie kolejowym i drogowym 
materiałów niebezpiecznych. W tym przypadku najbardziej zagrożone są drogi  
o największym ruchu tego typu przewozów. Przez teren powiatu kościerskiego przebiega 
droga kolejowa relacji Gdynia – Bydgoszcz, którą przewożone mogą być materiały 
niebezpieczne.  
 
W 2005 roku zarejestrowano na terenie województwa pomorskiego 8 zdarzeń  
o znamionach poważnej awarii, na terenie powiatu kościerskiego nie odnotowano 
żadnego od 2002 roku. 
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4.4.  CELE  I  KIERUNKI  OCHRONY  ŚRODOWISKA    CELE I KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA

4.1.4.1.  POPRAWA  JAKOŚCI  ŚRODOWISKA  I  BEZPIECZEŃSTWA  EKOLOGICZNEGO    P CZNEGOOPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGI

4.1.1..  GOSPODARKA  WODNO-ŚCIEKOWA  G -4.1.1 OSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA

W powiecie kościerskim poziom wyposażenia w infrastrukturę techniczną w zakresie 
gospodarki ściekami komunalnymi jest zróżnicowany. Najwięcej tj. 98% mieszkańców 
Miasta Kościerzyna korzysta z sieci kanalizacyjnej. Natomiast stopień skanalizowania 
poszczególnych gmin jest znacznie niższy i przedstawia się następująco11: 
Gmina Kościerzyna  - 28,8% 
Gmina Dziemiany  - 48,0% 
Gmina Karsin   - 37,3% 
Gmina Liniewo  - 38,2% 
Gmina Lipusz   - 20,7% 
Gmina Nowa Karczma - 46,1% 
Gmina Stara Kiszewa - 21,2% 
 
Z powyższych informacji wynika, że stopień skanalizowania gmin jest wciąż niski, jednak 
w porównaniu do roku 2003 – znacznie wzrósł. Taki stan w dalszym ciągu wpływa 
negatywnie na środowisko, ponieważ ścieki bytowe przedostają się przez nieszczelne 
zbiorniki (szamba) do gleby i wód, lub są wywożone na „dzikie” wylewiska.  
 
Na terenie powiatu kościerskiego znajdują się następujące komunalne oczyszczalnie 
ścieków: 

• Gmina Dziemiany  - gminna oczyszczalnia ścieków w Dziemianach, 
•      gminna oczyszczalnia ścieków w Kaliszu, 
•      gminna oczyszczalnia ścieków w Schodnie, 
• Gmina Karsin  - oczyszczalnia ścieków w Cisewiu, 
• Gmina Kościerzyna  - oczyszczalnia ścieków Wdzydze Kiszewskie,  
•      oczyszczalnia ścieków w Łubianie, 
•      oczyszczalnia ścieków w Wielkim Klinczu, 
• Miasto Kościerzyna  - oczyszczalnia ścieków w Kościerzynie, 
• Gmina Liniewo  - gminna oczyszczalnia ścieków w Orlu, 
• Gmina Lipusz  - oczyszczalnia ścieków w Lipusz, 
• Gmina Nowa Karczma - gminna oczyszczalnia ścieków w Lubaniu, 
•      gminna oczyszczalnia ścieków w Rekownicy, 
• Gmina Stara Kiszewa - oczyszczalnia ścieków w Starej Kiszewie. 

WW  RRAAMMAACCHH  RREEAALLIIZZAACCJJII  PPLLAANNUU  GGOOSSPPOODDAARRKKII  ŚŚCCIIEEKKOOWWEEJJ  PPRRZZEEWWIIDDUUJJEE  SSIIĘĘ::

                                                

  

• rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie wszystkich gmin powiatu kościerskiego, 
• modernizację sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Kościerzyna, 
• budowę oczyszczalni ścieków w gminie Stara Kiszewa, 
• modernizację oczyszczalni ścieków w gminach: Kościerzyna i Liniewo, 
• likwidację oczyszczalni ścieków w gminie Dziemiany, 
• budowę, modernizację i likwidację zakładowych oczyszczalni ścieków, 
• budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 
• likwidację lokalnych zbiorników bezodpływowych z podłączeniem posesji do sieci 

kanalizacyjnej, 
• budowę zbiorników na gnojowicę. 

Na finansowe wspieranie może liczyć przedsięwzięcie inwestycyjne ujęte w Krajowym 
programie oczyszczania ścieków komunalnych przewidzianych dla aglomeracji. 

 
11 Procent skanalizowania został obliczony na podstawie ankiet nadesłanych przez poszczególne gminy 
powiatu kościerskiego 
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Mieszkańcy powiatu kościerskiego zaopatrywani są w wodę z ujęć głębinowych (wody 
podziemne). Na terenie powiatu znajdują się następujące wiejskie/miejskie ujęcia wody: 
 

• Gmina Dziemiany  - Dziemiany, Kalisz, Piechowice, Schodno 
• Gmina Karsin  - Karsin, Kliczkowy, Dąbrowa 
• Gmina Kościerzyna  - Wdzydze Kiszewskie,  Wąglikowice,  Grzybowo, 

Łubiana, Gostomie, Skorzewo, Częstkowo, 
Kłobuczyno, Wielki Klincz, Nowy Klincz 

• Miasto Kościerzyna  - Kościerzyna 
• Gmina Liniewo  - Liniewo, Lubieszyn, Wysin, Chrósty Wysińskie, 

Stary Wiec, Garczyn 
• Gmina Lipusz  - Lipusz, Tuszkowy, Lipuska Huta, Gostomko 
• Gmina Nowa Karczma - Nowa Karczma, Grabowo Kościerskie, 

                                                       Grabówko, Liniewko, Szatarpy, Szpon  
• Gmina Stara Kiszewa - Chwarzno, Stara Kiszewa, Stare Polaszki, 

                                                       Kobyle 
 
Z uwagi na niski odsetek ludności korzystającej z wodociągów w niektórych gminach, 
będą podejmowane działania obejmujące budowę, rozbudowę i modernizację 
wodociągów na tych terenach. 
WW  RRAAMMAACCHH  RREEAALLIIZZAACCJJII  PPLLAANNUU  WW  ZZAAKKRREESSIIEE  ZZAAOOPPAATTRRZZEENNIIAA  WW  WWOODDĘĘ  PPRRZZEEWWIIDDUUJJEE  SSIIĘĘ::  

• poprawę zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin poprzez: 
o budowę sieci wodociągowej na terenie miasta Kościerzyna oraz w gminach: 

Kościerzyna, Karsin, Nowa Karczma, Lipusz, Dziemiany i Stara Kiszewa, 
o modernizację systemu wodociągowego na terenie miasta Kościerzyna oraz  

w gminach: Nowa Karczma, Dziemiany i Stara Kiszewa, 
o modernizację zakładowych sieci wodociągowych, 

• budowę ujęć wody na terenie oraz w gminach: Karsin i Liniewo, 
• modernizację istniejących ujęć wody na terenie miasta Kościerzyna oraz  

w gminach: Karsin, Nowa Karczma, Dziemiany i Stara Kiszewa oraz stacji 
uzdatniania wody w celu dostosowania jakości wody do picia do standardów UE, 

• modernizację zakładowych ujęć wody, 
• likwidację ujęć wody w gminie Nowa Karczma, 
• likwidację nieczynnych otworów studziennych na terenie gminy Nowa Karczma, 
• stworzenie bazy danych i systemu wymiany informacji z zakresu gospodarki 

wodnej na obszarze powiatu kościerskiego. 

4.1.2..  POWIETRZE  ATMOSFERYCZNE  P4.1.2 OWIETRZE ATMOSFERYCZNE

Roczna ocena jakości powietrza na rok 2006 opracowana przez Inspekcję Ochrony 
Środowiska w Gdańsku zawiera wyniki pomiarów emisji powietrza w województwie 
pomorskim. Wynikiem oceny jest klasyfikacja stref wykonana dla kryterium ochrony 
zdrowia i kryterium ochrony roślin. Zgodnie z obowiązującymi zasadami i wartościami 
dopuszczalnymi poziomami substancji w powietrzu dla kryterium ochrony zdrowia do 
klasy C (powyżej wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji) zaliczono 4 
strefy w województwie, m.in. powiat kościerski. Kościerska strefa wymaga opracowania 
programu ochrony powietrza ze względu na przekroczenia dopuszczalnych wartości pyłu 
PM10. Zdaniem WIOŚ Gdańsk w stosunku do roku 2005 nie wzrosła ilość stref 
zaklasyfikowanych jako C, lecz jakość powietrza w tych strefach uległa pogorszeniu.  
 
W celu prowadzenia dalszego monitoringu jakości powietrza na terenie województwa 
pomorskiego, monitorowania opracowywanych programów naprawczych oraz dalszego 
udoskonalenia systemu oceny jakości powietrza należy: 

• kontynuować i rozwijać pomiary metodami referencyjnymi we wszystkich strefach 
województwa, 
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• wyposażyć WIOŚ w bazy danych o emisji gazów i pyłu ze wszystkich źródeł 
opartą o dane rzeczywiste i modelowe, 

• wyposażyć WIOŚ w system modelowania numerycznego umożliwiającego 
uwzględnienie zmian w wielkości emisji i projektowanych programów 
naprawczych, 

• umożliwić dostęp do danych i prognoz meteorologicznych umożliwiających 
modelowanie jakości powietrza. 

  
WW  RRAAMMAACCHH  OOCCHHRROONNYY  PPOOWWIIEETTRRZZAA  PPRRZZEEWWIIDDUUJJEE  SSIIĘĘ::  

• opracowywanie programu ochrony powietrza dla kościerskiej strefy, w której 
przekroczone zostały poziomy zanieczyszczeń w powietrzu oraz wdrażanie 
działań naprawczych, 

• budowę obwodnicy wokół miasta Kościerzyna, 
• ograniczenie zbędnego ruchu pojazdów wysokotonażowych na terenie miasta 

Kościerzyna, 
• wsparcie budowy infrastruktury rowerowej: budowa nowych tras rowerowych, 
• promowanie i wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie 

wielkości emisji z transportu (m.in. rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego, 
transportu towarowego multimodalnego, poprawa organizacji i logistyki transportu, 
wyprowadzanie ruchu tranzytowego poza tereny silnie zurbanizowane, 
zintegrowane systemy zarządzania ruchem ulicznym, itd.) przede wszystkim na 
obszarach wymagających działań naprawczych w zakresie ochrony powietrza, 

• rewitalizację i rozwój infrastruktury i transportu kolejowego, przywracanie 
zawieszonych i zlikwidowanych przewozów pasażerskich oraz przewozu ładunków 
koleją, 

• rozwój i modernizację systemów infrastruktury cieplnej z wykorzystaniem 
nowoczesnych energooszczędnych urządzeń i technologii, także w połączeniu ze 
zmianą nośników energii z kopalnych paliw stałych na paliwa przyjazne 
środowisku, jak również współspalanie biomasy, 

• modernizację i budowę systemów cieplnych, w tym przyłączanie do sieci c.o. 
nowych odbiorców, 

• preferowanie w gminnych 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 terenów 
wiejskich, 

• wykonanie inwentaryzacji podmiotów prowadzących działalność powodującą 
emisje uciążliwych zapachów szkodliwych dla zdrowia lub pogarszających jakość  
i komfort życia mieszkańców, albo warunki bytowe mieszkańców, 

• rozwój sieci monitoringu powietrza w zakresie wynikającym z corocznej oceny 
jakości w strefach, głównie w zakresie pyłów PM10 i PM2,5, benzenu, dwutlenku 
siarki, dwutlenku azotu oraz metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych, 

• prowadzenie kampanii i wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz przeciwdziałania 
spalaniu odpadów w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach oraz na 
rzecz przeciwdziałania wypalaniu traw i ograniczaniu emisji wtórnej, 

• wspieranie przedsięwzięć dotyczących korzystania z ekologicznych źródeł energii 
w gospodarstwach indywidualnych. 

4.1.3..  HAŁAS  H4.1.3 AŁAS

Wzrost natężenia ruchu pojazdów powoduje pogorszenie klimatu akustycznego. 
Zapełniają się główne ciągi komunikacyjne, rośnie ruch na drogach i ulicach lokalnych  
i liczba prowadzonych remontów. Do pogorszenia klimatu akustycznego przyczynia się 
przyrost liczby obiektów o charakterze usługowym i handlowym. Sprzyja to przekraczaniu 
norm akustycznych, także z uwagi na coraz szerzej stosowane urządzenia klimatyzacyjne 
powoduje rosnącą uciążliwość dla mieszkańców.  
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W ramach badań wykonanych przez Katedrę Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechniki 
Krakowskiej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)  
w Warszawie opracowana została Mapa akustyczna dla drogi krajowej przebiegającej 
przez Kościerzynę na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej nr 20 z drogą wojewódzką 
nr 214 (Rondo Kaszubskie), w kierunku wschodnim (ulica Wojska Polskiego) aż do 
wiaduktu nad torami kolejowymi (linia Nr 201) i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 221 
(ok. 719 m). Wyniki badań wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Na 
analizowanym ciągu drogi krajowej nr 20 nie planuje się w najbliższych latach realizacji 
projektów inwestycyjnych, których efektem byłaby zmiana klimatu akustycznego w jej 
otoczeniu, ze względu na brak możliwości technicznych lokalizacji zabezpieczeń 
akustycznych, np. w postaci ekranów. Jednak planowana budowa obwodnicy miasta 
Kościerzyna, odciążając drogę nr 20, rozwiąże problem przekroczeń hałasu przy tej 
drodze. 
 
W wyniku inwestycji polegającej na budowie obwodnicy miasta Kościerzyna należy 
spodziewać się następujących efektów, mających wpływ na poprawę warunków klimatu 
akustycznego w otoczeniu drogi nr 20: 

• spadek natężenia ruchu pojazdów w wyniku przejęcia relacji tranzytowych oraz 
ruchu ciężkiego przez nowy, obwodnicowy odcinek drogi, którego konsekwencją 
będzie znacząca redukcja hałasu emitowanego (przyjmuje się, że spadek 
natężenia ruchu o połowę odpowiada redukcji emisji hałasu o ok. 3 dB,  

• poprawa warunków akustycznych w centrum miasta, 
• zwiększenia płynności ruchu.  

  
WW  RRAAMMAACCHH  OOCCHHRROONNYY  PPRRZZEEDD  HHAAŁŁAASSEEMM  PPRRZZEEWWIIDDUUJJEE  SSIIĘĘ::  

• kontynuację oceny stanu akustycznego środowiska dla miast zagrożonych 
hałasem oraz dla terenów poza aglomeracjami, pozostających pod niekorzystnym 
wpływem akustycznym dróg, linii kolejowych i lotnisk, wskazanych w przepisach 
prawa, 

• podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia uciążliwości 
związanych z hałasem komunikacyjnym w obszarach zamieszkanych (budowa 
obwodnic, modernizacja nawierzchni, budowa ekranów akustycznych, nasadzenia 
zieleni, poprawa izolacji akustycznej budynków, rewitalizacja odcinków linii 
kolejowych i wymiana taboru na mniej hałaśliwy, rozwój atrakcyjnego transportu 
zbiorowego oraz sieci dróg rowerowych, 

• egzekwowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w sektorze gospodarczym przez 
organy ochrony środowiska, 

• zapewnienie przestrzegania w planowaniu przestrzennym zasady strefowania - 
lokalizowania w sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasowej, 
oddzielania ich obszarami zieleni oraz eliminowania zabudowy mieszkaniowej  
z obszarów oddziaływania hałasu komunikacyjnego. Egzekwowanie zapisów  
w planach miejscowych ustalających poziomy natężenia hałasu, 

• prowadzenie dalszych pomiarów natężenia hałasu w otoczeniu dróg, linii 
kolejowych, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie 
akustyczne na znacznych obszarach. 

4.2.4.2.  OCHRONA  DZIEDZICTWA  PRZYRODNICZEGO  I  RACJONALNE  UŻYTKOWANIE  ZASOBÓW  OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW

4.2.1..  OCHRONA  I  ROZWÓJ  OBSZARÓW  CHRONIONYCH  O4.2.1 CHRONA I ROZWÓJ OBSZARÓW CHRONIONYCH

W ramach projektu sieci NATURA 2000 przewiduje się racjonalne gospodarowanie 
zasobami naturalnymi, w szczególności poprzez: 

• poprawę zwartości przestrzennej lasów i zwiększenie ich powierzchni, wzrost 
różnorodności biologicznej i zwiększenie odporności ekosystemów leśnych, 
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• aktywną ochronę zasobów przyrodniczych oraz walorów krajobrazu rolniczego 
i rejonów rekreacyjnych,  

• wzmocnienie spójności i ciągłości przestrzennej systemu obszarów chronionych 
powiatu,  

• zapobieganie degradacji i rewitalizacja krajobrazu pojezierzy,  
• zwiększenie powierzchni terenów objętych ochroną rezerwatową i innymi formami 

indywidualnej ochrony przyrody. 
OOBBSSZZAARR  DDOOLLIINNYY  ŚŚRROODDKKOOWWEEJJ  WWIIEETTCCIISSYY  

Ogólna charakterystyka obszaru 
Klasy siedlisk: 
lasy liściaste     -  21 % pokrycia 
lasy mieszane    -   6  % pokrycia 
siedliska łąkowe i zaroślowe (ogólnie) -  32 % pokrycia 
siedliska rolnicze (ogólnie)   -  41 % pokrycia 
 

 

Rysunek 1. Obszar Doliny Środkowej Wietcisy - NATURA 2000 

Opis obszaru 
Obszar ten (kod obszaru PLH220009) obejmuje środkowy odcinek doliny Wietcisy, wraz  
z jej przełomem. Fragment doliny charakteryzuje się dużym spadkiem (ok. 30 m)  
i znacznymi różnicami w wysokości względnej między dnem doliny a otaczającymi ją 
kulminacjami terenu (50-60 m). Dno doliny porośnięte jest głównie przez wilgotne łąki oraz 
lasy łęgowe. Zbocze doliny zajmują głównie lasy grądowe, u ich podnóży występują liczne 
wysięki wód. 
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W obszarze wyróżniono 6 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, 
zajmującej łącznie ponad 25 % powierzchni, w tym: zmiennowilgotne łąki  trzęślicowe, 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska, źródliska wapienne, torfowiska alkaiczne, grąd 
subatlantycki i lasy łęgowe oraz nadrzeczne zarośla wierzbowe. Dominują tutaj dobrze 
zachowane łęgi olszowe w kompleksie ze zbiorowiskami źródliskowymi i łąkowymi. 
Większość obszaru położona jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 
Wietcisy a niewielka część na terenie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
OOBBSSZZAARR  JJEEZZIIOORR  WWDDZZYYDDZZKKIICCHH  

Ogólna charakterystyka obszaru 
grunty orne    -  7 % pokrycia 
lasy iglaste    -  66 % pokrycia 
lasy mieszane   -  1 % pokrycia 
lasy w stanie zmian   -  0 % pokrycia 
łąki i pastwiska   -  6 % pokrycia 
tereny rolnicze z dużym  -  5 % pokrycia 
udziałem elementów 
naturalnych 
zbiorniki wodne   -  15 % pokrycia 
złożone systemy upraw i działek -  0 % pokrycia 
 

 

Rysunek 2. Jeziora Wdzydzkie - NATURA 2000 
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Opis obszaru 
Obszar (kod obszaru PLH220034) znajduje się w południowej części Pojezierza 
Kaszubskiego w dorzeczu Wdy. Zawiera kompleks mezotroficznych jezior, położonych  
w krzyżujących się rynnach polodowcowych, wykształconych w obszarze sandrowym. 
Największym jeziorem jest Wdzydze (970 ha) o maksymalnej głębokości 68 m. Jego 
cechą charakterystyczną jest występowanie wielu zalesionych wysp, z których część jest 
otoczona wąskim pasem szuwarów. Roślinność wodna jest słabo rozwinięta. W otoczeniu 
jezior występują lasy – bezpośrednio nad brzegami znajdują się drzewostany olszowe  
i wierzbowe, na pozostałym terenie dominują bory sosnowe. W licznych nieckach 
wytopiskowych na równinie sandrowej wykształciły się torfowiska wysokie i przejściowe; 
znacznie rzadziej spotyka się torfowiska nakredowe. W północno-wschodniej części ostoi 
znajdują się jeziora lobeliowe. 
W obszarze wyróżniono 16 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, 
które zajmują łącznie blisko 20 % obszaru, w tym: wydmy śródlądowe z murawami 
napiaskowymi, jeziora lobeliowe, starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze 
zbiorowiskami z Nympheion, naturalne, dystroficzne  zbiorniki wodne, suche wrzosowiska, 
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą, 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska, obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze 
związku Rhynchosporion, torfowiska nakredowe, górskie i nizinne torfowiska zasadowe  
o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, kwaśne buczyny, grąd subatlantycki, bory  
i lasy bagienne, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, sosnowy bór 
chrobotkowy. Wyjątkowo cenne są jeziora lobeliowe i zbiorniki dystroficzne oraz skupienie 
torfowisk wysokich i przejściowych o typowo wykształconych zbiorowiskach roślinnych. 
Stwierdzono tu  tez obecność 7 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG,  
w tym: łabędź czarnodzioby, bielik, błotniak stawowy, żuraw, puchacz i zimorodek. 
WW  RRAAMMAACCHH  OOCCHHRROONNYY  OOSSTTOOII  PPRRZZEEWWIIDDUUJJEE  SSIIĘĘ::  

• weryfikację przedstawionego projektu sieci NATURA 2000, 
• uzupełnienie sieci o kolejne udokumentowane obszary (tj. fragmenty 

Kaszubskiego Parku Krajobrazowego), 
• prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej i edukacyjnej wśród podmiotów 

związanych z siecią, tj. służb parków krajobrazowych i narodowych – które 
powinny bezpośrednio nadzorować jej wprowadzanie i funkcjonowanie, 
administracji lasów państwowych, która będzie wdrażać zasady proekologicznego 
gospodarowania na większości obszarów „naturowych” regionu, rolników  
i gestorów bazy rekreacyjnej -  którzy także będą musieli przestrzegać przepisów 
ochronnych w obrębie sieci, a jednocześnie będą mogli być beneficjentami 
korzyści płynących z jej istnienia, samorządów i społeczności lokalnych, które 
będą musiały harmonizować opracowanie i wdrażanie planów zagospodarowania 
przestrzennego z zasadami ochrony i użytkowania ostoi NATURY 2000, 

• opracowanie katalogu działań dla w/w podmiotów, 
• upowszechnianie metod planowania i zarządzania ekosystemowego, 
• opracowanie kilkuletniej projekcji kosztów wdrażania i funkcjonowania sieci 

NATURA 2000 w powiecie oraz określenie wpływu tych procesów na ochronę 
obszarów „nienaturowych”. 

4.2.2..  GOSPODARKA  RYBACKA  G4.2.2 OSPODARKA RYBACKA

Gospodarka rybacka w jeziorach powiatu kościerskiego powinna być oparta o racjonalne 
przesłanki uwzględniające potrzeby jezior, poprzez prowadzenie zrównoważonych 
połowów, takich, które uwzględniają możliwości produkcyjne zbiornika i odnawialności 
populacji ryb, popieranie gatunków drapieżnych (szczupak, sandacz), nie tylko przez 
ochronę w okresie tarła, ale również przez zarybianie.  
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Jeziora powiatu kościerskiego charakteryzują się dużym zróżnicowaniem zarówno pod 
względem wielkości, głębokości, jak i stanu eutrofizacji.12 Największym zbiornikiem 
wodnym jest kompleks jezior Wdzydzkich, położony na terenie Wdzydzkiego Parku 
Krajobrazowego i składający się z jezior: Wdzydze, Gołuń, Radolne i Jelenie. Jeziora te 
różnią się zarówno charakterem rybackim, jak i ekologicznym oraz maksymalnymi 
głębokościami. Oprócz jeziora Wdzydze dominują dwa jeziora o powierzchni 100 ha – 
jezioro Sudomie i Jezioro Wielewskie. Występuje też znaczna ilość jezior o powierzchni 
od 10 ha do 41 ha i o powierzchni mniejszej niż 10 ha. Łącznie na terenie powiatu 
występuje ponad 150 jezior, w tym jeziora o powierzchni od 10 do 41 ha, a także znaczna 
liczba małych płytkich jezior, bez nazwy. 
 
Na terenie powiatu kościerskiego występuje 35 gatunków ryb, w tym troć jeziorna i pstrąg 
potokowy. Ponadto w obiektach hodowlanych pojawiły się dwa nowe gatunki ryb – pstrąg 
tęczowy i jesiotr syberyjski (np. stawy hodowlane Grzybowski Młyn). Wśród gatunków 
pospolitych istnieje znaczna grupa gatunków użytkowych, eksploatowanych gospodarczo. 
 
Na terenie powiatu kościerskiego występują liczne gatunki chronione. Najbardziej 
interesującym gatunkiem w ichtiofaunie jest troć jeziorna. Ryba ta należy do szczególnie 
cennego i jednocześnie najbardziej zagrożonego gatunku. Jest rybą dwuśrodowiskową, 
która tarło oraz pierwszy okres życia odbywa w rzekach, po czym spływa do jeziora, by 
tam dorastać i osiągnąć dojrzałość płciową. Główne tarliska znajdują się w rzece Wdzie 
na odcinku Krugliniec – Płocice oraz poniżej wsi Loryniec.  
WW  RRAAMMAACCHH  OOCCHHRROONNYY  FFLLOORRYY  II  FFAAUUNNYY  PPRRZZEEWWIIDDUUJJEE  SSIIĘĘ::  

• ochronę siedlisk przyrodniczych, 
• inwentaryzację stanowisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt, 
• podjęcie próby objęcia ochroną w formie użytku ekologicznego wybranych 

obszarów, 
• podjęcie próby objęcia ochroną w formie pomników przyrody wybranych obiektów, 
• monitoring przyrodniczy, 
• edukację przyrodniczą, 
• zapobieganie przegradzaniu rzek stałymi budowlami piętrzącymi poprzez budowę 

przepławek dla ryb, 
• prowadzenie gospodarki rybackiej w obwodach rybackich w sposób racjonalny, 
• zapewnienie ochrony zasobów ryb bytujących w obwodach rybackich. 

4.2.3..  OCHRONA  GLEB  UŻYTKOWANYCH  ROLNICZO  O4.2.3 CHRONA GLEB UŻYTKOWANYCH ROLNICZO

                                                

Ogólna powierzchnia powiatu wynosi 11644313 ha, z czego 50343 ha stanowią użytki 
rolne (43,3 % ogólnej powierzchni). Gleby dobrej klasy III to zaledwie 1,6 % ogólnej 
powierzchni użytków rolnych, natomiast gleby średnie (klasy IV a i IV b) stanowią 28,58 % 
powierzchni użytków rolnych. 
 
W celu dążenia do rozwoju rolnictwa należy ukierunkować dotychczasowy model 
produkcji do rolnictwa ekologicznego, a także innych ekstensywnych systemów produkcji, 
gwarantujących wysoką jakość spożywczą produktów rolnych. Grunty rolne o najniższych 
klasach przydatności rolniczej, a także gleby zdegradowane będą zalesiane. 
 
Problem wynikający z niszczącej środowisko działalności człowieka, dotyka także obszary 
wiejskie, które stanowią ostoję ekosystemów, przyrody i zasobów naturalnych oraz 
decydują o zdolności kompensacji skutków antropogennych oddziaływań i regeneracji 
środowiska naturalnego. Można powiedzieć, iż obszary te decydują o podstawach 
przyrodniczych (środowiskowych) życia i działalności ludzi, w tym także mają istotne 

 
12 Eutrofizacja, proces gromadzenia się materii organicznej (spływającej w ściekach komunalnych 
i przemysłowych) w jeziorach w tempie przekraczającym jej zasymilowanie. Eutrofizacja może być 
pochodzenia naturalnego lub antropogenicznego 
13 Dane z ewidencji gruntów Wydz. GiGN Starostwa Powiatowego w Kościerzynie 
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znaczenie dla jakości życia całego społeczeństwa. Na obszarach wiejskich koncentruje 
się wiele dóbr publicznych, które stają się coraz bardziej rzadkie, a przez to i bardziej 
cenne. Do najważniejszych należą takie dobra publiczne jak: czysta woda, nieskażone 
powietrze atmosferyczne, przyroda ożywiona i nieożywiona, krajobraz, cisza itd. Obszary 
wiejskie mają decydujące znaczenie w kreowaniu ładu ekologicznego, przestrzennego, 
społecznego i ekonomicznego. 
Istotnym kierunkiem działań w rolnictwie będzie wdrażanie i upowszechnianie Kodeksu 
Dobrej Praktyki Rolniczej, oraz innych działań edukacyjnych na szczeblu powiatowym  
i gminnym.  
 
Ponadto należy promować tradycyjne metody gospodarowania, zwłaszcza na obszarach 
parków krajobrazowych, z równoczesnym promowaniem rozwoju rolnictwa ekologicznego 
i agroturystyki. Taki system związany jest ze stosowaniem małych ilości nawozów 
sztucznych i środków ochrony roślin. 
WW  RRAAMMAACCHH  OOCCHHRROONNYY  GGRRUUNNTTÓÓWW  RROOLLNNYYCCHH  PPRRZZEEWWIIDDUUJJEE  SSIIĘĘ::  

• objęcie zalesieniem gruntów rolnych o niskiej przydatności produkcyjnej, 
• zachowanie tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach cennych 

przyrodniczo,  
• upowszechnianie stosowania Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w zakresie 

prawidłowego stosowania i składowania płynnych odchodów zwierzęcych oraz na-
wozów. 

4.2.4..  OCHRONA  LASÓW  O4.2.4 CHRONA LASÓW

Lasy łącznie zajmują około 44,2% ogólnej powierzchni powiatu, co w znacznym stopniu 
przewyższa średnią krajową (28,9%). Do obszarów o największym procencie zalesienia 
powierzchni należy zaliczyć Gminę Lipusz (69%), Gminę Dziemiany (59,5%), Gminę 
Karsin (51,3%), oraz Gminę Kościerzyna (48%). Najmniejszą powierzchnię leśną posiada 
Miasto Kościerzyna (4,9%). W najbliższych latach w ramach zalesienia gruntów rolnych  
o niskiej przydatności produkcyjnej (kl. V, VI, grunty zdegradowane) planuje się zalesienie 
kolejnych gruntów. Bezwzględny priorytet do zalesienia powinny mieć tereny, których 
zalesienie przyczyni się do poprawy ciągłości i spójności przestrzennej systemów 
chronionych. 

 
Lasy w naszej strefie klimatyczno-geograficznej są najbliższą naturze formacją 
przyrodniczą. Stanowiąc niezbędny czynnik równowagi ekologicznej, są jednocześnie 
formą użytkowania gruntów, która zapewnia produkcję biologiczną, przedstawiającą 
wartość rynkową. W lasach dominują gatunki iglaste. Sosna znalazła w Polsce 
najkorzystniejsze warunki klimatyczne oraz siedliskowe w swoim euroazjatyckim zasięgu, 
dzięki czemu zdołała wytworzyć wiele cennych ekotypów. 
 
Lasy spełniają w sposób naturalny lub w wyniku działań człowieka różnorodne funkcje, 
które kwalifikuje się następująco: 

• funkcje ekologiczne (ochronne), wyrażające się korzystnym wpływem lasów na 
kształtowanie klimatu globalnego i lokalnego, skład atmosfery, regulację obiegu 
wody w przyrodzie, przeciwdziałanie powodziom, lawinom i osuwiskom, ochronę 
gleb przed erozją i krajobrazu przed stepowieniem, zachowanie potencjału 
biologicznego wielkiej liczby gatunków i ekosystemów, a także różnorodność 
krajobrazu i lepsze warunki produkcji rolniczej, 

• funkcje produkcyjne (gospodarcze), polegające na zdolności do produkcji 
biomasy i ciągłego powtarzania tego procesu, co umożliwia trwałe użytkowanie 
drewna i surowców niedrzewnych pozyskiwanych z lasu, w tym użytków 
gospodarki łowieckiej, 

• funkcje społeczne, które kształtują korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne dla 
społeczeństwa, wzbogacają rynek pracy, wzmacniają obronność kraju, zapewniają 
rozwój kultury, nauki oraz edukacji ekologicznej społeczeństwa. 
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Podstawową zasadą gospodarki leśnej jest dążenie do zachowania trwałości lasów oraz 
powiększania zasobów leśnych i ciągłości ich użytkowania. Wielofunkcyjny model lasu, 
stający się powszechnie akceptowanym wzorcem, zakłada, że ekosystemy leśne 
biologicznie zdrowe, o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem i racjonalnie 
użytkowane zapewniają równocześnie spełnianie wszystkich funkcji lasu. 
  
WW  RRAAMMAACCHH  RREEAALLIIZZAACCJJII  PPRROOGGRRAAMMUU  PPRRZZEEWWIIDDUUJJEE  SSIIĘĘ::  

• racjonalne przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne, 
• monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym 

(pożary, choroby, szkodniki), 
• doskonalenie zasad i mechanizmów użytkowania obszarów leśnych, 
• dostosowanie lasów do wypełniania zróżnicowanych funkcji przyrodniczych 

i społecznych, 
• doskonalenie rozwiązań techniczno-finansowych zapewniających trwałość 

ekosystemów leśnych, 
• sterowane udostępnianie lasów społeczeństwu, 
• wprowadzanie bezpiecznych dla środowiska technologii prac leśnych, 
• przygotowanie podstaw do rozszerzenia zakresu zalesień: 

o weryfikacja klasyfikacji gruntów, 
o ustalenie lokalizacji zalesień i zadrzewień w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, 
• zwiększenie bioróżnorodności lasów poprzez przebudowę monokultur sosnowych. 

4.2.5..  OCHRONA  ZASOBÓW  KOPALIN  O4.2.5 CHRONA ZASOBÓW KOPALIN

Cele w dziedzinie ochrony zasobów kopalin zostały ujęte w II Polityce ekologicznej 
państwa i obejmują cztery podstawowe kierunki działania:  

• poszukiwanie efektywnych ekologicznie i ekonomicznie substytutów kopalin oraz 
zmniejszanie wskaźników zużycia surowców mineralnych na jednostkę produkcji  
i jednostkę PKB, w celu zmniejszenia bieżącego zapotrzebowania na kopaliny  
i uchronienia przed nadmiernym uszczerbkiem, zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, dostępności ich nieodnawialnych zasobów w bliższej  
i dalszej przyszłości, 

• zwiększenie efektywności wykorzystania rozpoznanych i eksploatowanych złóż 
poprzez racjonalne zagospodarowanie występujących w tych złożach kopalin 
towarzyszących, wielokierunkowe, uwzględniające możliwie szeroki zakres 
zastosowań, wykorzystanie kopalin głównych, a także uzyskiwanie dodatkowych 
korzyści z eksploatacji złóż związanych np. z ich zagospodarowaniem dla potrzeb 
podziemnego składowania odpadów i budowy zbiorników gazu ziemnego, 

• dalsze poszerzanie wiedzy o budowie geologicznej Polski i kontynuowanie prac  
w   zakresie poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowania nowych złóż, 
zwłaszcza kopalin o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa i rozwoju 
gospodarczego kraju oraz dla poprawy jakości środowiska i jakości życia 
obywateli (surowce energetyczne, surowce skalne, kopaliny o zastosowaniach 
ekologicznych, wody lecznicze i termalne), 

• ograniczanie naruszeń środowiska towarzyszących eksploatacji kopalin i pracom 
geologicznym, poprzez ulepszanie i skuteczne egzekwowanie zasad 
postępowania w tym zakresie wynikających z obowiązujących przepisów.  

WW  RRAAMMAACCHH  RREEAALLIIZZAACCJJII  PPRROOGGRRAAMMUU  PPRRZZEEWWIIDDUUJJEE  SSIIĘĘ::  

• wspieranie rozwoju poszukiwania kopalin użytecznych poprzez stymulowanie 
koncentracji prac poszukiwawczych na kluczowych surowcach i najbardziej 
perspektywicznych obszarach kraju, usprawnianie dostępu do informacji 
geologicznej oraz aktywną promocję organizowanych przetargów, 

• uwzględnienie w studium uwarunkowań i planów zagospodarowania 
przestrzennego wszystkich znaczących złóż w granicach ich udokumentowania, 
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• rekultywację terenów poeksploatacyjnych, głównie w kierunku wodno – leśnym. 

5.5.  SYSTEM  ZARZĄDZANIA  ŚRODOWISKIEM  SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

Dla ochrony i poprawy stanu środowiska niniejszy program przyjmuje zasadę 
prowadzenia działań mających na celu eliminację lub ograniczenie do minimum zagrożeń 
środowiska przyrodniczego takich jak: deficyt i zanieczyszczenie wód powierzchniowych, 
niedostateczny stopień skanalizowania i oczyszczania ścieków, nadmierny hałas  
i zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, utrata bioróżnorodności przyrodniczej, 
degradacja gleb i powierzchni ziemi, nieprawidłowa gospodarka odpadami, awarie 
przemysłowe. Zakłada się, że działania te winny mieć przełożenie na gminne programy 
ochrony środowiska. Spodziewanym efektem będzie polepszenie warunków życia 
mieszkańców regionu poprzez poprawę stanu środowiska przyrodniczego, likwidację 
zaniedbań w jego ochronie i racjonalne gospodarowanie zasobami, które to cele  
i priorytety zostały sformułowane w Strategii Rozwoju Gospodarczego Ziemi Kościersko – 
Zaborskiej. Misja ww. strategii brzmi: „Ziemia Kościersko – Zaborska sercem Kaszub. 
Region czystych lasów i jezior, niepowtarzalnej i wciąż żywej tradycji i kultury Kaszubów, 
zapewniający rozwój przedsiębiorczości w oparciu o wykorzystane w sposób 
zrównoważony zasoby, stwarzający jego mieszkańcom i turystom wysoką jakość życia.” 
 
Instytucją Zarządzającą POŚ jest Zarząd Powiatu Kościerskiego, do zadań którego 
należeć będzie: 

• analiza sytuacji, potrzeb oraz rekomendacje w sprawach zadań związanych  
z ochroną środowiska przyrodniczego powiatu, 

• promowanie walorów środowiska przyrodniczego regionu, 
• wskazywanie możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy polskich  

i europejskich dla działań i zadań zawartych w programie ochrony środowiska, 
• współpraca z jednostkami samorządów terytorialnych w zakresie organizacji akcji 

edukacyjnych, warsztatów, wystaw i spotkań związanych ze środowiskiem 
przyrodniczym i jego ochroną, 

• kreowanie programów edukacyjnych oraz projektów promocyjnych w celu 
upowszechniania wiedzy ekologicznej, 

• gromadzenie i upowszechnianie informacji o środowisku przyrodniczym i jego 
ochronie, 

• monitorowanie realizacji programu. 
Jednostkami realizującymi program będą samorządy oraz w ramach swoich kompetencji 
następujące instytucje i organizacje: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Konserwator Przyrody, Wojewódzka 
Rada Ochrony Przyrody, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych, organizacje pozarządowe, Dyrekcje Parków 
Krajobrazowych, Powiatowa Komenda Straży Pożarnej, zarządcy dróg, Izby Rolnicze, 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
 
Zarządzanie realizacją programu będzie się odbywać za pomocą instrumentów prawnych 
i strukturalnych, społecznych oraz finansowych. 
IINNSSTTRRUUMMEENNTTYY  PPRRAAWWNNEE    

Są narzędziami regulacji bezpośredniej, które poprzez akty prawne wprowadzają 
standardy o charakterze ogólnym (monitoring, sprawozdawczość), standardy ochrony  
i jakości poszczególnych komponentów środowiska oraz kontrolę ich osiągania. 
Do najważniejszych instrumentów prawnych w ochronie środowiska zaliczamy: 

• pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w tym: 
pozwolenia zintegrowane, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 
emitowanie hałasu do środowiska, emitowanie pól elektromagnetycznych, 
wytwarzanie odpadów, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pozwolenia 
wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych, 
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wykonywanie innych czynności i robót, budowli, które mają znaczenie  
w gospodarowaniu wodami lub w korzystaniu z wód, koncesje na wydobywanie 
kopalin, 

• decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć, które 
umożliwiają uzyskanie optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska, 

• decyzje o pozwoleniu na budowę, podejmowane w oparciu o zapisy miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego,  

• decyzje o podziałach i scaleniach gruntów,  
• decyzje zobowiązujące do prowadzenia badań monitoringowych stanu 

środowiska,  
• decyzje o konieczności opracowania przeglądu ekologicznego. 
Wśród instrumentów prawnych szczególne miejsce przypada planom 
zagospodarowania przestrzennego. Działania władz samorządowych oraz 
przedsiębiorstw i innych podmiotów związane z ochroną środowiska muszą być 
osadzone w realiach obowiązujących planów miejscowych, w których to następuje 
ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz 
określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. 
Instrumenty strukturalne rozumiane są jako narzędzia do formułowania, integrowania  
i wdrażania polityk środowiskowych. Są to przede wszystkim strategie i programy 
wdrożeniowe oraz systemy zarządzania środowiskowego takie jak np. 
• Program ochrony środowiska powiatu kościerskiego na lata 2008-2011  

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015, 
• Plan gospodarki odpadami powiatu kościerskiego na lata 2008-2011  

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015, 
• Strategii Rozwoju Gospodarczego Ziemi Kościersko – Zaborskiej, 
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. 

IINNSSTTRRUUMMEENNTTYY  SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

Wspomagają realizację programu ochrony środowiska. Aktywny udział mieszkańców, 
współpraca różnych grup społecznych oraz zgoda społeczna w dużej mierze warunkują 
efektywność realizacji Programu. Do instrumentów społecznych zalicza się edukacja 
ekologiczna realizowana w różnych formach i na różnych poziomach, począwszy od szkół 
wszystkich stopni a skończywszy na tematycznych szkoleniach adresowanych do 
poszczególnych grup zawodowych i organizacji. Istotną rolę w edukacji będą pełniły m.in. 
pozarządowe organizacje ekologiczne prowadzące działalność informacyjną lub 
konsultacyjną dla społeczeństwa. Innym instrumentem społecznym jest system konsultacji 
i debat publicznych, który polega na budowaniu powiązań między władzami 
samorządowymi a społeczeństwem, gdzie podstawą jest komunikacja społeczna. 
Pomocne będzie tu wykorzystanie mediów w celach informowania społeczeństwa  
o podejmowanych i planowanych działaniach z zakresu ochrony środowiska. Również 
informacje o środowisku są instrumentem społecznym. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony 
środowiska organy administracji są zobowiązane udostępnić każdemu informacje  
o środowisku i jego ochronie, znajdujące się w ich posiadaniu lub które są dla nich 
przeznaczone (art. 19 ustawy POŚ). Rzetelna informacja o stanie środowiska  
i działaniach na rzecz jego ochrony jest czynnikiem decydującym o sukcesie realizowanej 
edukacji ekologicznej. 
IINNSSTTRRUUMMEENNTTYY  FFIINNAANNSSOOWWEE  

Należą do nich, m.in.: 
• opłaty za korzystanie ze środowiska w tym: opłaty za wprowadzanie gazów lub 

pyłów do powietrza, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 
składowanie odpadów,  

• opłaty za wyłączanie gruntów rolnych i leśnych z produkcji, 
• opłaty za usuwanie drzew i krzewów, 
• opłaty eksploatacyjne za pozyskiwanie kopalin, 
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• administracyjne kary pieniężne naliczane za przekroczenie lub naruszenie 
warunków korzystania ze środowiska, 

• fundusze celowe m.in. fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

6.6.  SYSTEM  MONITORINGU  I  OCENY  WDRAŻANIA  PROGRAMU  SYSTEM MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PROGRAMU

Realizacja programu ochrony środowiska winna być przedmiotem systematycznego 
procesu monitorowania i oceny. Zgodnie z wymogiem ustawowym co dwa lata Zarząd 
Powiatu będzie sporządzał z jego realizacji sprawozdanie, które przedstawi Radzie 
Powiatu. 
 
Dla efektywnego wdrażania Programu konieczne będzie regularne zbieranie, analiza  
i ocena danych. System monitoringu powinien skupić się przede wszystkim na 
efektywności wdrażanych działań i zadań oraz analizie przyczyn rozbieżności pomiędzy 
założeniami do programu a ich realizacją. Uzupełnieniem może być monitoring stanu 
środowiska przyrodniczego prowadzony w sposób stały. 
 
System oceny realizacji Programu powinien być oparty na odpowiednio dobranych 
wskaźnikach presji, stanu i reakcji, pozwalających całościowo opisać zagadnienia polityki 
ochrony środowiska i zarazem dających możliwość porównań międzyregionalnych. 
System tworzyć będą następujące wskaźniki przyjęte na podstawie programu dla 
województw pomorskiego:  

• wskaźniki presji na środowisko, wskazujące główne źródła problemów  
i zagrożeń środowiskowych, odnoszące się do tych form działalności, które 
zmniejszają ilość i jakość zasobów (np. emisja zanieczyszczeń do środowiska, 
ilość odpadów gromadzonych na składowiskach, tempo eksploatacji zasobów 
środowiska), 

• wskaźniki stanu środowiska, odnoszące się do jakości środowiska i jego 
zasobów, pozwalające na ocenę zachodzących zmian (np. lesistość, udział 
gruntów rolnych), 

• wskaźniki reakcji (działań ochronnych), pokazujące działania podejmowane  
w celu poprawy jakości środowiska lub złagodzenia antropopresji na środowisko 
(np. procent mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków, udział 
obszarów prawnie chronionych w powierzchni powiatu, powierzchnia gruntów 
zrekultywowanych, wydatki na ochronę środowiska). 

 
Do określenia powyższych wskaźników wykorzystano informacje Głównego Urzędu 
Statystycznego oraz ewidencji gruntów. Wskaźniki dotyczące gospodarki odpadami 
zostały zawarte w Planie gospodarki odpadami powiatu kościerskiego. 

Tabela 22. Wskaźniki efektywności realizacji celów Programu ochrony środowiska powiatu 
kościerskiego 

Lp. Wskaźniki Stan na dzień 
31.12.2005 r. 

Wskaźniki presji 

1 Emisja zanieczyszczeń pyłowych do powietrza z zakładów 
szczególnie uciążliwych 0 tys. t 

2 
Emisja zanieczyszczeń gazowych do powietrza z zakładów 
szczególnie uciążliwych, 
w tym CO2  

 
48,8 tys. t 
48,5 tys. t 

3 Pobór wody ogółem, 
w tym na potrzeby przemysłu 

4,6 hm3 

49,7% 
4 Zużycie wody w przemyśle 2,29 hm3

 

5 

Udział terenów zabudowanych w powierzchni powiatu, 
w tym:  
powierzchnia terenów mieszkaniowych 
powierzchnia terenów przemysłowych 

 
1,31% 
600 ha 
125 ha 

6 Udział terenów komunikacyjnych w powierzchni województwa 2,32% 

7 Liczba składowisk odpadów ogółem, 
w tym przemysłowych 

5 
0 
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Wskaźniki stanu środowiska

8 
Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczenia, 
w tym ścieki nieoczyszczane  

 
1,5 hm3 

4,4% 
9 Udział gruntów ornych w powierzchni powiatu 33,01% 

10 Udział trwałych użytków zielonych w powierzchni powiatu 8,3% 
11 Udział gruntów pod wodami w powierzchni powiatu 5,0% 

12 
Udział gruntów leśnych i zadrzewionych oraz zakrzewionych w 
powierzchni powiecie,  
w tym lasy 

 
45,05% 
44,9% 

Wskaźniki reakcji (działań ochronnych) 

13 Stopień redukcji wytworzonych zanieczyszczeń pyłowych w 
zakładach szczególnie uciążliwych 90,3% 

14 % mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków 50,4% 

15 Udział powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych 
prawnie chronionej w powierzchni powiatu 56,5% 

16 Wydatki inwestycyjne na ochronę powietrza i klimatu 182,2 tys. zł 
17 Wydatki inwestycyjne na gospodarkę ściekową i ochronę wód  9996,8 tys. zł 

7.7.  ASPEKTY  FINANSOWE  REALIZACJI  PROGRAMU  ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU

Źródła finansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska można podzielić na 
publiczne czyli pochodzące przykładowo z budżetu państwa lub pozabudżetowych 
instytucji publicznych; prywatne pochodzące przykładowo z banków komercyjnych, 
funduszy inwestycyjnych oraz prywatno - publiczne pochodzące przykładowo ze spółek 
prawa handlowego z udziałem gminy. Natomiast wsparcie finansowe działań związanych 
z ochroną środowiska uzyskiwane jest ze środków krajowych i zagranicznych. 
Obecnie przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska potencjalnie mogą być 
finansowane z następujących źródeł: 
FFUUNNDDUUSSZZEE  WWŁŁAASSNNEE  IINNWWEESSTTOORRÓÓWW,,  WW  TTYYMM  FFUUNNDDUUSSZZEE  WWŁŁAASSNNEE  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA,,  PPOOWWIIAATTUU  II  GGMMIINNYY  

Należą do nich, np.  
• wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatki i opłaty lokalne od osób prawnych, 
• udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (np. w podatku 

dochodowym), 
• podatki i opłaty od osób fizycznych, 
• dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 
• dochody z majątku gminy, 
• subwencje z budżetu państwa, 
• dotacje celowe na zadania zlecone. 

PPOOŻŻYYCCZZKKII,,  DDOOTTAACCJJEE  II  DDOOPPŁŁAATTYY  DDOO  OOPPRROOCCEENNTTOOWWAANNIIAA  PPRREEFFEERREENNCCYYJJNNYYCCHH  KKRREEDDYYTTÓÓWW  UUDDZZIIEELLAANNEE  PPRRZZEEZZ  
FFUUNNDDUUSSZZEE  OOCCHHRROONNYY  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  II  GGOOSSPPOODDAARRKKII  WWOODDNNEEJJ  

Fundusze ochrony środowiska działają na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
Prawo ochrony środowiska. Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej mają osobowość prawną i są odpowiednio państwowym funduszem 
celowym oraz wojewódzkimi funduszami celowymi. Fundusze te prowadzą samodzielną 
gospodarkę finansową i pokrywają wydatki na finansowanie zadań z dziedziny ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów. 
Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą gospodarkę finansową w sposób 
zapewniający pełne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej 
niepodlegających zwrotowi przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. 
Fundusze powiatowe i gminne nie mają osobowości prawnej i nie mogą udzielać 
pożyczek. Przychodami funduszy są między innymi wpływy z tytułu opłat za korzystanie 
ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz 
przepisów szczególnych. Przychodami mogą być również dobrowolne wpłaty, zapisy, 
darowizny, środki pochodzące z fundacji. Środki funduszy przeznacza się na 
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady 
zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz na współfinansowanie 
projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem 

40 
 



środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi. Środki funduszy 
mogą być także przeznaczane na współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów 
operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych  
w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej.  
ZZAAGGRRAANNIICCZZNNAA  PPOOMMOOCC  FFIINNAANNSSOOWWAA  UUDDZZIIEELLAANNAA  PPRRZZEEZZ  FFUUNNDDAACCJJEE  II  PPRROOGGRRAAMMYY  PPOOMMOOCCOOWWEE..  

EkoFundusz 
 
Fundacja EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 roku przez Ministra Finansów dla 
zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części długu zagranicznego 
na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. konwersja długu). Dotychczas 
decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, 
Włochy, Szwecja, Norwegia. EkoFundusz zarządza środkami finansowymi pochodzącymi 
z ekokonwersji, łącznie ponad 571mln USD do wydatkowania w latach 1992 - 2010. 
Zadaniem Fundacji jest finansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, 
które mają istotne znaczenie w skali regionu, kraju lub wpływają na osiągnięcie celów 
ekologicznych w skali europejskiej, a nawet światowej uznanych za priorytetowe. 
Przyznane środki Fundacja przeznacza na dofinansowanie przedsięwzięć w pięciu 
dziedzinach uznanych jako priorytetowe: 

• ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenku azotu oraz 
eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza): 
o likwidacja niskich źródeł emisji w miastach o udokumentowanym 

ponadnormatywnym stężeniu dwutlenku siarki, 
o budowa kotłów z paleniskami fluidalnymi, 
o budowa turbin gazowo - parowych (preferowane będą układy wykorzystujące 

biogaz, gaz odpadowy lub lokalne złoża gazu ziemnego), 
o zmniejszenie emisji zanieczyszczeń atmosfery z pojazdów samochodowych  

w miastach, 
• przywracanie czystości wód Morza Bałtyckiego oraz ochrona zasobów wody pitnej 

(ochrona wód): 
o budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w ramach 

Krajowego Programu Budowy Oczyszczalni Ścieków Komunalnych  
w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 15 - 100 tys., 
położonych w pasie nadmorskim o szerokości 50 km i w zlewniach: Zalewu 
Wiślanego, Zalewu Szczecińskiego, rzek Przymorza, Wisły – poniżej ujścia 
Brdy, Odry – poniżej ujścia Warty, 

o budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w aglomeracjach powyżej 15 tys. 
RLM mających wpływ na jakość wody pitnej dla mieszkańców Warszawy  
i Krakowa, 

o budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji niezbędnych dla 
zachowania czystości jezior o dużej wartości przyrodniczej lub wód w obrębie 
parków narodowych i rezerwatów przyrody, 

o budowa systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków na obszarach 
wybranych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w strefach bardzo 
wysokiego zagrożenia określonych przez Państwowy Instytut Geologiczny, 

o budowa instalacji do utylizacji osadów ściekowych w komunalnych 
oczyszczalniach ścieków. 

• ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu): 
o oszczędność energii w miejskich systemach zaopatrzenia w ciepło, 
o wykorzystanie biomasy do celów energetycznych w sektorze komunalno - 

bytowym i w zakładach przemysłowych, 
o gospodarcze wykorzystanie biogazu z odpadów pochodzenia rolniczego,  

z wysypisk odpadów komunalnych i z oczyszczalni ścieków oraz gazu 
odpadowego z procesów przemysłowych, 

o produkcja biopaliwa z rzepaku, 
o wykorzystanie energii solarnej (kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne), 
o wykorzystanie energii wiatru, 
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o wykorzystanie energii geotermalnej w zakresie naziemnej części ciepłowniczej 
wraz z centralą geotermalną, 

o wykorzystanie płytkiej geotermii (pompy ciepła), 
o promocja technologii ogniw paliwowych, 
o wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych i z procesów 

spalania, 
• ochrona różnorodności biologicznej (ochrona przyrody): 

o ochrona gatunków fauny i flory zagrożonych wyginięciem, 
o ochrona cennych przyrodniczo obszarów wodno – błotnych, 
o czynna ochrona przyrody w parkach narodowych i krajobrazowych, 
o ochrona obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”, 
o budowa infrastruktury edukacji ekologicznej w parkach narodowych, 
o dostosowanie składu gatunkowego lasu do siedlisk w parkach narodowych  

i w ich otulinach, 
• racjonalizacja gospodarki odpadami i rekultywacja gleb (gospodarka odpadami):  

o organizacja kompleksowych systemów zbiórki, recyklingu i zagospodarowania 
odpadów komunalnych obsługujących 50 - 250 tys. mieszkańców, 

o unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, 
o budowa instalacji do recyklingu odpadów komunalnych i niebezpiecznych, 
o modernizacje technologii przemysłowych prowadzące do eliminacji 

powstawania odpadów niebezpiecznych (tzw. „czyste technologie”). 
W sektorach tych EkoFundusz wspiera jedynie projekty inwestycyjne w ich fazie 
realizacyjnej, a w dziedzinie ochrony przyrody również projekty nieinwestycyjne. Oznacza 
to, że Fundacja nie finansuje dokumentacji, prac naukowo-badawczych, akcji 
monitoringowych, jak też projektów z dziedziny edukacji ekologicznej. Wyjątkami są 
zadania edukacyjne i szkoleniowe stanowiące integralną część projektów innowacyjnych 
oraz projektów w dziedzinie ochrony przyrody. Dofinansowanie ze środków EkoFunduszu 
ma wyłącznie formę bezzwrotnych dotacji. Udział dotacji w kosztach projektu waha się od 
15 do 60% i zależy od jego typu oraz statusu prawno - organizacyjnego inwestora. 
Projekty przyrodnicze w sektorze IV (ochrona przyrody) mogą otrzymać dotacje  
w wysokości nie przekraczającej 80% kosztów projektu, a przebudowy drzewostanu  
w otulinach parków narodowych nie przekraczająca 50% kosztów projektu. Dotacja 
EkoFunduszu dla pojedynczego projektu nie może być niższa niż 50 tys. zł. 
 
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
 
Mechanizmy te są bezzwrotnymi źródłami pomocy w dofinansowaniu rozwoju Polski. 
Całkowita pula środków finansowych dostępnych dla Polski w ramach obu mechanizmów 
wynosi ponad 533 mln euro z możliwością wykorzystania do 2009 roku. Głównym celem 
utworzonego przez państwa - darczyńców jest realizacja przedsięwzięć prorozwojowych 
przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  
Minimalna wartość dofinansowania pojedynczego projektu ze środków Mechanizmu 
Norweskiego i Mechanizmu Finansowego EOG wynosi 250 000 euro. Poziom 
dofinansowania zależy od źródeł finansowania po stronie polskiego beneficjenta. Jeśli 
projekt finansowany jest z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 
wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie maksymalnie do 85% całkowitych kosztów 
kwalifikowanych. W przypadku realizacji projektu we współpracy z podmiotami 
prywatnymi, poziom współfinansowania z Mechanizmów Finansowych może wynieść 
maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych. 
Środki finansowe w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego są dostępne na realizację projektów w następujących sześciu obszarach 
priorytetowych: 

• ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję 
zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii, celem priorytetu jest 
zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych w środowisku, poprzez m.in. 
ochronę powietrza, wód powierzchniowych oraz racjonalną gospodarkę odpadami: 
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o ograniczanie korzystania z indywidualnych systemów ogrzewania na rzecz 
podłączenia do zbiorczych/komunalnych sieci cieplnych, 

o zastąpienie przestarzałych źródeł energii cieplnej nowoczesnymi, 
energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami energii, 

o prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej, 
o inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii, tj. małe elektrownie wodne 

do 5 MW, 
o wykorzystanie energii słonecznej oraz biomasy w indywidualnych systemach 

grzewczych, 
o budowa, przebudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków oraz 

systemów kanalizacji zbiorczej, 
o organizacja selektywnej zbiórki odpadów, a następnie zagospodarowanie ich 

poprzez odzysk. 
Maksymalna wartość dofinansowania dla tego priorytetu wynosi 2 000 000 euro. 

• promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie  
i zarządzanie zasobami, celem priorytetu jest promowanie i wprowadzanie w życie 
zasad zrównoważonego rozwoju wśród władz i społeczności: 
o zmniejszanie energo-, materiało- i wodochłonności produkcji i usług poprzez 

poprawę efektywności wykorzystania zasobów produkcyjnych, wykorzystanie 
alternatywnych źródeł energii, 

o wspieranie procesu tworzenia „zielonych” miejsc pracy i „zielonych zamówień”, 
o działania na rzecz poprawy poziomu edukacji ekologicznej, poprzez tworzenie 

sieci nauczania na rzecz środowiska, 
o działania zachęcające do ochrony, poprawy i przywracania różnorodności 

biologicznej, w tym zasobów morskich oraz obszarów włączonych do sieci 
Natura 2000, 

o działania na rzecz wsparcia gospodarki leśnej, 
• ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny  

i odnowa miast, 
• rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń 

wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji 
lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów 
demokratycznych, 

• opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem, 
• badania naukowe. 

Środki finansowe z Norweskiego Mechanizmu Finansowego mogą wspierać działania 
podejmowane w ramach wszystkich sześciu priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG, 
oraz na zasadach pierwszeństwa w zakresie następujących dodatkowych czterech 
obszarów priorytetowych: 

• wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania  
z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa, 

• ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności 
administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla 
realizacji projektów inwestycyjnych, celem priorytetu jest wzmocnienie 
umiejętności i możliwości działania administracji szczebla centralnego  
i regionalnego oraz innych jednostek odpowiedzialnych za wdrażanie prawa UE  
w zakresie ochrony środowisk: 
o usprawnienia wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska, 
o wsparcia w zakresie budowy zdolności instytucjonalnych administracji 

odpowiedzialnej za ochronę środowiska, 
o gromadzenia i upowszechniania informacji, np. o najlepszych dostępnych 

technikach, 
o rozwoju systemów zarządzania środowiskiem, 

• polityka regionalna i działania transgraniczne, 
• pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire. 
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FFUUNNDDUUSSZZEE  UUNNIIII  EEUURROOPPEEJJSSKKIIEEJJ  

W latach 2007-2013 istnieje możliwość finansowania inwestycji w zakresie ochrony 
środowiska w ramach Programów Operacyjnych: 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
 
Rada Ministrów przyjęła 29 listopada 2006 roku projekt Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013, który zgodnie z projektem Narodowych 
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 - 2013 (NSRO) stanowi jeden z programów 
operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w NSRO 
celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 
Cele i priorytety programu - głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy 
równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości 
kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. 
PO Infrastruktura i Środowisko koncentruje się na działaniach o charakterze 
strategicznym i ponadregionalnym. Ponad 66% wydatków będzie przeznaczonych na 
realizację celów Strategii Lizbońskiej. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko realizowanych będzie 17 priorytetów. 
 
Priorytety prośrodowiskowe skupione są w następujących tzw. osiach priorytetowych: 

• Gospodarka wodno - ściekowa 
Oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa (kanalizacja i oczyszczalnie), 
finansowana z Funduszu Spójności (2 725 mln euro); głównym celem jest wyposażenie 
aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków. Będą 
to zatem duże inwestycje, chociaż w przypadku projektów z jednym beneficjentem oraz 
projektów obejmujących kompleksowe rozwiązania problemów gospodarki wodno - 
ściekowej na danym terenie, dopuszcza się włączenie do programu także zadań 
realizowanych w aglomeracjach od 2 tys. do 15 tys. RLM. 

• Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 
Oś priorytetowa II - gospodarka odpadami i ochrona powietrza (odpady i recykling), 
finansowana z Funduszu Spójności (1 190 mln euro); planowane są projekty 
porządkujące gospodarkę odpadami w aglomeracjach liczących powyżej 150 tys. 
mieszkańców. W dużych projektach tego priorytetu wspierane będą działania w zakresie 
zapobiegania oraz ograniczenia wytwarzania odpadów komunalnych, wdrażanie 
technologii odzysku, w tym recyklingu, wdrażania technologii ostatecznego 
unieszkodliwienia odpadów komunalnych, a także likwidacji zagrożeń wynikających ze 
składowania odpadów. Oś priorytetowa II ma przyczynić się do rekultywacji terenów 
zdegradowanych, wdrożenie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych. 

• Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 
Oś priorytetowa III - zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 
(zbiorniki retencyjne), która będzie finansowana z Funduszu Spójności (545 mln euro); 
dotyczy zapewnienia odpowiedniej ilości zasobów wodnych na potrzeby ludności  
i gospodarki oraz minimalizacji skutków negatywnych zjawisk naturalnych, 
przeciwdziałania poważnym awariom, a także zarządzania i monitoringu w ochronie 
środowisk. Środki z tej osi przeznaczane będą między innymi na odtwarzanie  
i modernizowanie zabudowy hydrotechnicznej, zwłaszcza w przypadku jej 
wielofunkcyjności. 

• Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony 
środowiska 

Oś priorytetowa IV - przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów 
ochrony środowiska (inwestycje w firmie), która będzie finansowana z Europejskiego 
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Funduszu Rozwoju Regionalnego (200 mln euro); dotyczy wsparcia dla inwestycji 
proekologicznych realizowanych przez przedsiębiorstwa. 

• Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych 
Oś priorytetowa V - ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych (ochrona 
zagrożonych gatunków) - 89,9 mln euro. Środki z tej osi kierowane będą na przywracanie 
właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na obszarach chronionych, 
wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności 
genetycznych roślin, zwierząt, przywrócenie drożności korytarzy ekologicznych, wsparcie 
procesu opracowania planów ochrony dla obszarów chronionych, zwiększanie 
świadomości w zakresie potrzeby i właściwości metod ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu. 

• Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 
Oś priorytetowa X - infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (energia 
odnawialna), która będzie finansowana z Funduszu Spójności (732,2 mln euro), a jednym 
z głównych celów będzie podniesienie poziomu wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych, w tym biopaliw (budowa lub modernizacja instalacji wykorzystujących do 
produkcji energii biomasę, biogaz, energię wiatru, wody, a ciepła przy wykorzystaniu 
biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej). 
 
Na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 
zostanie przeznaczonych ponad 36 mld euro. Ze środków Unii Europejskiej będzie 
pochodziło 27 848,3 mln euro (w tym ze środków Funduszu Spójności – 21 511,06 mln 
euro (77%) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 6 337,2 mln euro 
(23%). 
 
W latach 2007-2015 do województwa pomorskiego trafi 1 897,78 mln euro w ramach 
działań objętych Strategią Rozwoju Kraju 2007-1514. Wartość dofinansowania unijnego, 
obejmująca środki w ramach Narodowej Strategii Spójności oraz Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, szacowana jest na 1 427,46 mln euro. Udział środków krajowych 
szacowany jest na kwotę 470,32 mln euro. 
 
Analizując szczegółowo PO Infrastruktura i Środowisko i indykatywny wykaz 
indywidualnych projektów kluczowych (z 27.02.2007 r.), w tym dużych (z 03.01.2007 r.),  
w ramach narodowych strategicznych ram odniesienia 2007-2013 następujące projekty 
dotyczące gmin powiatu kościerskiego mają szanse uzyskać wsparcie z budżetu państwa, 
co poprawi możliwości realizacji celów POŚ dla WP – w ramach II osi priorytetowej 
gospodarka odpadami: 

o racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji 
Odpadów Komunalnych Stary Las (obejmuje następujące gminy z powiatu 
kościerskiego: Karsin, Liniewo, Stara Kiszewa, Nowa Karczma), wartość 
projektu 20,80 mln Euro, czas realizacji 2007-2009,  

o kompleksowy system zagospodarowania odpadów komunalnych dla 18 gmin 
ziemi kaszubskiej (obejmuje następujące gminy z powiatu kościerskiego: 
Dziemiany, Lipusz, Miasto Kościerzyna), wartość projektu 10,05 mln Euro, 
czas realizacji 2007-2013. 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 (RPOWP) 
 
RPO WP jest jednym z instrumentów realizacji Narodowych Strategicznych Ram 
Odniesienia 2007-2013 (NSRO)15. Za przygotowanie i wdrożenie Programu 
odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca, której funkcję pełni Zarząd Województwa 
Pomorskiego. RPO WP został przygotowany zgodnie z art. 32 ust. 1 rozporządzenia WE 
                                                 
14 Fundusze unijne dla województwa pomorskiego – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
15  Dokument zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzającą pewne elementy NSRO 

z dnia 7 maja 2007 roku. 
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nr 1083/2006 w celu wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach celu Konwergencja polityki spójności Unii Europejskiej.  
Celem strategicznym RPO WP jest poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności 
społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu 
specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym 
poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych16.  
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności 
gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie 
powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz 
przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym.  
RPO WP realizowany będzie poprzez 10 Osi Priorytetowych: 

• OP 1. Rozwój i innowacje w MŚP, 
• OP 2. Społeczeństwo wiedzy, 
• OP 3. Funkcje miejskie i metropolitalne, 
• OP 4. Regionalny system transportowy, 
• OP 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, 
• OP 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, 
• OP 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa, 
• OP 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, 
• OP 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, 
• OP 10. Pomoc techniczna. 

Źródłami finansowania RPO WP będą środki Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz towarzyszące im współfinansowanie krajowe. Alokacja środków EFRR 
przeznaczonych na finansowanie Programu wynosi 885 065 762 EUR, co stanowi  1,33% 
ogółu środków alokowanych na realizację Programów Operacyjnych w ramach celu 
Konwergencja oraz 5,35% całkowitej alokacji EFRR na 16 Regionalnych Programów 
Operacyjnych.   
Zgodnie z indykatywnym planem finansowym RPO WP łączna wartość środków 
zaangażowanych w finansowanie RPO WP (wspólnotowych i krajowych) wyniesie 
1 227 167 232 EUR, z czego wkład krajowy (publiczny i prywatny) stanowić będzie 
342 101 470 EUR. Wartość krajowych środków publicznych szacowana jest na poziomie 
240 844 145 EUR, a prywatnych – 101 257 325 EUR.  
Poziom współfinansowania poszczególnych Osi Priorytetowych ze środków EFRR jest 
zróżnicowany i waha się od 60% w Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MŚP do 
85% w Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa oraz Osi Priorytetowej 9. 
Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie. Współfinansowanie całego 
RPO WP środkami EFRR wyniesie więc około 72%.  

Tabela 23. Środki dostępne na ochronę środowiska w ramach RPO WP na lata 2007 – 201317 

Lp. 

 

 

Priorytetowy obszar tematyczny Środki 
dostępne 

w mln EuroKod  Opis

Oś I – Rozwój i innowacje w MŚP

1. 06 
Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla 
środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie i 
stosowanie/ użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie 
czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw)

9,7* 

Oś III – Funkcje miejskie i metropolitarne 
2. 16 Budowa linii kolejowych 46,0 
3. 18 Tabor kolejowy 5,3 
4. 25 Transport miejski 13,2 
5. 28 Inteligentne systemy transportu (płynne sterowanie ruchem ulicznym) 29,2*

Oś IV – Regionalny system transportowy 
6. 16 Budowa linii kolejowych nakłady w 

                                                 
16 Projekt uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 
2007-2013 (wersja IV), Gdańsk, grudzień 2007 r. 
17 Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem 
perspektywy 2011-14 
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pozycji nr 2 
7. 26 Transport multimodalny (rozwiązania służące transportowi zbiorowemu) 48,9* 

Oś V – Środowisko i energetyka przyjazna środowisku
8. 39 Energia odnawialna: wiatrowa 3,1
9. 40 Energia odnawialna: słoneczna 3,1

10. 41 Energia odnawialna: biomasa 3,1 
11. 42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 3,1 
12. 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią 25,7 
13. 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 24,7

14. 53 
Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów 
i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym 
i technologicznym) 

15,6 

15. 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom 3,1 
Oś VI – Turystyka i dziedzictwo kulturowe
16. 55 Promowanie walorów przyrodniczych (edukacja, bezpieczny dostęp) 19,4* 
17. 56 Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego 2,2

Oś VII – Ochrona zdrowia i system ratownictwa

18. 53 
Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów 
i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym 
i technologicznym) 

środki ujęto w 
poz. nr 14 

19. 76 Infrastruktura ochrony zdrowia 34,3 
Oś VIII – Lokalna infrastruktura podstawowa 

20. 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi nakłady w 
poz. nr 13 

21. 45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną 4,6 
22. 46 Oczyszczanie ścieków 32,1 

23. 55 Promowanie walorów przyrodniczych nakłady w 
poz. nr 16 

24 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich 65,4* 
Oś IX – Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie 

25. 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią nakłady w 
poz. nr 12 

26. 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich nakłady w 
poz. nr 24

27. 76 Infrastruktura ochrony zdrowia nakłady w 
poz. nr 19

SUMA 391,8** 
* środki finansowe tylko w części przeznaczone na ochronę środowiska 
** łącznie ze środkami tylko częściowo przeznaczonymi na ochronę środowiska 
 
Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich 
 
Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich jest finansowane w ramach Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich utworzonego na mocy 
Rozporządzenia Rady 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej. Zasady 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich zostały określone w Rozporządzeniu Rady 
1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW. Według tego 
rozporządzenia każdy kraj członkowski musi opracować Krajowy Plan Strategiczny dla 
Obszarów Wiejskich oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowy Plan 
Strategiczny obejmuje lata 2007-2013. Łączna kwota środków na PROW 2007-2013 to 
ok. 17,2 mld euro, z czego ponad 13,2 mld euro będzie pochodzić z budżetu UE 
(Europejski Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), a około 4 mld 
stanowić będą krajowe środki publiczne. Zadaniem EFRROW, jest promocja 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich we Wspólnocie.  
Główne cele nowej polityki POROW: 

• Cel 1: Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich 
restrukturyzację 

• Cel 2: Poprawa stanu środowiska oraz krajobrazu poprzez racjonalną gospodarkę 
ziemią obejmuje następujące działania: 
o wspieranie gospodarstw na obszarach górskich i innych obszarach  

o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), 
o płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem 

Ramowej Dyrektywy Wodnej, 
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o program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe), 
o zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż grunty rolne, 
o odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy  

i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych. 
• Cel 3: Poprawa warunków życia ludności wiejskiej i promocja dywersyfikacji 

działalności gospodarczej obejmuje następujące działania: 
o różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 
o podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 
o odnowa i rozwój wsi, 
o tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 

 
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Województwa Pomorskiego na 
lata 2005 – 2013 przewidziano dwa priorytety wpisujące się w założenia programu 
wojewódzkiego: 

• Priorytet 2: Poprawa (ilościowa i jakościowa) infrastruktury produkcyjnej, 
technicznej i społecznej dla wzmocnienia konkurencyjności obszarów wiejskich; 

W ramach drugiego priorytetu planowane jest działanie Budowa i modernizacja systemu 
infrastruktury przeciwpowodziowej, urządzeń melioracyjnych i małej retencji wodnej  
z zaplanowanymi środkami na lata 2007-2013 wynoszącymi 83,7 mln Euro (wg kursu 4,00). 

• Priorytet 3: Poprawa konkurencyjności oraz wspieranie trwałego  
i zrównoważonego rozwoju rolnictwa oraz wzmocnienie przetwórstwa rolno – 
spożywczego.  

W ramach 3 priorytetu w zapisy niniejszego Programu wpisuje się zadanie: 
3.3 Wsparcie działań w gospodarstwach rolnych, służących zachowaniu walorów 
przyrodniczo – krajobrazowych obszarów wiejskich – kwota dofinansowania z EFRROW 
na lata 2007-2013 – 200,0 mln Euro (wg kursu 4,00). 
Zakładana całkowita kwota do wykorzystania z EFRROW w latach 2007 - 2013 to blisko 
710,45 mln Euro. 
 
LIFE+ 
 
LIFE+ jest kontynuacją Instrumentu Finansowego LIFE, który został utworzony przez 
Komisję Europejską w 1992 roku. Nowy program LIFE+ będzie jedynym programem 
wspólnotowym poświęconym wyłącznie zagadnieniom związanym z ochroną środowiska. 
Realizacja tego programu rozpoczęła się w 2007 roku wraz z wejściem w życie 
Rozporządzenia o Lifie+. 
Celem Programu będzie: 

• ochrona przyrody i bioróżnorodności, 
• przeciwdziałanie zmianom klimatu, 
• zminimalizowanie negatywnych skutków wpływu zanieczyszczeń środowiska na 

zdrowie ludzi, 
• zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych i racjonalna gospodarka 

odpadami. 
Program LIFE+ umożliwi realizację projektów z zakresu trzech komponentów: 

• Przyroda i Różnorodność Biologiczna (projekty dotyczące wdrażania Dyrektywy 
Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej), 

• Polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska (projekty z zakresu ochrony 
środowiska, zapobiegania zmianom klimatycznym, ochrony zdrowia i polepszania 
jakości życia oraz projekty z zakresu zrównoważonego wykorzystania zasobów 
naturalnych i gospodarki odpadami - komponent stanowi połączenie byłego 
komponentu LIFE-Środowisko oraz programu Forest focus), 

• Informacja i Komunikacja (projekty informacyjne i komunikacyjne, kampanie na 
rzecz zwiększania świadomości ekologicznej w społeczeństwie, w tym kampanie 
na temat zapobiegania pożarom lasów oraz wymiana najlepszych doświadczeń  
i praktyk). 
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Planowany budżet LIFE+: 
• około 2 mld euro - całkowity budżet LIFE+ na lata 2007 – 2013, 
• około 42 mln euro - planowana przez Komisję Europejską alokacja dla Polski na 

lata 2007 – 2010, 
• 20% budżetu LIFE+ ma być zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, 
• 80% budżetu LIFE+ ma być w dyspozycji poszczególnych krajów członkowskich. 

KKRREEDDYYTTYY  PPRREEFFEERREENNCCYYJJNNEE  ZZ  BBAANNKKUU  OOCCHHRROONNYY  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  ((BBOOŚŚ))  

Bank Ochrony Środowiska S.A. jest jednym z kilkudziesięciu banków komercyjnych, 
działających na polskim rynku, ale jedynym specjalizującym się w finansowaniu ochrony 
środowiska. Jego specyfika powoduje, że obok Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej oraz Fundacji EkoFundusz jest jednym z filarów systemu 
finansowania ochrony środowiska w Polsce - aktualnie w ofercie Banku jest około 30 
produktów, które wiążą się z jego proekologiczną misją. 
Bank Ochrony Środowiska proponuje w tej formule nisko oprocentowane kredyty na: 

• usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz budowę składowisk 
przystosowanych do unieszkodliwiania odpadów azbestowych i wodociągów  
w technologii rur bezazbestowych w miejsce wodociągów z rur azbestowych, 

• ograniczenie emisji spalin z pojazdów komunikacji zbiorowej, 
• uszczelnianie i hermetyzację przeładunku i dystrybucji paliw, 
• budowę ścieżek rowerowych, 
• ograniczenie hałasu (wyciszanie stacjonarnych źródeł, budowa ekranów 

dźwiękochłonnych przy istniejących trasach komunikacyjnych), 
• termomodernizację budynków, 
• ograniczenie zużycia energii elektrycznej, w tym modernizację oświetlenia, 
• budowę i modernizację systemów ciepłowniczych, 
• zadania z zakresu czystszej produkcji. 

KKRREEDDYYTTYY  MMIIĘĘDDZZYYNNAARROODDOOWWYYCCHH  IINNSSTTYYTTUUCCJJII  FFIINNAANNSSOOWWYYCCHH  ((EEUURROOPPEEJJSSKKII  BBAANNKK  OODDBBUUDDOOWWYY  II  RROOZZWWOOJJUU  --  
EEBBOOIIRR,,  BBAANNKK  ŚŚWWIIAATTOOWWYY))  

• Kredyty, pożyczki udzielane przez banki komercyjne. 
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Rysunek 4. Użytkowanie gruntów 
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Rysunek 5. Wybrane zasoby środowiska 
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Rysunek 6. Klasy czystości wód 
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Rysunek 7. Lokalizacja oczyszczalni  ścieków 
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Rysunek 8. Stan i potrzeby rozwojowe oczyszczalni ścieków w aglomeracjach 
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Tabela 24. Wykaz powierzchni i rodzajów użytków na dzień 31 grudzień 2006 roku na terenie powiatu kościerskiego (dane z ewidencji gruntów Wydz. GiGN) 

 

Rodzaj użytku Rodzaj terenu 
Powierzchnia gminy [ha] Powiat 

[ha] 
Udział 

[%] Miasto 
Kościerzyna Kościerzyna Lipusz Liniewo Karsin Dziemiany Nowa 

Karczma 
Stara 

Kiszewa 

 
użytki rolne 
 

grunty orne 673 9279 1687 5697 4613 2405 6527 7559 38440 33,01 
sady 14 50 4 27 50 18 27 30 220 0,19 
łąki trwałe 51 1015 474 732 1148 566 493 1398 5877 5,0 
pastwiska trwałe 66 1204 213 496 425 226 730 895 4255 3,6 
grunty rolne zabudowane 25 307 85 154 138 107 207 240 1263 1,1 
grunty pod stawami 0 6 0 0 0 0 0 12 18 0,2 
grunty pod rowami 3 40 15 49 53 11 39 60 270 0,2 

grunty leśne 
oraz zadrzew. 
i zakrzewione 

lasy 77 14801 7483 2656 8656 7455 2077 9112 52317 44,9 
grunty zadrzewione 
i zakrzewione 1 20 35 44 36 4 13 23 176 0,15 

 
grunty 
zabudowane 
i zurbanizowane 

tereny mieszkaniowe 180 155 21 32 72 30 55 55 600 0,51 
tereny przemysłowe 27 54 2 3 15 12 9 3 125 0,1 
inne tereny zabudowane 94 64 10 10 16 22 14 25 255 0,2 
zurbanizowane tereny 
niezabudowane 38 97 12 26 20 27 20 38 278 0,2 

tereny rekreacyjno - 
wypoczynkowe 40 181 7 5 52 10 7 8 310 0,3 

tereny 
komunikacyjne 

drogi 126 703 152 227 274 222 268 401 2373 2 
tereny kolejowe 49 108 41 32 38 39 19 55 381 0,3 
inne 1 0 0 0 20 0 0 0 21 0,02 

użytki kopalne 0 85 0 0 0 3 12 2 102 0,08 

grunty pod 
wodami 

powierz. płynącymi 63 1473 358 288 927 883 145 573 4710 4,0 

powierz. stojącymi 14 384 90 114 55 121 109 211 1098 1 
nieużytki 44 867 206 402 330 377 534 560 3320 2,9 
tereny różne 0 23 0 0 5 0 4 2 34 0,3 
Suma 1 585 30 917 10 895 10 982 16 943 12 539 11 340 21 273 116 443 100,0 
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Tabela 25. Dane dotyczące zaopatrzenia ludności w wodę do picia na terenie powiatu kościerskiego 

Nazwa gminy Lokalizacja ujęcia wód 
podziemnych 

Miejscowości obsługiwane przez 
ujęcie wody 

Liczba 
mieszkańców 

korzystających 
 z wodociągu 

Udział % 
mieszkańców 

korzystających 
 z wodociągu 

Długość sieci 
wodociągowej 

[km] 

Ilość 
pobieranej 

wody 
[m3/d] 

Gmina Miejska 
Kościerzyna Kościerzyna Kościerzyna 23070 99 61,7 2585 

Gmina 
Kościerzyna 

Wdzydze Wdzydze Kiszewskie 220 100 4,6 30 
Wąglikowice Wąglikowice, Loryniec 476 79 5,1 37 
Łubiana Łubiana, Korne 848 33 18,2 103 

Gostomie Gostomie 76 42 0,5 11 
Skorzewo Skorzewo, Kościerzyna Wybud. 848 47 16,5 105 
Częstkowo Częstkowo 36 50 0,4 5 

Kłobuczyno 
Kłobuczyno, Dąbrówka, Dobrogoszcz, Kaliska, 
Kościerska Huta, Nowa Wieś, Mały Klincz, Puc, 

Zielenin 
1428 62,7 55,8 157 

Grzybowo Grzybowo, Juszki, Lizaki, Rotembark, Sycowa 
Huta, Szarlota, Sarnowy 572 65 32,5 73 

Wielki Klincz Wielki Klincz, Dębogóry, Mały Podleś, 
Niedamowo, Nowy Podleś, Wielki Podleś 1524 49,7 22,6 163 

Nowy Klincz Nowy Klincz 392 56 4,7 88 

Gmina Dziemiany 

Dziemiany Dziemiany 1800 95 14,7 230 
Kalisz Kalisz 430 50 3,1 47 

Piechowice Piechowice 160 70 2,0 23,5 
Schodno Schodno 21 100 1,4 10,4 

Gmina 
 Karsin 

Karsin Karsin, Karsin Wybud. 
5067 95 67 912 Dąbrowa Dąbrowa, Osowo, Zamość, Karsin Wybud. 

Kliczkowy Kliczkowy, Wiele, Przytarnia, Górki 

Gmina 
 Liniewo 

Liniewo Liniewo, Orle 1750 97 

84,3 

127 

Lubieszyn Lubieszyn, Płachty, Lubieszynek, Bukowe Pole, 
Chrztowo, Równe, Sobącz 718 89 168 

Wysin Wysin 522 98 31 
Chrósty Wysińskie Chrósty Wysińskie, Rymanowiec 194 82 39 

Stary Wiec Stary Wiec, Głodowo, Deka,  
Stefanowo, Iłownica 938 96 74 

Garczyn Garczyn 312 97 22 
Gmina Tuszkowy Tuszkowy 236 100 1,5 22,24 
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 Lipusz Tuszkowy Tuszkowy 236 100 1,5 5,44 
Lipuska Huta Lipuska Huta 85 100 0,7 4,65 

Lipusz Lipusz 290 14,02 6,2 45,73 
Gostomko Gostomko 118 100 0,5 5,44 

Gmina  
Nowa Karczma 

Nowa Karczma 
Nowa Karczma, Horniki Nowe, Horniki Dolne, 

Szumleś Szlachecki, Szumleś Królewski, 
Zielona Wieś 

1300 96 26,9 94 

Grabowo Kościerskie Grabowo Kościerskie, Grabowska Huta, 
Rekownica, Będomin 1400 86 29,4 125 

Grabówko Grabówko 340 85 3,5 22 

Liniewko Liniewko, Lubań, Nowy Barkoczyn, Stary 
Barkoczyn 2100 97 29,1 132 

Szatarpy Szatarpy, Skrzydłowo 350 72 10,6 24 
Szpon Szpon, Sztofrowa Huta 150 89 4,0 19 

Gmina  
Stara Kiszewa 

Chwarzno Stara Kiszewa, Zamek Kiszewski, Chwarzenko 1367 85,5 12,6 135,5 Stara Kiszewa 

Stare Polaszki Strzelki, Stare Polaszki, Wilcze Błota, Nowe 
Polaszki 924 74,8 14,9 134,5 

Kobyle Dolne Maliki, Górne Maliki,  
Góra, Kobyle, Czerniki, Pałubie Boże Pole 768 56,4 27,2 77 
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Tabela 26. Wykaz istniejących komunalnych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie powiatu kościerskiego 

 

Nazwa gminy Nazwa oczyszczalni ścieków Miejscowości obsługiwane przez sieć 
kanalizacyjną 

Liczba 
mieszkańców 

korzystających 
 z kanalizacji 

Udział % 
mieszkańców 

korzystających 
 z kanalizacji 

Długość sieci 
kanalizacyjnej 

[km] 

Średnia ilość 
ścieków 

odprowadzanych  
[m3/d] 

Gmina Miejska 
Kościerzyna oczyszczalnia ścieków w Kościerzynie Kościerzyna 42000 RLM 98 57,7 2870 

Gmina 
Kościerzyna 

oczyszczalnia Wdzydze Kiszewskie Wdzydze Kiszewskie 178 90 4,8 58 
oczyszczalnia Łubiana Łubiana 2700 RLM 90 19,3 239 

oczyszczalnia Wielki Klincz Wielki Klincz, Mały Klincz 1998 85 13,0 118 

Gmina Dziemiany 

gminna oczyszczalnia ścieków  
w  Dziemianach Dziemiany 1600 

90 
16,2 220 

oczyszczalnia ścieków w Kaliszu Kalisz 260 0,2 22 
oczyszczalnia ścieków w Schodnie Cisewie 260 1,2 5,5 

Gmina Karsin oczyszczalnia ścieków w Cisewiu Karsin, Lisewie - - 31,5 186 
Gmina Liniewo gminna oczyszczalnia ścieków w Orlu Głodowo, Garczyn, Orle, Liniewo 2065 68,6 31,7 118 
Gmina Lipusz oczyszczalnia ścieków w Lipuszu Lipusz 702 34 5,7 61 

Gmina  
Nowa Karczma 

gminna oczyszczalnia ścieków  
w Lubaniu Nowa Karczma, Zielona Wieś, Lubań 1700 91,7 13,7 220 

gminna oczyszczalnia ścieków  
w Rekownicy Rekownica, Grabowo 1550 83,6 13,3 120 

Gmina  
Stara Kiszewa oczyszczalnia ścieków w Starej Kiszewie Stara Kiszewa 1336 - 16,6 123,4 
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Tabela 27. Lista przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska przewidzianych do realizacji w latach 2008 – 2015 

 

Lp. Opis przedsięwzięcia Jednostki realizujące Okres 
realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN w latach: Potencjalne źródła 
finansowania 2008 2009 2010 2011 2012-

2015 

        Jakość wód i stosunki wodne 

1 Budowa sieci wodociągowej 

UG Kościerzyna 2008-2011 300 200 - 800 - środki własne, środki pomocowe 

UG Karsin 2008-2015 60 40 - 1000 1000 WFOŚiGW, NFOŚiGW, środki 
unijne 

UG Dziemiany 2008-2011 500 1000 1000 1000 b.d. środki własne, RPO 

UG Nowa Karczma 2008-2015 388 244 126 200 300 środki własne, udział 
mieszkańców 

UG Lipusz 2008-2013 341 527 280 700 1225 środki własne, środki pomocowe, 
kredyty i pożyczki 

UG Stara Kiszewa 2008-2015 500 360 1000 1000 1460 środki własne, środki unijne, 
PROW, RPO 

Wodociągi Kościerskie 2008-2015 76 195 59 50 100 środki własne 

2 Modernizacja sieci wodociągowej 

UG Dziemiany 2008 100 - - - - środki własne, RPO 
UG Nowa Karczma 2010-2015 - - 200 100 500 środki własne 

UG Stara Kiszewa 2009 - 180 - - - środki własne, środki unijne, 
PROW, RPO 

Wodociągi Kościerskie 2008-2015 61 20 10 10 30 środki własne 

3 Budowa ujęć wody 
UG Liniewo 2008-2010 170 100 100 - - Środki własne, kredyt 

UG Karsin 2011 - - - 1000 - bd 

4 Modernizacja ujęć wody 

UG Karsin 2010-2015 - - 200 300 300 bd 

UG Nowa Karczma 2008-2015 600 100 1400 1000 1000 środki własne, środki zewnętrzne 

UG Dziemiany 2008 100 - - - - środki gminne, RPO 

UG Stara Kiszewa 2010 - - 1300 - - środki własne, środki unijne, 
WFOŚiGW, PROW, RPO 

Wodociągi Kościerskie 2008-2010 50 - 50 - - środki własne 

5 Likwidacja ujęć wody UG Nowa Karczma 2011-2015 - - - 50 100 środki własne 

6 Likwidacja otworów studziennych UG Nowa Karczma 2011-2015 - - - 100 200 środki własne 
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Lp. Opis przedsięwzięcia Jednostki realizujące Okres 
realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN w latach: Potencjalne źródła 
finansowania 2008 2009 2010 2011 2012-

2015 

7 Budowa sieci kanalizacyjnej 

UG Kościerzyna 2008-2011 15300 6000 8000 8000 - środki własne, środki pomocowe 

UG Karsin 2009-2015 - 6400 - 500 5000 Środki unijne, kredyty, NFOŚiGW 

UG Nowa Karczma 2008-2015 740 500 1500 500 2000 środki własne, środki unijne 

UG Liniewo 2008 550 - - - - środki gminy, pożyczka 

UG Lipusz 2008-2013 1024 978 520 1300 2275 Środki własne, środki pomocowe, 
kredyty i pożyczki 

UG Dziemiany 2008-2011 700 1000 1000 1000 b.d środki gminne, RPO, WFOŚiGW 

UG Stara Kiszewa 2008-2015 1000 3000 2700 4000 6900 środki własne, środki unijne, 
WFOŚiGW, PROW, RPO 

8 Budowa i modernizacja sieci 
kanalizacyjnej Wodociągi Kościerskie 2008-2015 296 141 110 110 200 środki własne 

9 Budowa oczyszczalni ścieków UG Stara Kiszewa 2012-2015 - - - - 4500 Środki własne, środki unijne, 
PROW, WFOŚiGW, RPO 

10 Modernizacja oczyszczalni ścieków 
UG Kościerzyna 2008-2009 4000 2000 - - - środki własne, środki pomocowe 

UG Liniewo 2008-2011 152 150 700 1432 - środki własne, kredyt, środki 
unijne 

11 Likwidacja oczyszczalni ścieków UG Dziemiany 2010 - - 200 - - środki gminne, środki unijne, 
WFOŚiGW, RPO 

12 Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

Nadleśnictwo Lipusz 2008-2015 18 18 18 20 20 środki własne 
Nadleśnictwo Starogard 2012 - - - - 7 środki własne 

13 

Udrożnienie koryta rzeki Wdy dla 
bezpiecznego przeprowadzania wód 

powodziowych na terenie gmin: 
Kościerzyna, Lipusz, Dziemiany, Karsin 

RZGW Gdańsk corocznie 80 90 100 100 500 budżet państwa, dotacje z 
WFOŚiGW 

14 

Udrożnienie koryta rzeki Wierzycy dla 
bezpiecznego przeprowadzania wód 
powodziowych na terenie gmin: Stara 
Kiszewa, Kościerzyna, Nowa Karczma 

RZGW Gdańsk corocznie 90 100 1000 300 2000 budżet państwa, dotacje z 
WFOŚiGW 

15 

Udrożnienie koryta rzeki Wietcisy dla 
bezpiecznego przeprowadzania wód 

powodziowych na terenie gmin: Nowa 
Karczma, Liniewo 

RZGW Gdańsk corocznie 20 100 500 550 2000 budżet państwa, dotacje z 
WFOŚiGW 

16 Wstępna ocena ryzyka powodzi – 
realizacja Dyrektywy Powodziowej RZGW Gdańsk 2011 - - - 100 - budżet państwa, środki funduszy 

unijnych 
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Lp. Opis przedsięwzięcia Jednostki realizujące Okres 
realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN w latach: Potencjalne źródła 
finansowania 2008 2009 2010 2011 2012-

2015 

17 
Mapa zagrożenia powodziowego oraz 

ryzyka powodziowego – realizacja 
Dyrektywy Powodziowej 

RZGW Gdańsk 2012-2015 - - - - 1500 budżet państwa, środki funduszy 
unijnych 

18 
Plan zarządzania ryzykiem 

powodziowym – realizacja Dyrektywy 
Powodziowej 

RZGW Gdańsk 2012-2015 - - - - 1000 budżet państwa, środki funduszy 
unijnych 

Powietrze atmosferyczne 

19 Budowa ścieżek rowerowych 

UM Kościerzyna 2008-2010 100 100 900 - - środki własne 

UG Kościerzyna 2009-2015 - 200 200 200 400 bd 

UG Karsin 2010-2015 - - 100 100 300 bd 

UG Nowa Karczma, PUW 2008-2015 100 - 50 50 150 środki własne, środki unijne 

UG Lipusz 2010-2013 - - 30 10 30 środki własne 

UG Liniewo 2008-2011 40 98 60 40 - środki własne 

20 
Modernizacja systemu ogrzewania, w 

tym modernizacja sieci c.o. i podłączenie 
nowych użytkowników 

UG Stara Kiszewa 2008, 2010 2000 - 2000 - - środki własne, środki unijne, RPO 

UG Kościerzyna 2010 - - 1000 - - środki własne, środki pomocowe 

UG Liniewo 2008-2010 150 700 1000 - - środki własne, kredyt bankowy 

UG Nowa Karczma 2008-2010 20 380 380 - - środki własne, środki unijne, 

Powiat Kościerski 2009 - 1300 - - - środki własne, WFOŚiGW, BGK 

UM Kościerzyna 2009-2010 - 2000 4426 - - środki własne, EFRR, WFOSiGW 

21 

Realizacja centralnych źródeł ciepła w 
gminach w oparciu o wykorzystanie 
biomasy oraz skojarzenie układów 

cieplnych i elektrycznych 

UM Kościerzyna 2009-2012 - 1374 10000 10000 4201 środki własne, EFRR, WFOSiGW 

22 Ograniczanie emisji niezorganizowanej UNITRADE Sp. Z o.o. 2008-2010 20 20 20 - - środki własne 
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Lp. Opis przedsięwzięcia Jednostki realizujące Okres 
realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN w latach: Potencjalne źródła 
finansowania 2008 2009 2010 2011 2012-

2015 

Przyroda i krajobraz 

23 
Podjęcie próby objęcia ochroną w formie 

użytku ekologicznego wybranych 
obszarów 

ZWPK zadanie 
ciągłe 15 15 15 15 35 ZWPK 

24 Podjęcie próby objęcia ochroną w formie 
pomników przyrody wybranych obiektów ZWPK zadanie 

ciągłe 15 15 15 15 25 ZWPK 

25 Prowadzenie inwentaryzacji stanowisk 
rzadkich gatunków roślin i zwierząt ZWPK zadanie 

ciągłe 15 15 15 15 40 ZWPK 

26 
Prowadzenie inwentaryzacji i 
przygotowania dokumentacji 

szczegółowej form ochrony przyrody 
ZWPK zadanie 

ciągłe 15 15 15 15 35 ZWPK 

27 Ochrona rzadkich i ginących gatunków 
roślin i zwierząt na terenie WPK ZWPK zadanie 

ciągłe 20 20 20 20 90 WFOŚiGW 
EkoFundusz 

      Rolnictwo i leśnictwo 

28 Zalesianie gruntów porolnych Nadleśnictwo Kościerzyna, Kaliska, 
Starogard 2009-2015 - 5,5 5,5 5,5 22 budżet państwa 

29 Porządkowanie systemów 
melioracyjnych 

UG Nowa Karczma 2010-2015 - - 30 50 150 środki własne 

UG Dziemiany 2009 - 50 - - - środki gminne, środki unijne, 
WFOŚiGW, RPO 

UG Stara Kiszewa 2012-2015 - - - - 1000 środki unijne, środki własne 

        Edukacja ekologiczna 

30 Edukacja ekologiczna szkolna 

UM Kościerzyna 2008-2015 25 25 25 25 100 środki własne,  WFOŚiGW 

Urząd Gminy Nowa Karczma 2008-2015 3 3 5 5 15 środki własne 

UG Stara Kiszewa – szkoły 2008-2015 10 10 10 10 40 
środki własne, Urząd 
Marszałkowski, Urząd 

Wojewódzki 

31 
Prowadzenie zajęć dydaktycznych na 
ścieżkach przyrodniczych parków 

krajobrazowych 
ZWPK, Zielona Szkoła Schodno zadanie 

ciągłe 30 30 30 30 110 WFOŚiGW, ZWPK,  
NFOŚiGW 
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Lp. Opis przedsięwzięcia Jednostki realizujące Okres 
realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN w latach: Potencjalne źródła 
finansowania 2008 2009 2010 2011 2012-

2015 

32 
Zajęcia stacjonarne i zajęcia terenowe w 

Izbie Edukacyjnej i Zielonej Szkole w 
Schodnie 

ZWPK, Zielona Szkoła Schodno zadanie 
ciągłe 120 120 120 120 500 WFOŚiGW,  

NFOŚiGW 

33 Organizacja imprez masowych o 
charakterze ekologicznym ZWPK, Zielona Szkoła Schodno zadanie 

ciągłe 20 20 20 20 80 
WFOŚiGW, 

ZWPK, 
PFOŚiGW 

34 Wydawnictwa promujące walory WPK i 
Powiatu Kościerskiego ZWPK zadanie 

ciągłe 10 10 10 10 50 
WFOŚiGW, 
EkoFundusz 
PFOŚiGW 

35 Tworzenie i konserwacja infrastruktury 
turystyczno-edukacyjnej ZWPK zadanie 

ciągłe 10 10 10 10 50 

WFOŚiGW, 
ZWPK, 

Samorządy gminne i powiatu 
PFOŚiGW 

36 
Kampanie edukacyjne w zakresie 
ochrony środowiska i gospodarki 

odpadami 
Powiat Kościerski zadanie 

ciągłe 5 10 10 10 40 PFOŚiGW, WFOŚiGW 
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