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1.Wstęp
1.1. Podstawa prawna
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska
(Dz. U. z 2017 r., poz. 519) Wójt Gminy Kosakowo co 2 lata przedstawia Radzie Gminy
Kosakowo Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska.

1.2. Okres sprawozdawczy
Niniejszy Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska sporządzono na podstawie
analizy realizacji zadań zawartych w Programie, określonych dla Gminy Kosakowo.
Raport obejmuje okres od 01.01.2015 do 31.12.2016 r.

1.3. Źródła danych
Dane wykorzystane podczas sporządzania niniejszego raportu pochodzą z:
 Urzędu Gminy w Kosakowie,
 Głównego Urzędu Statystycznego,
 Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku,
 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,
 Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. w Kosakowie
 Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego,
 Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego,
 Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku,
 Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,
 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku,
 Starostwa Powiatowego w Pucku.

1.4. Autorzy sprawozdania
Autorami sprawozdania są pracownicy Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja,
w składzie: mgr Paweł Czupryn oraz mgr inż. Karolina Ioannidis.

1.5. Zakres opracowania
W skład niniejszego Raportu wchodzą następujące składowe:
 Charakterystyka Gminy Kosakowo,
 Zakres realizacji Programu,
 Ocena realizacji Programu,
 Ocena systemu monitoringu,
 Podsumowanie.
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2. Charakterystyka Gminy Kosakowo.
2.1. Położenie Gminy Kosakowo.
Gmina Kosakowo jest gminą wiejską położoną w północnej części województwa
pomorskiego, w powiecie puckim. Gmina od zachodu graniczy z Miastem Rumia (powiat
wejherowski), od północy z gminą Puck, natomiast od południa Miastem Gdynia. Wschodnią
granicę gminy stanowi Zatoka Pucka.
Gmina Kosakowo podzielona jest na 10 sołectw: Kosakowo, Pogórze, Dębogórze,
Dębogórze Wybudowanie, Suchy Dwór, Pierwoszyno, Mosty, Mechelinki, Rewa, Kazimierz.
Zgodnie z podziałem fizyko-geograficznym Polski wg Jerzego Kondrackiego gmina
Kosakowo leży w obrębie megaregionu Pozaalepejskiej Europy Środkowej, w prowincji Niżu
Środkowoeuropejskiego, podprowincji Pobrzeża Południowobałtyckie, makroregionu
Pobrzeże Gdańskie na terenie mezoregionu Pobrzeże Kaszubskie.

Rysunek 1. Gmina Kosakowo na tle powiatu puckiego.
Źródło: www. google.pl
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2.2. Budowa geologiczna.
Gmina Kosakowo jest zlokalizowana w obrębie Obniżenia Bałtyckiego, wchodzącego
w skład Platformy Wschodnioeuropejskiej. Jednostka ta jest zbudowana z prekambryjskich
skał magmowych i metamorficznych przykrytych skałami osadowymi z późniejszych
okresów. Wierzchnią warstwę skał stanowią utwory pochodzenia glacjalnego, związane
z występowaniem lądolodów. Występują pod postacią piasków, glinów, żwirów oraz iłów.

2.2.1. Surowce naturalne.
Wykaz złóż surowców zlokalizowanych na terenie gminy Kosakowo zestawiono w poniższej
tabeli opracowanej na podstawie danych Państwowego Instytutu Geologicznego.
Tabela 1. Surowce naturalne występujące na terenie Gminy Kosakowo.
Powierzchnia złoża
Nazwa złoża
Kopalina
[ha]
Dębogórze

Kruszywa naturalne

1,14

Kosakowo III

Kruszywa naturalne

5,77

Mechelinki

Sole kamienne

900,00

Pogórze

Kruszywa naturalne

10,61

Źródło: PIG.

Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu [KPMG] Kosakowo zlokalizowany jest na
obszarze Podbrzeża Kaszubskiego wchodzącego w skład zachodniej części Pobrzeża
Gdańskiego (obszar Gminy Kosakowo). W poniższej tabeli przedstawiono aktualne
informacje o magazynie.
Tabela 2. Aktualna informacja o KPMG Kosakowo.
Rok rozpoczęcia eksploatacji PMG

2014
3

Pojemność czynna
Maksymalna moc zatłaczania
Maksymalna moc odbioru

[mln m ]

119,0

[GWh]

1326,9

3

[mln m /dobę]

2,40

[GWh/dobę]

26,8

3

[mln m /dobę]

9,60

[GWh/dobę]

107,0

źródło: Gas Storage Poland.
PGNiG zrealizowało projekt budowy kawernowego podziemnego magazynu gazu Kosakowo
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
Priorytet X Bezpieczeństwo Energetyczne. Współfinansowana przez UE część całego
projektu budowy KPMG Kosakowo zakładała budowę magazynu o łącznej pojemności
czynnej 100 mln m3, planowaną do realizacji w latach 2007-2014 r. Udało się uzyskać
większą pojemność, tj.119 mln m3.
6
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Umowa o dofinansowanie została zawarta 22 grudnia 2010 r. Projekt wsparły środki
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kwota przyznanego dofinansowania to
115 429 311,39 PLN, a całkowity koszt projektu wynosi 514 115 191,72 PLN. Zakres
Projektu obejmował budowę instalacji ługowniczej wraz z rurociągiem zrzutu solanki do
Zatoki Puckiej; budowę czterech komór magazynowych K-1, K-2, K-3 i K-4 wraz
z wywierceniem czterech otworów do ich budowy; roboty budowlane i montażowe związane
z budową naziemnych obiektów technologicznych do zatłaczania i odbioru gazu;
przyłączenie do sieci przesyłowej OGP Gaz-System SA oraz przyłączenie do sieci
elektroenergetycznej.
Po zakończeniu Projektu podstawowe parametry KPMG Kosakowo wynoszą:
 Pojemność czynna KPMG
119 [mln m3].
 Pojemność buforowa
33,4 [mln m3].
 Nominalny czas zatłaczania
47 dni.
 Nominalny czas odbioru
19 dni.
Wszystkie instalacje kawernowego podziemnego magazynu gazu Kosakowo są połączone
w ciąg technologiczny, który pozwala na zatłaczanie i odbiór gazu z magazynu
z zaprojektowaną wydajnością. KPMG Kosakowo jest połączony z Krajowym Systemem
Gazowniczym gazociągiem DN 500, o długości ok. 15 km, poprzez węzeł rozdziału gazu
w Reszkach.
Budowa magazynu gazu wpływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego
państwa, gwarantującego nieprzerwane dostawy gazu niezależnie od technicznych,
klimatycznych i politycznych zdarzeń. Spowoduje, iż korzyści z realizacji Projektu pośrednio
będą czerpać także inne podmioty i osoby zewnętrznego otoczenia projektu, tj. wszyscy
odbiorcy końcowi gazu w sektorach wytwarzania energii i ciepła (elektrownie
i elektrociepłownie zawodowe, elektrociepłownie przemysłowe, ciepłownie niezawodowe,
ciepłownie zawodowe) oraz gospodarstwa domowe.
Dalsza budowa magazynu obejmuje zakończenie budowy w 2021 r. klastrów A i B
obejmujących wykonanie 10 komór.

2.3. Gleby.
Rodzaje gleb występujące na terenie gminy Kosakowo są determinowane przez rodzaj skał
na których zostały utworzone, oraz przez warunki glebotwórcze występujące
w poszczególnych obszarach gminy. Na jej terenie można wyróżnić następujące rodzaje
gleb:
 Gleby bielicowe – gleby tworzące się na różnego rodzaju piaskach, dochodzi w nich
do procesu wymywanie niektórych związków chemicznych tworzących minerały co
nazywane jest bielicowaniem;
 Gleby brunatne - powstające na glinach zwałowych oraz piaskach i piaskowcach,
można wśród nich wyróżnić:
o Brunatno – kwaśne, tworzące się na podłożach bogatych w związki fosforu,
potasu, wapnia i magnezu.
o Brunatno – wyługowane, które cechują się wyługowaniem górnej części
profilu z kationów zasadowych oraz brakiem zawartości węglanu wapnia, co
ogranicza ich żyzność,
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Gleby murszowe - które powstają na skutek zmurszenia utworów organicznych
w warunkach ograniczonej dostępności tlenu,

Klasy bonitacyjne
W strukturze gleb na terenie gminy Kosakowo dominują gleby III i VI klasy bonitacyjnej.
Wykazują one duże zakwaszenie. Gleby najwyższej klasy zlokalizowane są głównie
w południowo-wschodniej części gminy.

2.4. Klimat.
Na terenie gminy Kosakowo można wyróżnić dwa lokalne rodzaje klimatu – Kępy Oksywskiej
oraz Pradoliny Kaszubskiej. W obrębie obu jednostek przebieg zjawisk meteorologicznych
jest odmienny. Klimat lokalny powierzchni położonej w obrębie Kępy Oksywskiej, w stosunku
do niżej położonego obszaru gminy, charakteryzuje się: niższymi średnimi miesięcznymi
i dobowymi temperaturami powietrza, wyższymi średnimi amplitudami rocznymi temperatury
powietrza, osłabionym bezpośrednim wpływem morza np. bryzy morskiej, znacznym
zróżnicowaniem topoklimatycznym stoków w zależności od ich ekspozycji, brakiem inwersji
termicznych typu spływowego i formowania się zastoisk zimnego powietrza. Kierunki
i nasilenie zjawisk wiatrowych, oraz znaczne – szczególnie na obszarze pradolinnym,
odsłonięcie terenu, tworzą w całej gminie korzystne warunki pod względem parametrów
przewietrzania. Średnia roczna temperatura na terenie gminy Kosakowo wynosi 8°C,
natomiast średnie roczne opady 650 mm.

2.5. Wody powierzchniowe i podziemne.
2.5.1. Wody powierzchniowe.
Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) występujące na obszarze gminy Kosakowo
przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 3. Jednolite części wód powierzchniowych na terenie gminy Kosakowo.
Kod

Nazwa

RW20001747929

Zagórska Struga

RW2000234794

Kanał Ściekowy

RW2000234796

Chylonka

TWIIIWB3

Zatoka Pucka Zewnętrzna

TWIIWB2

Zalew Pucki
Źródło: www.kzgw.gov.pl

Gmina Kosakowo posiada dobrze rozwiniętą sieć hydrologiczną. Tworzą ją:
 Zatoka Pucka,
 Zagórska Struga,
 Kanał Łyski,
 Kanał Leniwy
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2.5.2. Wody podziemne.
Gminę Kosakowo obejmuje swoim zasięgiem Jednolita Część Wód Podziemnych (JCWPd)
nr 13 o kodzie PLGW200013.
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych występujące na terenie gminy Kosakowo (wg
Informatora PSH Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce, wydanego przez
Państwowy Instytut Geologiczny oraz Państwowy Instytut Badawczy w 2017 roku, przy
współpracy z Ministerstwem Środowiska oraz Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej):
 GZWP nr 110 Pradolina Kaszuby i rzeka Reda,
 GZWP nr 111 Subniecka gdańska.

2.6. Zasoby przyrodnicze.
2.6.1. Formy ochrony przyrody.
Na terenie gminy Kosakowo występują następujące formy ochrony przyrody:
 Obszar Natura 2000 Zatoka Pucka,
 Obszar Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski,
 Nadmorski Park Krajobrazowy,
 Rezerwat przyrody Mechelińskie Łąki,
 Stanowiska dokumentacyjne;
 10 pomników przyrody.

2.6.2. Lasy.
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż powierzchnia gruntów leśnych na
terenie gminy Kosakowo wynosi 830,74 ha, co daje lesistość na poziomie 16,3%. Wskaźnik
lesistości gminy jest niższy niż średnia krajowa, która wynosi 32% (wg Instytutu Geodezji
i Kartografii). Strukturę gruntów leśnych na terenie gminy Kosakowo przedstawiono
w poniższej tabeli.
Tabela 4. Struktura gruntów leśnych Gminy Kosakowo w roku 2016.
Powierzchnia gruntów leśnych ogółem

ha

830,74

Lesistość

%

16,3

Powierzchnia lasów ogółem

ha

815,31

Lasy publiczne ogółem

ha

697,31

Lasy prywatne ogółem

ha

118,00

Źródło: GUS
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Lasy gminy Kosakowo są zarządzane przez Nadleśnictwo Gdańsk. Jego położenie
przedstawiono poniżej.

Rysunek 2. Zasięg Nadleśnictwa Gdańsk na tle gminy Kosakowo.
Źródło: Bank Danych o lasach
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2.7. Demografia.
Istotnym uwarunkowaniem decydującym o przebiegu procesów rozwojowych gminy są
czynniki demograficzne takie jak: liczba ludności, gęstość zaludnienia, struktura wieku oraz
struktura płci.
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego z 2016 roku liczba ludności w gminie
Kosakowo wynosiła 13 364 osób, z czego 6 654 stanowili mężczyźni, a 6 710 kobiety.
Szczegółowe informacje na temat demografii zostały zamieszczone w poniższej tabeli.
Tabela 5.Dane demograficzne (stan na 31.XII.2016r.).

Parametr

Jednostka miary

Wartość

Ludność według miejsca zameldowania
Liczba ludności (ogółem)

osoba

13 364

Liczba kobiet

osoba

6 710

Liczba mężczyzn

osoba

6 654

Wskaźnik modułu gminnego
Gęstość zaludnienia

ilość osób / km2

267

Ilość kobiet na 100 mężczyzn

osoba

101

Przyrost naturalny na 1000
mieszkańców

-

43,0

Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem
W wieku przedprodukcyjnym

%

23,02

W wieku produkcyjnym

%

64,45

W wieku poprodukcyjnym

%

12,53

Źródło: GUS
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3. Zakres realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kosakowo.
Tabela 6. Zadania zawarte w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Kosakowo, realizacji których się podjęto.
Lp.

Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

2015 - 2016

0

Gmina Kosakowo

-

-

Brak realizacji zadania.

-

Zadanie zrealizowano w ramach nasadzeń
kompensacyjnych - nasadzenia krzewów - tawuła
japońska wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej
700 mb. na odcinku Pierwoszyno – Pogórze.

Ochrona klimatu i jakości powietrza

1.

Wdrażanie programów
dotacyjnych umożliwiających
dofinansowanie zmiany
systemów grzewczych na
proekologiczne.

2.

Nasadzenia zieleni w
obszarach zabudowanych,
przy głównych ciągach
komunikacyjnych.

2015 - 2016

3

Gmina Kosakowo

12
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Lp.

3.

Opis przedsięwzięcia

Kampanie społeczne na rzecz
przeciwdziałania spalaniu
odpadów w gospodarstwach
domowych oraz na rzecz
przeciwdziałania wypalaniu
traw i ograniczaniu emisji
wtórnej.

Okres
realizacji

2015 - 2016

2015 - 2016

4.

Budowa sieci ścieżek
rowerowych.

2016

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

2

Gmina Kosakowo

-

-

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KOSAKOWO
Uchwała nr XXX/69/2016 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 29 września 2016 roku w sprawie:
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Kosakowo § 14 wprowadza zapis
„zabrania się spalania odpadów na powierzchni
ziemi oraz w instalacjach grzewczych w
budynkach, przy czym dopuszcza się spalanie
odpadów z drewna niezawierającego substancji
niebezpiecznych, nie powodując przy tym
uciążliwości dla właścicieli sąsiednich
nieruchomości”.
Prowadzenie kampanii edukacyjno –
informacyjnych podczas gminnych imprez
kulturalno-rozrywkowych (stoiska edukacyjno –
informacyjne).

0

Komunalny
Związek Gmin
„Dolina Redy i
Chylonki”

-

-

Brak realizacji zadania.

budżet gminy
Kosakowo

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu
międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa
Rowerowa (R-9): opracowano koncepcje
projektową tras rowerowych; opracowano PFU
i złożono wniosek o dofinansowanie z RPO do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego; przygotowano dokumentację celem
złożenia wniosku o dofinansowanie oraz ubiegania
się o dofinansowanie w zakresie budowy,
modernizacji oraz utworzenia i oznakowania tras
rowerowych na terenie gminy Kosakowo
w partnerstwie z innymi gminami.

2

Gmina Kosakowo
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Lp.

5.

Opis przedsięwzięcia

Określanie w decyzjach o
środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia
warunków zapewniających
ochronę powietrza.

Okres
realizacji

2015 - 2016

Stopień
realizacji

3

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Gmina Kosakowo

14

-

Źródła
finansowania

-

Opis realizacji zadania
W wydawanych decyzjach środowiskowych
umieszczano zapisy warunkujące ochronę
powietrza atmosferycznego.
Przykłady zapisów z decyzji:
 „w lakierni stosowane będą proekologiczne
lakiery wodorozcieńczalne”
 „zastosować siatkę ochronna na rusztowania
podczas robot dociepleniowych oraz
tynkarskich, w celu ograniczenia rozwiewania
resztek materiałów”
 „stosować proekologiczne źródła opału (np.
„ekogrkoszek”)”;
 „wykonać nasadzenia zieleni wzdłuż granic
działki, w celu izolacji przestrzennej
inwestycji”.
 „należy stosować sprawny technicznie sprzęt
mechaniczny (koparka, ładowarka,
spycharka itp.)”
 „dla zmniejszenia uciążliwości gazowych
maszyny winny pracować tylko w trakcie
wykopu i załadunku”;
 „do pracy należy stosować sprzęt o możliwie
najmniejszej emisji zanieczyszczeń
(o najmniejszym spalaniu)
 „w celu zmniejszenia emisji pyłów z wykopów
podczas prac ziemnych, a także w przypadku
wystąpienia silnego pylenia z dróg transportu
wewnętrznego, szczególnie w okresie letnim
przy panującej suszy, należy wyposażyć
kopalnie w urządzenie do zraszania
powierzchni utwardzonych oraz okresowo
zraszać woda zwałowiska i odsłonięty teren,
planować roboty eksploatacyjne z
uwzględnieniem kierunków wiatrów”

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kosakowo

Lp.

Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

 „napełnianie zbiorników odbywać się będzie
w systemie zamkniętym z odprowadzaniem
par do cystern, na stacji funkcjonował będzie
system odsysania par powstających podczas
tankowania pojazdów”.

6.

Opracowanie i wdrożenie
Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej.

2015 - 2016

2015

7.

0

Gmina Kosakowo

3

Budowa ulicy Derdowskiego.

-

-

Brak realizacji zadania.

budżet gminy
Kosakowo

Budowa ulicy Derdowskiego - zadanie ujęte
w WPF – w 2015 r. Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej projektu nowej ulicy
Derdowskiego wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego.

133 361,52

budżet gminy
Kosakowo

Budowa ulicy Derdowskiego - zadanie ujęte
w WPF w 2016 r. Wykonano wielobranżowy
projekt budowy oraz opracowano dokumentację
do złożenia wniosku o uzyskanie ZRID –
postępowanie administracyjne w toku.

17 912,06

Gmina Kosakowo

2016

3

8.

Budowa drogi Chmielna Paska.

2015 - 2016

0

Gmina Kosakowo

-

-

Brak realizacji zadania.

9.

Budowa obwodnicy
Pierwoszyna.

2015 - 2016

0

Gmina Kosakowo

-

-

Brak realizacji zadania.
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Lp.

Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

24.08.2015 30.10.2015

27.07.2015 31.07.2015

10.

Budowa, rozbudowa
i modernizacja dróg
powiatowych i gminnych
na terenie gminy Kosakowo.

07.12.2015 10.12.2015

08.07.2015 17.07.2015

28.06.2016 11.08.2016

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

3

Zarząd Drogowy
dla Powiatu
Puckiego
i Wejherowskiego,
Gmina Kosakowo

545 958,54

budżet powiatu,
budżet gminy
Kosakowo
(249 815,26 zł)

„Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej
ul. Pomorska w m. Dębogórze Gmina Kosakowo”.
Przebudowa nawierzchni drogi nr 1519G na
odcinku od skrzyżowania z ul. Oliwkową do
skrzyżowania z ul. Chmielną. Uchwała Rady
Gminy Kosakowo Nr XI/49/2015 z dnia
28.05.2015r.

3

Zarząd Drogowy
dla Powiatu
Puckiego
i Wejherowskiego

4 990,00

budżet powiatu

Wykonanie przedłużenia przepustu drogowego
w miejscowości Mosty w rejonie ul. Olchowej.

3

Zarząd Drogowy
dla Powiatu
Puckiego
i Wejherowskiego

5 998,21

budżet powiatu

Wykonanie progów zwalniających w ciągu drogi
powiatowej nr 1518G Dębogórze - Pogórze
w m. Pogórze.

3

Zarząd Drogowy
dla Powiatu
Puckiego
i Wejherowskiego

14 406,17

budżet powiatu

Wykonanie nowych przejść dla pieszych w ciągu
dróg powiatowych w miejscowościach Łebez,
Mechelinki, Kosakowo.

budżet powiatu,
budżet gminy
Kosakowo

Remont odcinka drogi powiatowej nr 1517G Rewa
- Kosakowo odcinek Rewa-Mosty dł. 1,1 km
i Mosty-Pierwoszyno dł. 280 m. Pomoc finansowa
Gminy na rzecz Powiatu Puckiego udzielona na
realizację zadania zgodnie z zawartą umową
z dnia 16.05.2016 na podstawie Uchwały Rady
Gminy Kosakowo Nr XXII/18/2016 z dnia
31.03.2016 oraz Uchwały Rady Gminy Kosakowo
Nr XXVIII/55/2016 z dnia 28.06.2016.

3

Koszt
[brutto, zł]

Zarząd Drogowy
dla Powiatu
Puckiego
i Wejherowskiego,
Gmina Kosakowo

16

316 593,28
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Lp.

Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

18.07.2016 21.07.2016

11.08.2016 27.08.2016

03.11.2016 15.12.2016

2015

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

3

Zarząd Drogowy
dla Powiatu
Puckiego
i Wejherowskiego

3

Zarząd Drogowy
dla Powiatu
Puckiego
i Wejherowskiego

3

3

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

10 901,48

budżet powiatu

Awaryjna naprawa nawierzchni i kolektora
burzowego w ciągu drogi powiatowej nr 1519G
Kazimierz - Dębogórze - Kosakowo w m.
Dębogórze.

135 287,24

budżet powiatu

Remont chodnika w pasie drogi powiatowej
nr 1518G na odcinku od ronda do ulicy
Broniewskiego w m. Pogórze.

62 100,00

Wykonanie przejścia dla pieszych z azylem wraz
z oświetleniem w ciągu drogi powiatowej nr 1517G
(Rewa - Pierwoszyno - Kosakowo - Pogórze) przy
skrzyżowaniu z ul. Kołłątaja w m. Pogórze. Pomoc
budżet powiatu,
finansowa Gminy na rzecz Powiatu Puckiego
budżet gminy
udzielona na realizację zadania zgodnie z zawartą
Kosakowo
umową z dnia 16.05.2016 na podstawie Uchwały
Rady Gminy Kosakowo Nr XXII/18/2016 z dnia
31.03.2016 oraz Uchwały Rady Gminy Kosakowo
Nr XXVIII/55/2016 z dnia 28.06.2016.

590 443,11

 Zakończono i rozliczono przebudowę
ul. Poziomkowej w Dębogórzu o pow. 574,02m²
z nawierzchnią z kostki brukowej o gr. 6cm,
 Wykonano chodnik z kostki betonowej w
ul. Reja do świetlicy sołeckiej w Suchym
Dworze - 93,5 m²,
 Przebudowano drogę ul. Nadmorskiej w
Mechelinkach o pow. 550,00m²,nawierzchnia
z kostki brukowej z chodnikiem, próg
zwalniający, ścieżka rowerowa – 21,00m²,
kanalizacja deszczowa – 60,00mb, 1 studnia
betonowa DN 1200 i 1 studzienka ściekowa,

Koszt
[brutto, zł]

Zarząd Drogowy
dla Powiatu
Puckiego
i Wejherowskiego,
Gmina Kosakowo

Gmina Kosakowo

17

budżet gminy
Kosakowo
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Lp.

Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

 Wykonano roboty drogowe z zakresu
organizacji ruchu: na ul. Wałowej w m. Mosty
zamontowano znaki drogowe: dwa D-1, D-2,
A-7, T-1; na ul. Orzechowa w m. Mosty zamontowano znaki drogowe: dwa B-43, dwa
B-44, A-30, D-1, wymieniono progi podrzutowe
na liniowe progi listwowe; na ul. Magnoliowej
zmontowano znaki drogowe: D-4a, D-1,A-30,
B-41, B-43 oraz wymieniono progi podrzutowe
na liniowe progi listwowe, wymalowano znak
koperty; wykonano montaż 4 znaków
drogowych na ul. Jastruna w Suchym Dworze.
 Wykonano projekty przebudowy ulic: Bukowej,
Morwowej i Kasztanowej w Mostach,
ul. Listopadowej w Kazimierzu, ul. Dokerów
w Mechelinkach oraz ul. Południowej w m.
Pierwoszyno, ul. Baczyńskiego w m. Pogórze,
ul. Jastruna w m. Suchy Dwór, łącznika drogi
gminnej od ul. Gałczyńskiego do
M. Dąbrowskiej i ul. Necla w Suchym Dworze,
ul. Chodkiewicza i ul. Żółkiewskiego w Pogórzu,
ul. Helskiej i Wiklinowej w m. Rewa,
ul. Goździkowej i Szafranowej w m. Kosakowo.
 Wykonano wpust uliczny wspomagający
odwodnienie ul. Necla w Suchym Dworze.
 Wykonano nawierzchnię asfaltową na
ul. Januszewskiej w Suchym Dworze o długości
około 105mb i szerokości 5,5m.
 Łącznie wykonano: 0,244km nawierzchni
z kostki brukowej (Poziomkowa 0,134km
i Nadmorska 0,110.km) oraz 0,105 km
nawierzchni asfaltowych (ul. Januszewskiej w
Suchym Dworze).
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Lp.

Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania
Opracowano dokumentację projektową i
wykonano przebudowę ulic:
 Listopadowej w m. Kazimierz;
 Dokerów w m. Mechelinki;
 Bukowej Morwowej, Kasztanowej w m. Mosty;
 Twardowskiego, Baczyńskiego,
Chodkiewicza, Żółkiewskiego, Konopnickiej
w m. Pogórze;
 Helskiej, Wiklinowej w m. Rewa;
 Jastruna, Necla, Gałczyńskiego (łącznik do
ul. .M Dąbrowskiej) w m. Suchy Dwór;
 Południowej, Malinowej, Kaszubskiej w
m. Pierwoszyno;
 Goździkowej, Szafranowej, Maciejkowej w
m. Kosakowo;
 Jagodowej w m. Dębogórze.

2016

3

Gmina Kosakowo

2 600 969,91

budżet gminy
Kosakowo

Przebudowę
zrealizowano
jako
drogi
o
nawierzchni
asfaltowej
półsztywnej
na
podbudowie tłuczniowej, krawędzie boczne
lokalnie wzmocnione opornikami betonowymi,
odwodnienie powierzchniowe, lokalnie wsparte
studniami chłonnymi.
 Dokonano nadzoru nad wykonaniem
projektów budowlanych i nadzór inwestorski
nad przebudową dróg w gminie.
 Wykonano przebudowę odcinka drogi ułożono płyty drogowe na odcinku ok 100m w
ul. Jagodowej w m. Dębogórze.
 Opracowano 18 map do celów projektowych
dla potrzeb budowy i modernizacji dróg.
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Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

 Wykonano projekt budowlany ul. Klifowej w
Mechelinkach - koszt 24 000,00 budżet gminy.
Opracowanie projektu budowlanego dla
zadania „budowa ulicy Klifowej w
Mechelinkach” na odcinku od skrzyżowania
ulic Do morza/ Falista/ Klifowa do
skrzyżowania z ulic Sobótki/ Klifowa (ok.
520mb).

11.

Budowa, rozbudowa i
modernizacja gminnego
systemu oświetlenia terenów
publicznych.

2015

3

Gmina Kosakowo

20

199 002,82

budżet gminy
Kosakowo

Wykonanie oświetlenia ul. Cisowej w m. Mosty.
0,450km linii kablowej YAKY 4x25, 11 latarni 6m,
montaż szafki oświetleniowej.
Wykonano projekty oświetlenia ul. Szarotki
i Goździkowej, Bratkowej i Aksamitnej w m.
Kosakowo.
Wybudowano oświetlenie ul. Goździkowej
w m. Kosakowo. 0,332km linii kablowej YAKY
4x25, 5 latarni 6m z wysięgnikiem 1,5m i 2 latarnie
6m. Wykonano oświetlenie ul. Aksamitnej w m.
Kosakowo 0,105km linii kablowej YAKY 4x25,
3 latarnie 6m.
Wykonano oświetlenie ul. Bratkowej w m.
Kosakowo. 0,037km linii kablowej YAKY 4x25,
1 latarnia 6m i 1 latarnia 6m z 1,5m wysięgnikiem.
Zlecono wykonanie projektu budowy oświetlenia
ul. Kminkowej w m. Kosakowo.
Ustawiono 1 latarnie 6m i wbudowano 0,025mb
linii kablowej w ul. Deszczowej w Mostach.
Podpisano umowę na zaprojektowanie
i wybudowanie oświetlenia chodnika przy
ul. Morskiej w Rewie – sfinansowano w 41%.
Łącznie wybudowano 24 punktów oświetleniowych
i 0,949 km linii kablowej.
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Lp.

Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Stopień
realizacji

3

3

3

3

3

3

Podmiot
realizujący

Gmina Kosakowo

Gmina Kosakowo

Gmina Kosakowo

Gmina Kosakowo

Gmina Kosakowo

Gmina Kosakowo

21

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

9 996,00

budżet gminy
Kosakowo

Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo
Dębogórze - Wykonanie oświetlenia ul. Owocowej.
0,094km linii kablowej YAKY 4x25, 3 latarnie 5m,
ustawienie szafki oświetleniowej.

24 968,02

budżet gminy
Kosakowo

Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo
Suchy Dwór - Wykonanie oświetlenie w ul. Lema.
0,015km linii kablowej YAKY 4x25, 1 latarnia 6m.
Wykonanie oświetlenie ul. Maczka. 0,155km linii
kablowej YAKY 4x25, 3 latarnie 6m.

15 000,00

budżet gminy
Kosakowo

Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo
Kosakowo - Wykonanie oświetlenia ul.
Rumiankowej. 0,173km linii kablowej YAKY 4x25,
3 latarnie 6m.

budżet gminy
Kosakowo

Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo
Pogórze - Wykonanie oświetlenia ul. Lotniczej.
0,2km linii kablowej YAKY 4x25, 7 latarni 7m.
Wykonanie oświetlenia ul. Żółkiewskiego. 0,188km
linii kablowej YAKY 4x25, 5 latarni 6m.

40 388,00

budżet gminy
Kosakowo

Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo
Mosty - Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej.
0,162km linii kablowej YAKY 4x25, 5 latarni 6m.
Wykonanie ,oświetlenia ul. Łąkowej w m. Mosty.
0,194km linii kablowej YAKY 4x25, 6 latarni 8m.

16 253,24

budżet gminy
Kosakowo

Wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjnosportowym – sołectwo Kazimierz – zlecono
wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjnym.
0,75mb linii kablowej YAKY 4x25, 2 latarnie 6m.

40 388,00
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Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

2015

3

Gmina Kosakowo

7 208,73

budżet gminy
Kosakowo

Wykup oświetlenia ul. Słonecznikowej
w Kosakowie.

budżet gminy
Kosakowo

Wykonano projekt budowy oświetlenia
ul. Kminkowej w m. Kosakowo, ul. Akacjowej
w m. Mostach. Wybudowano oświetlenie chodnika
przy ul. Morskiej w m. Rewa – 13 szt. latarni 9m
LED. Wybudowano oświetlenie sięgacza
ul. Łąkowej w m. Mosty - 3 latarnie 6m. Pełniono
nadzór autorski nad projektem oświetlenia strefy
rekreacji w m. Kazimierz.
Wybudowano oświetlenie ul. Szarotki – 9 szt.
latarni 6m, Kminkowej 4 latarnie 8m LED,
ul. Bratkowej – 1 latarnia 6m i 1 latarnia 6m z 1,5m
wysięgnikiem w m. Kosakowo; ul. Lema – 2 latarni
6m, ul. Pola – 4 latarnia 6m w m. Suchy Dwór;
ul. Pomarańczowej – 4 latarnie 6m wraz z szafką
oświetleniową w m. Dębogórze; ul. Cytrynowej
i Rydzowej– 9 latarni 6m w m. Dębogórze.
Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej
bud. oświetlenia ul. Wodnej w m. Rewa,
ul. Mahoniowej w m. Mosty. Zamontowano
skrzynkę oświetleniową na ul. Deszczowej
w m. Mosty. Pełnienie nadzoru nad dokumentacja
projektowa oraz nadzoru inwestorskiego nad
budową oświetlenia na terenie Gminy.
Wykonano dokumentację techniczną
i wybudowano oświetlenie przejścia dla pieszych
przy skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Modrzejewskiej
w m. Pogórze.

2016

3

Gmina Kosakowo

22

279 161,91
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Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

2016

3

Gmina Kosakowo

18 862,05

budżet gminy
Kosakowo

Wykonano oświetlenie na ul. Długiej - sołectwo
Dębogórze.

2016

3

Gmina Kosakowo

9 799,03

budżet gminy
Kosakowo

Wykonano oświetlenie na ul. Majowej - sołectwo
Kazimierz.

2016

3

Gmina Kosakowo

33 000,00

budżet gminy
Kosakowo

Wykonano oświetlenie dróg osiedlowych: Lema,
Wincentego Pola, Staffa, Kruczkowskiego,
Brzechwy, Szkolnej - sołectwo Suchy Dwór.

2016

3

Gmina Kosakowo

9 655,50

budżet gminy
Kosakowo

Wykonano oświetlenie na ul. Północnej - sołectwo
Pierwoszyno.

2016

3

Gmina Kosakowo

20 000,00

budżet gminy
Kosakowo

Wykonano oświetlenie na ul. Morskiej na wylocie
z Rewy - sołectwo Rewa.

12.

Kontrole przestrzegania
zakazu spalania odpadów w
urządzeniach grzewczych i na
otwartych przestrzeniach.

2015 - 2016

2

Gmina Kosakowo

-

-

Działania kontrolne podejmowane są niezwłocznie
przez Straż Gminną w związku ze zgłoszeniami
nieprawidłowości.

13.

Termomodernizacja budynków
mieszkalnych.

2015 - 2016

0

Gmina Kosakowo

-

-

Brak realizacji zadania.

Lp.

Opis przedsięwzięcia
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Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

2015 - 2016

0

Gmina Kosakowo

-

-

Dokumenty planistyczne uchwalone w latach 2015
– 2016 nie dotyczyły obszarów o korzystnym
klimacie akustycznym.

Zagrożenia hałasem

14.

Ochrona obszarów o
korzystnym klimacie
akustycznym poprzez
uwzględnianie ich Miejscowych
Planach Zagospodarowania
Przestrzennego.

15.

Określanie w decyzjach o
środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia
warunków zapewniających
ochronę środowiska przed
hałasem (np. wymóg
stosowania nowoczesnych
wysokosprawnych instalacji,
technik zapewniających
wyciszenie urządzen
generujących hałas itp.).

2015 - 2016

2

Gmina Kosakowo

-

-

W wydawanych przez Wójta Gminy Kosakowo
decyzjach środowiskowych przestrzegano
umieszczania zapisów warunkujących ochronę
powietrza atmosferycznego.
Przykłady zapisów z decyzji:
• „stosować wyłącznie urządzenia i maszyny
spełniające wymagania Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dn. 21.12.2005r. w sprawie
zasadniczych wymagań́ dla
urządzeń́ używanych na zewnątrz pomieszczeń́
w zakresie emisji hałasu do środowiska
• „wykonać nasadzenia zieleni wzdłuż granic
działki, w celu izolacji przestrzennej inwestycji
• zastosować odpowiednia izolacyjność
akustyczna ścian”;
• „do pracy należy stosować sprzęt o możliwie
najmniejszej emisji hałasu do środowiska.

16.

Preferowanie niekonfliktowych
lokalizacji obiektów
usługowych i przemysłowych.

2015 - 2016

2

Gmina Kosakowo

-

-

W latach 2015-2016 realizowano zadania zgodnie
z przepisami m.p.z.p.
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Opis przedsięwzięcia

17.

Kontrola emisji hałasu do
środowiska z obiektów
działalności gospodarczej.

18.

Kontrola emisji hałasu do
środowiska z drogi
wojewódzkiej nr 100.

19.

Stosowanie rozwiązań
technicznych i organizacyjnych
zapobiegających nadmiernej
emisji hałasu do środowiska.

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

0

Wojewódzki
Inspektorat Ochrony
Środowiska
Gdańsku

-

-

W tym zakresie nie były prowadzone kontrole.

0

Wojewódzki
Inspektorat Ochrony
Środowiska
Gdańsku

-

-

W tym zakresie nie były prowadzone kontrole.

2015 - 2016

0

Zarząd Drogowy
dla Powiatu
Puckiego
i Wejherowskiego

-

-

Brak realizacji zadania.

2015 - 2016

0

Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Gdańsku

-

-

Brak realizacji zadania.

-

W Uchwale Rady Gminy Kosakowo
nr XXXIII/99/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek
nr 72/1 i 62/2 w Pogórzu gm. Kosakowo przy
ul. Kościuszki., w § 9. Ust. 2 pkt. 3 Zasad ochrony
środowiska, przyrody, i krajobrazu kulturowego.
Ujęto zapis:
Na obszarze planu ustala się obowiązek
skablowania nowych linii telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych niskiego i średniego
napięcia.

Okres
realizacji

2015 - 2016

2015 - 2016

Promieniowanie elektro-magnetyczne

20.

Ograniczanie powstawania
źródeł pól
elektromagnetycznych na
terenach gęstej zabudowy
mieszkaniowej na etapie
planowania przestrzennego
oraz wprowadzenie
zagadnienia pól
elektromagnetycznych do
Miejscowych Planów
Zagospodarowania
Przestrzennego.

2016

3

Gmina Kosakowo
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Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

2

Wojewódzki
Inspektorat Ochrony
Środowiska
Gdańsku

-

-

W ramach realizacji zadania wykonano 3 kontrole
oparte o dokumentację.

2015 - 2016

3

Wojewódzki
Inspektorat Ochrony
Środowiska
Gdańsku

-

-

W latach 2015-2016 nie stwierdzono przekroczeń
poziomów dopuszczanych.

2015 - 2016

3

Gmina Kosakowo

-

-

Ewidencję w tym zakresie prowadzi w imieniu
Gminy Kosakowo Komunalny Związek Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”.

Lp.

Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

21.

Kontrola obecnych i
potencjalnych źródeł
promieniowania
elektromagnetycznego.

07.11.2016 19.12.2016

22.

Utrzymanie poziomów
elektromagnetycznego
promieniowania poniżej
dopuszczalnego lub co
najwyżej na poziomie
dopuszczalnym.

Gospodarowanie wodami

23.

Prowadzenie ewidencji
przydomowych oczyszczalni
ścieków i zbiorników
bezodpływowych.

2015 - 2016

24.

2

Gmina Kosakowo

-

budżet gminy
Kosakowo

Działania kontrolne podejmowane są w związku
ze zgłoszeniami nieprawidłowości. W latach
2015-2016 nie zarejestrowano przypadków
odprowadzania nieoczyszczonych ścieków
do wód.

0

Wojewódzki
Inspektorat Ochrony
Środowiska
Gdańsku

-

-

W tym zakresie nie były prowadzone kontrole.

Kontrole mające na celu
przeciwdziałanie
odprowadzaniu
nieoczyszczonych ścieków
do wód.
2015 - 2016
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Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

25.

Eliminacja nieszczelnych
zbiorników gromadzenia
nieczystości (szamb).

2015 - 2016

2

Gmina Kosakowo

-

-

W latach 2015-2016 na terenie Gminy Kosakowo
nie stwierdzono przypadków nieszczelności
zbiorników gromadzenia nieczystości.

26.

Wspieranie finansowe budowy
indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków (głównie
na terenach zabudowy
rozproszonej i obszarach
trudnych do skanalizowania,
gdzie jest to prawnie
dozwolone).

-

Zadanie realizowane w ramach potrzeb. W latach
2015-2016 nie realizowano zadania. Gmina
Kosakowo leży w granicach aglomeracji. Większa
część gminy jest skanalizowana.

27.

28.

Uwzględnianie w dokumentach
planistycznych oraz
respektowanie stref
ochronnych wód podziemnych.

Konserwacja bieżąca wałów
przeciwpowodziowych,
kanałów i rzek.

2015 - 2016

2016

22.06.2015 –
30.09.2015

05.07.2016 –
31.10.2016

2

Gmina Kosakowo

-

3

Gmina Kosakowo

-

-

W uchwale Rady Gminy Kosakowo
nr XXXIII/99/2016 z dnia 15 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek
nr 72/1 i 62/2 w Pogórzu gm. Kosakowo przy
ul. Kościuszki. ujęto zapisy:
W zakresie ochrony środowiska: cały obszar
planu położony jest w granicach zbiornika wód
podziemnych GZWP – 111 Subniecka Gdańska;
obowiązują przepisy odrębne.

3

Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych
Województwa
Pomorskiego

18 315,00

budżet państwa

Wykonano bieżącą konserwację wałów
przeciwpowodziowych, kanałów i rzek
(Moście Błota).

3

Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych
Województwa
Pomorskiego

120 114,30

budżet państwa

Wykonano bieżącą konserwację wałów
przeciwpowodziowych, kanałów i rzek.
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Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

3

Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych
Województwa
Pomorskiego

4 305,00

budżet państwa

Wykonano roboty awaryjne – kanał B-5 –
usunięcie zatoru tamującego odpływ wody
w ujściowym odcinku kanału do zatoki.

17.11.2015 –
05.12.2015

3

Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych
Województwa
Pomorskiego

54 425,97

budżet państwa

Usunięto drzewa i krzewy na kanale B-5.

2015

3

Gmina Kosakowo

40 000,00

budżet gminy
Kosakowo

Wykonano prace zgodnie z Zarządzeniem
nr 9/2015 - konserwacja i czyszczenie urządzeń
melioracyjnych.

2015

3

Gmina Kosakowo

3 198,00

budżet gminy
Kosakowo

Udrożnienie rowu melioracyjnego w m. Dębogórze
Wybudowanie.

2015

3

Gmina Kosakowo

2 700,00

budżet gminy
Kosakowo

Wykoszenie rowów melioracyjnych.

2015

3

Gmina Kosakowo

13 530,00

budżet gminy
Kosakowo

Udrożnienie rowów melioracyjnych w m. Kazimierz
i Dębogórze Wybudowanie.

2016

3

Gmina Kosakowo

100 000,00

budżet gminy
Kosakowo

Wykonano prace zgodnie z Zarządzeniem
13/2016 i 53/2016 – bieżące utrzymanie urządzeń
melioracyjnych.

2016

3

Gmina Kosakowo

2 160,00

budżet gminy
Kosakowo

Udrożnienie rowu melioracyjnego na odcinku
około 200 w m. Rewa.

Okres
realizacji

11.02.2015 –
12.02.2015

29.

Konserwacja rowów
melioracyjnych
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Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

2016

3

Gmina Kosakowo

19 500,00

budżet gminy
Kosakowo

Oczyszczenie zbiornika retencyjnego przy szkole
(fundusz sołecki).
Zagospodarowanie nadwyżki namułu powstałego
w związku z oczyszczaniem zbiornika
retencyjnego przy szkole w Dębogórzu.

2016

3

Gmina Kosakowo

2 703,77

budżet gminy
Kosakowo

Zrzut wód opadowych z terenów gminnych do
stawu zlokalizowanego na działce 58/28
w Pierwoszynie.

2016

3

Gmina Kosakowo

432,00

budżet gminy
Kosakowo

Interwencyjne czyszczenie rowów melioracyjnych
w m. Dębogórze Wybudowanie.

2016

3

Gmina Kosakowo

10 793,25

budżet gminy
Kosakowo

Konserwacja gruntowna (odmulenie) rowu B5-75
i odcinka rowu B5-73 w m. Mosty.

2016

3

Gmina Kosakowo

1 439,10

budżet gminy
Kosakowo

Przebudowa zasuwy na przepust wodny stawu
w m. Pierwoszyno.

2016

3

Gmina Kosakowo

5 535,00

budżet gminy
Kosakowo

Udrożnienie rowu przydrożnego w m. Mosty.
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30.

31.

Opis przedsięwzięcia

Budowa systemu
melioracyjnego
umożliwiającego odbiór wód
opadowych i gruntowych z
terenów przylegających do
zakrytego odcinka kanału
odprowadzającego ścieki
oczyszczone z GOŚ
Dębogórze.

Tworzenie spółek wodnych w
rozumieniu art.164 ustawy
Prawo wodne ułatwiających
utrzymywanie oraz
eksploatację urządzeń
służących do melioracji
wodnych oraz prowadzenia
racjonalnej gospodarki na
terenach zmeliorowanych.

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

2015

3

Gmina Kosakowo

378,1

budżet gminy
Kosakowo

W ramach zadania: „Budowa kanału ulgi na
obszarze granicznym gmin Rumia – Gdynia –
Kosakowo wraz z budową obiektów retencyjnych
– budowa kanału ulgi dla kanału Konitop Leniwy
zamienionego na kanał zrzutowy z GOŚ
Dębogórze” - wykonanie usługi w zakresie
doradztwa dotyczącego oceny wpływu zadań
przedsięwzięcia pn.: „Program zagospodarowania
wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów
uchodzących do Zatoki Gdańskiej” na cele
ochrony wód w związku z art. 4.7 Ramowej
Dyrektywy Wodnej.

2016

3

Gmina Kosakowo

30 750,00

budżet gminy
Kosakowo

Analiza możliwości przywrócenia funkcji cieku
Zagórska Struga dla Kanału Zrzutowego GOŚ
Dębogórze, na odcinku Kazimierz Mechelinki”.

-

Spółki wodne zgodnie ustawą Prawo wodne
podlegają wpisowi do Katastru Wodnego. Kataster
wodny dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły
prowadzi Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
W latach 2015-2016 nie wnioskowano o wpis do
Katastru Wodnego, zatem nie utworzono na
terenie gminy Kosakowo żadnej spółki wodnej
w rozumieniu ustawy Prawo wodne.

2015 - 2016

0

Gmina Kosakowo

30

-
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Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

32.

Prowadzenie edukacji
ekologicznej właścicieli
gruntów, w zakresie obowiązku
utrzymania urządzeń
melioracyjnych i zagrożeń
związanych z nienależytym
utrzymaniem tych urządzeń.

2015 - 2016

0

Starostwo
Powiatowe w Pucku

-

-

Brak realizacji zadania.

33.

Wzmożenie egzekucji od
właścicieli gruntów i spółek
wodnych utrzymywania rowów
i przepustów w stanie, który
umożliwi ich prawidłowe
działanie.

2015 - 2016

0

Starostwo
Powiatowe w Pucku

-

-

Brak realizacji zadania.

budżet gminy
Kosakowo

Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji
sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte
w WPF - Wykonano projekt budowlany sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego w
Pogórzu. Zapłacono za częściową budowę oraz
koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego
i nadzoru dla budowy kanalizacji w ul. Jaworowej,
Kameliowej, Rozmarynowej i Berberysowej
w Mostach.

Gospodarka wodno-ściekowa

34.

Budowa i modernizacja sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie
całej gminy.

2015

3

Gmina Kosakowo
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Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

572 049,14

budżet gminy
Kosakowo

Wybudowano kanalizację sanitarną w rejonie:
ul. Jaworowej, Berberysowej, Rozmarynowej,
Kameliowej i Wałowej w m. Mosty;
w ul. Dąbrowskiego w m. Pogórze;
w ul. Anyżowej, Ogrodowej i Rodzynkowej
w m. Kosakowo/Mosty.
Dokonano kontroli technicznej i odbiorów
końcowych w trakcie realizacji inwestycji
sieciowych przez PEWIK Gdynia. Przebudowano
3 studnie kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej
w m. Dębogórze. Prowadzono nadzór inwestorski
w branży sanitarnej i elektrycznej nad
budowanymi kanalizacjami sanitarnymi.
Wykonano koncepcję i projekt budowlany budowy
kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej w m. Mosty,
wybudowano kanalizacje sanitarną
w ul. Kruczkowskiego w m. Suchy Dwór,
wykonano koncepcję budowy kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Złote Piaski
w m. Kosakowo.

Koszt
[brutto, zł]

2016

3

Gmina Kosakowo

2015 - 2016

2

216 938,79

Inwestor
prywatny

Budowa sieci kanalizacji w Dębogórzu,
ul. Sezamkowa i Paprykowa.

07.2016

3

8 704,71

gmina
Kosakowo

Przebudowa 3 studni kanalizacji sanitarnej
w Dębogórzu, ul. Jagodowa.

4 674,00

Inwestor
prywatny

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębogórzu,
ul. Pszeniczna.

Budowa i modernizacja sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie
całej gminy.

Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych
„PEKO” Sp. z o.o.
w Kosakowie

09.2016

3

09.2016

3

11 891,90

Inwestor
prywatny

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mostach,
ul. Motylkowa.

10.2016

2

31 143,60

Inwestor
prywatny

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Mechelinkach, ul. Do Morza.
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Opis przedsięwzięcia

Budowa i modernizacja sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie
całej gminy.

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

11.2016

3

27 060,00

Inwestor
prywatny

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosakowie,
ul. Kalinowa.

12.2016

3

12 546,00

Inwestor
prywatny

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Pierwoszynie, ul. Renklodowa.

12.2016

3

28 566,75

gmina
Kosakowo

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Suchym
Dworze, ul. Kruczkowskiego.

2015

32 863,16

budżet własny
PEWIK

Kanalizacja sanitarna w ul. Różewicza - odpłatne
przejęcie własności.

2015

37 296,84

budżet własny
PEWIK

Kanalizacja sanitarna w ul. Baczyńskiego odpłatne przejęcie własności.

2016

6 536,86

budżet własny
PEWIK

Kanalizacja sanitarna w ul. Jana Tarnowskiego odpłatne przejęcie własności

2 000,00

budżet własny
PEWIK

Budowa kanalizacji sanitarnej
w ul. Koniecpolskiego

Podmiot
realizujący

Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z
o.o. w Gdyni

2016

1

2016

1

2 000,00

budżet własny
PEWIK

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Różewicza

2016

1

2 000,00

budżet własny
PEWIK

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta

2016

1

2 200,00

budżet własny
PEWIK

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kołłątaja
i Dobke
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Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

Zagospodarowanie wód terenu przyległego do ul.
Miętowej w Dębogórzu.

Odwodnienie terenu przyległego do ul. Topolowej i
ul. Kasztanowej (skrzyżowanie) w Mostach
Odwodnienie terenu (wody opadowe) przyległego
do ul. Kochanowskiego w Suchym Dworze zdjęcie warstwy pobocza wykonanie
ukształtowania pobocza umożliwiające
rozsączanie wody opadowej.

35.

Budowa i modernizacja sieci
kanalizacji deszczowej na
terenie całej gminy.

2015

3

Gmina Kosakowo

70 598,45
(koszt
całkowity)

budżet gminy
Kosakowo

Zagospodarowanie wód opadowych z terenów
przyległych do ul. Owocowej w Dębogórzu.
Zagospodarowanie wód opadowych przyległych
do ul. Gałczyńskiego w m. Suchy Dwór
w zakresie: wykonanie studni chłonnej ø1000,
ok. 4,5 m wraz z wyasfaltowaniem – szt. 2.
Odwodnienie terenów przyległych do budynku
OSP Kosakowo w zakresie: wykonanie osadnika
betonowego ø600 wraz z wpustem ulicznym – szt.
2, wykonanie połączenia rurą ø200 PCV – 35 mb.
Opracowanie dokumentacji projektowej
odwodnienia terenów przylegających do
ul. Dunina, Różewicza i Herberta w m. Pogórze”.
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Lp.

Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania
Zagospodarowanie wód opadowych na działce
przylegającej do ul. Kochanowskiego
i Kruczkowskiego w Suchym Dworze polegających
na wykonaniu rowu i ułożeniu przepustu z rur PE
ośr. 110 mm i wywiezienie nadwyżki gruntu
w miejsce wskazane.
Odwodnienie terenów rolnych przylegających do
działek nr 453/22, 462/3, 461/6 w Dębogórzu
Wybudowaniu.

2016

3

Gmina Kosakowo

196314,43
(koszt
całkowity)

budżet gminy
Kosakowo

Odwodnienie terenu przyległego do działek
nr 1190/9, 1167/2, 1187/1 w m. Kazimierz w
zakresie rozbiórka przepustu, wywiezienie gruzu
z rozbiórki, wywiezienie urobku, rurafi500,
podbudowa z płyt pod rurę betonową (6 szt. płyt).
Zagospodarowanie wód opadowych
przylegających do ul. Wiązowej w Mostach
w zakresie podniesienie krawężnika, kostki i studni
kanalizacyjnej i osadzenie krat ulicznych ACO
drain 4mb.
Opracowanie PFU dla zagospodarowania wód
opadowych ul. Wiśniowej w Pierwoszynie.
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Lp.

Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania
Zagospodarowanie wód opadowych
przylegających do ulicy Wiśniowej w Pierwoszynie
w zakresie: wykonanie studni chłonnych ø1500 gł.
4 m – 2 szt., 2 przejść przez jezdnię 14 m (2szt),
odwodnienia liniowego rurą PCV ø 200 i
250 – 90 mb kratkami i piaskownikiem ø 1200
h=2,5, wbudowanie wpustów ulicznych typu
ciężkiego – 4 szt., studnie rewizyjne h=1,8 ø 1000
– 2 szt., studnie rewizyjne PCV ø 400 – 3 szt.
Zakup mapy zasadniczej do celów projektowych
z mediami do celów projektowych.

2016

3

Gmina Kosakowo

196314,43
(koszt
całkowity)

budżet gminy
Kosakowo

Odwodnienie terenu przylegającego do ulicy
Roślinnej w m. Dębogórze w zakresie: wykonanie
aco drain około 7,5 mb, likwidacja uszkodzonych
krawężników, przebudowa istniejącej studni
z kratą, wykonanie nowej studni ø500 wraz z kratą
uliczną oraz kanałem z rur ø200 – 25 mb,
przełożenie płyt – 14 szt.

Zagospodarowanie wód opadowych
przylegających do działek nr 87/18, 87/10 m.
Pogórze w zakresie: wykonanie studni chłonnej
fi 1200 o głębokości 3,5 m, krata uliczna typu
ciężkiego, wywóz nadwyżki ziemi wraz
z utylizacją, transport kręgów, wstawienie studni
dźwigiem HDS, obsypanie studni piaskiem,
profilowanie dróg wraz z zagęszczeniem.
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Lp.

Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

2016

Stopień
realizacji

3

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Gmina Kosakowo

37

196314,43
(koszt
całkowity)

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

budżet gminy
Kosakowo

Odwodnienie terenu przylegającego do
ul. Okrężnej i fragmentu ulicy Łąkowej w m. Mosty
w zakresie: studni rewizyjnej DN1200 mm – szt. 2,
wpustów ulicznych DN500 mm – szt. 4,
przykanalika wpustu deszczowego PVC SN8
DN200x5,9mm – około 38 mb, odwodnienie
liniowe drenażem PVC DN100 w obsypce
filtracyjnej z lekkiego kruszywa (KERAMZYT lub
POLYTAG) - około 50mb; studzienki rewizyjna
drenażowa PVC-szt. 3; włączenie do
KDDN500/STUDNI SD6 odprowadzenia wód
z terenu działki nr 1295 Rura kanalizacyjna PVC
SN8 DN110 mm; demontaż i montaż nawierzchni
z płyt ażurowych –145 mb; udrożnienie wylotu
Z KD DN500 odprowadzenie wód z kolektora
deszczowego – 125 mb.
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Lp.

Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

2016

Stopień
realizacji

3

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Gmina Kosakowo

38

408 234,79

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

budżet gminy
Kosakowo

Odwodnienie terenu grawitacyjnie w obszarze za
kanałem zrzutowym z GOŚ Dębogórze ("Bocianie
gniazdo") m. Mosty. Opracowanie dokumentacji
projektowej odprowadzania wód deszczowych
w rejonie ulicy Sadowej, Łąkowej i Gdyńskiej
w m. Mosty w zakresie: mapa do celów
projektowych, opinia geotechniczna, projekt
budowlany, operat wodnoprawny i inne wymagane
dokumenty formalno-prawne, specyfikacje
techniczne, wykonania i odbioru robót
budowlanych, kosztorys inwestorski, przedmiar
robót.
Grawitacyjne odwodnienie terenu w obszarze za
kanałem zrzutowym w miejscowości Mosty
polegające na budowie sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Łąkowej wraz z przebudową
sieci i przyłączy gazociągowych oraz przyłączy
wodociągowych oraz rozbiórka istniejących
przepustów.
W zakres wchodziły: kolektor deszczowy
wykonano z rur niekarbowanych PEHD dn 500
SN8, strukturalnych dwuściennych z gładkimi
ściankami zewnętrzną czarną gwarantującą pełną
odporność na promieniowanie UV i wewnętrzną
jasną ułatwiającą inspekcję. Łączenie rurociągów
poprzez spawanie ekstruzyjne. W ulicy Gdyńskiej
wykonano dwa wpusty deszczowe DN500. Od
studni SDist.1 poprowadzono kanał z rur PVC-U
DN315 SN8 lite do studzienki SD17. Przykanaliki
wpustów wpięto do studni PP DN600 nr SD16
i SD17. Istniejący wpust WDist. połączono z
wpustem WD2 przyknalikiem DN200. Na sieci
kanalizacji deszczowej wykonano 14 studni
z betonu C35/45 o średnicy DN/ID1200.
W ul. Gdyńskiej 2 studnie PP DN600.
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Lp.

Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

W celu podczyszczenia ścieków deszczowych
odprowadzanych z układu drogowego, przed
wprowadzeniem do odbiornika ( istniejących
rowów) wykonano układ podczyszczający
składający się separatora substancji
ropopochodnych z zintegrowanym osadnikiem.
Odbiornikiem ścieków deszczowych są istniejące
rowy melioracji szczegółowych B5-75 i B5-73
zlokalizowane na dz. nr 1252 przy ul. Łąkowej
w Mostach, wprowadzające ścieki do ziemi.
Urządzeniem wodnym za pomocą którego będą
wprowadzane ścieki deszczowe do ziemi
(istniejących rowów) jest prefabrykowany wylot
betonowy w postaci doku DN 500 stanowiący
zakończenie projektowanej kanalizacji deszczowej
w ul. Łąkowej. Pełnienie w pełnym zakresie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji
polegającej na budowie kanalizacji deszczowej
w ul. Łąkowej m. Mosty.
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Lp.

36.

Opis przedsięwzięcia

Budowa i modernizacja sieci
wodociągowej na terenie całej
gminy.

Okres
realizacji

2015

Stopień
realizacji

3

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Gmina Kosakowo

40

104 673,00

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

budżet gminy
Kosakowo

Regeneracja/odtworzenie studni w hydroforni
w Dębogórzu - Opracowanie kompleksowe
dwuwariantowego projektu rekonstrukcji studni
nr 1a na ujęciu Dębogórze. Zakres prac:
Opracowanie projektu robót geologicznych:
- I wariant pogłębienie do głębokości ok.150m/
oligocen/
- II wariant powrót do ujęcia mioceńskiego
poziomu wodonośnego/96m/
Opracowanie operatu wodnoprawnego na
wykonanie urządzeń wodnych w
ramach wariantu I
- Specyfikacja warunków technicznych wykonania
i odbioru robót
- KIP do decyzji środowiskowej
- Kosztorysy szacunkowe i Inwestorskie dla
poszczególnych wariantów
Rekonstrukcja otworu urządzeń do poboru wody
studnia nr 1A na ujęciu wody w Dębogórzu wg
konstrukcji przedstawionej w projekcie robót
geologicznych – zał. Nr 11 zatwierdzonym decyzją
Starosty Puckiego ROŚ.6530.5.2015 z dnia
29.09.2015r. Zakres prac: demontaż armatury
i obudowy naziemnej; demontaż pompy
głębinowej z wysokości h=75 m; kolumnowe
zapuszczanie rur 356 mm na 82 m; wiercenie
rurami 356 mm w kat IV; przeprowadzenie
pompowania oczyszczającego otworu, w czasie
ok. 36 godz.; przeprowadzenie pompowania
pomiarowego w czasie ok. 72 godz. w sposób
umożliwiający interpretację wyników metodą
filtracji nieustalonej; stabilizacja zwierciadła wody
w otworze, pompowanie pomiarowe otworu.
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Lp.

Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania
Budowa nowej studni wraz z niezbędną
przebudową SUW na ujęciu wody w Dębogórzu
oraz doposażenie nowej studni SUW.

2016

3

Gmina Kosakowo

41

125 041,80

budżet gminy
Kosakowo

Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej
zasobów ujęcia wody nr 1A w Dębogórzu wraz
z pełnieniem nadzoru:
- opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej
zasobów ujęcia,
- nadzór hydrogeologiczny robót związanych
z wyciąganiem oraz zwiercaniem filtra w otworze
Nr 1 i wierceniem otworu do ujęcia oligoceńskiego
poziomu wodonośnego,
- nadzór nad próbnymi pompowaniami zgodnie
z zatwierdzonym projektem,
- badania wody fiz-chem ,bakteriologiczne, analizy
granulometryczne prób gruntu z warstwy
wodonośnej wraz z transportem do laboratorium;
- prace geodezyjne wraz z operatem geodezyjnym
zarejestrowanym w składnicy geodezyjnej
Starostwa Powiatowego w Pucku,
- nadzór inwestorski całości prac.
Budowa nowej studni wraz z niezbędną
przebudową SUW na ujęciu nr 1A w Dębogórzu
wg konstrukcji przedstawionej w projekcie robót
geologicznych zatwierdzonym decyzją Starosty
Puckiego ROŚ.6530.5.2015 z dnia 29.09.2015r.
w zakresie:
- pogłębieniu otworu nr 1/A do głębokości 150 m
w celu ujęcia wód oligoceńskich,
- montażu urządzeń wodnych do poboru wody
podziemnej będących własnością
Zamawiającego
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Lp.

Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

Doposażenie nowej studni SUW na ujęciu 1A w m.
Dębogórze” w zakresie:
- zestaw pompowy z rur DN80 kołnierzowe ze
wspawaną rurką piezometryczną DN25
- stal nierdzewna mat. 1,4301L-6mb
- pompa GC A. 3.07 silnik 18,5 KW
- montaż urządzeń.

Gmina Kosakowo

20 426,52

budżet gminy
Kosakowo

Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy
Kosakowo. Przeprowadzono modernizację
kolektora tłocznego Stacji Uzdatniania Wody
w Hydroforni w Suchym Dworze.

2016

3

2015 - 2016

2

142 950,60

Inwestor
prywatny

Budowa sieci wodociągowej w Dębogórzu,
ul. Sezamkowa i Paprykowa.

07.2015

3

49 150,80

Inwestor
prywatny

Budowa sieci wodociągowej w Pogórzu,
ul. Gabrieli Zapolskiej.

08.2015

3

10 000,00

Inwestor
prywatny

Budowa sieci wodociągowej w Pierwoszynie,
ul. Perłowa.

9 815,40

Inwestor
prywatny

Budowa sieci wodociągowej w Rewie, ul. Hallera.

Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych
„PEKO” Sp. z o.o.
w Kosakowie

09.2015

3

10.2015

3

11 808,00

Inwestor
prywatny

Budowa sieci wodociągowej w Dębogórzu,
ul. Piwna.

10.2015

2

21 131,40

Inwestor
prywatny

Budowa sieci wodociągowej w Mechelinkach,
ul. Do Morza.

11.2015

3

18 327,00

Inwestor
prywatny

Budowa sieci wodociągowej w Kosakowie,
ul. Kalinowa.
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Lp.

Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

12.2015

3

45 756,00

budżet własny,
Inwestor
prywatny

Remont sieci wodociągowej w Pogórzu,
ul. Szkolna.

03.2016

3

8 733,00

Inwestor
prywatny

Budowa sieci wodociągowej w Mostach,
ul. Cyprysowa.

09.2016

3

14 108,10

Inwestor
prywatny

Budowa sieci wodociągowej w Mostach,
ul. Motylkowa.

09.2016

3

15 793,20

Inwestor
prywatny

Budowa sieci wodociągowej w Kosakowie,
ul. Anyżowa.

12.2016

3

12 239,79

Inwestor
prywatny

Budowa sieci wodociągowej w Pierwoszynie,
ul. Renklodowa.

2015

18 211,32

budżet własny
PEWIK

Wodociąg w ul. Różewicza - odpłatne przejęcie
własności.

2015

13 628,68

budżet własny
PEWIK

Wodociąg w ul. Baczyńskiego - odpłatne przejęcie
własności.

24 129,23

budżet własny
PEWIK

Wodociąg w ul. Herberta - odpłatne przejęcie
własności.

1 276,28

budżet własny
PEWIK

Wodociąg w ul. Jana Tarnowskiego - odpłatne
przejęcie własności.

2016

3

2016

Podmiot
realizujący

Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z
o.o. w Gdyni

2016

3

23 882,96

budżet własny
PEWIK

Wodociąg w ul. Dunina

2016

3

28 863,40

budżet własny
PEWIK

Budowa sieci wodociągowej w ul. Konopnickiej
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Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

2016

1

2 000,00

budżet własny
PEWIK

Budowa sieci wodociągowej w ul. Koniecpolskiego

2016

3

19 484,80

budżet własny
PEWIK

Budowa sieci wodociągowej w ul. Różewicza

2016

1

2 000,00

budżet własny
PEWIK

Budowa sieci wodociągowej w ul. Traugutta

2016

1

2 200,00

budżet własny
PEWIK

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kołłątaja
i Dobke

2016

1

11 562,00

budżet własny
PEWIK

Budowa sieci wodociągowej w Kazimierzu

budżet gminy
Kosakowo

Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji w gminie
Kosakowo - zadanie ujęte w WPF
- Wykup odcinka sieci wodociągowej Dn 90 o
długości L= 230m plus Dn 110 o długości
L= 140,5m ,
- Wykup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø200
mm w pasie drogowym ul. Leśnej, Brzozowej
i Rumskiej w Mostach o długości L= 396,50m plus
12 szt. studni betonowych Dn 1200 o długości
L=175,50m , na działce nr 1177/10 o długości
L=43,00m ,działka nr1176/16o długości L=48,0m,
oraz działka nr 1179 – długość L=130,00m ,
- Wykup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
w pasie drogowym ul. Sowiej i Kukułczej
o długości L=3 311,00 m .

budżet gminy
Kosakowo

Wykup sieci wodociągowej w miejscowościach:
Kosakowo, Suchy Dwór, Mosty zgodnie
z zawartymi umowami.
Wykup sieci kanalizacyjnej w miejscowościach:
Kosakowo, Suchy Dwór zgodnie z zawartymi
umowami.

2015

37.

3

Podmiot
realizujący

Gmina Kosakowo

192 988,72

Wykup sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej w gminie
Kosakowo.

2016

3

Gmina Kosakowo
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139 149,60
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Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

Ochrona zasobów złóż kopalin
poprzez uwzględnianie ich w
dokumentach planistycznych.

2015 - 2016

0

Gmina Kosakowo

-

-

Mpzp uchwalone w latach 2015 – 2016 nie
obejmowały terenów ze złożami kopalin.

Zrekultywowanie gleb
zdegradowanych w kierunku
leśnym lub rolnym.

2015 - 2016

0

Gmina Kosakowo

-

-

Brak realizacji zadania.

2015 - 2016

2

Wojewódzki
Inspektorat Ochrony
Środowiska
Gdańsku

-

-

Zadanie realizowane na bieżąco na terenie całego
województwa.

2015 - 2016

2

Instytut Uprawy,
Nawożenia i
Gleboznawstwa

-

-

Zadanie realizowane na bieżąco na terenie całego
województwa.

-

budżet gminy
Kosakowo

W ramach zadania w latach 2015 – 2016
odbywały się dla rolników Gminy Kosakowo
szkolenia prowadzone przez Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego z zakresu dobrych praktyk
rolniczych.

-

budżet gminy
Kosakowo

Bieżące kontrole Straży Gminnej oraz
pracowników UG Kosakowo ref. ds. Ochrony
Środowiska w rejonie ul. Klifowej.

Opis przedsięwzięcia

Zasoby geologiczne

38.

Gleby

39.

40.

Prowadzenie monitoringu
jakości gleb.

41.

Stosowanie tzw. „dobrych
praktyk rolniczych”.

2015 - 2016

3

Gmina Kosakowo,
Pomorski Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego

42.

Przestrzeganie zapisów
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego części wsi
Mechelinki gm. Kosakowo w
rejonie ul. Klifowej (ochrona
klifu).

2015 - 2016

2

Gmina Kosakowo

45

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kosakowo

Lp.

Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

Wojewódzki
Inspektorat Ochrony
Środowiska
Gdańsku

-

-

Brak realizacji zadania.

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

43.

Organizacja systemu zbierania
i demontażu pojazdów
wycofanych z eksploatacji oraz
odzysku i recyklingu odpadów
powstających z pojazdów
wycofanych z eksploatacji.

2015 - 2016

2

44.

Kontrola przez gminy
zawierania przez właścicieli
nieruchomości umów na odbiór
odpadów komunalnych z
firmami prowadzącymi
działalność w tym zakresie.

2015 - 2016

2

Gmina Kosakowo

-

budżet gminy
Kosakowo

Zobowiązano właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, od których odpady komunalne są
odbierane na mocy umowy podpisanej między
gminą a przedsiębiorstwem wywozowym, do
umożliwienia kontroli pracownikom Urzędu Gminy
oraz funkcjonariuszom Straży Gminnej w zakresie
sposobu gospodarowania odpadami na terenie
swojej posesji (m.in. sposobu prowadzenia
segregacji odpadów).

45.

Ewidencja i nadzór nad
gospodarką odpadami
weterynaryjnymi.

2015 - 2016

2

Starostwo
Powiatowe w Pucku

-

-

W latach 2015 – 2016 ciągły nadzór pełnił
Starosta Pucki.

46.

Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych –
odbiór odpadów komunalnych.

2 492 726,40

budżet gminy
Kosakowo

W latach 2015 – 2016 odbiór odpadów
komunalnych od mieszkańców Gminy Kosakowo
realizowała Pucka Gospodarka Komunalna
w Pucku.

2015 - 2016

3

Gmina Kosakowo
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Lp.

Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

budżet gminy
Kosakowo

Zarządzenie Wójta Gminy Kosakowo w sprawie
powierzenia Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych
„PEKO” Spółka z o.o. 81 – 198 Kosakowo,
ul. Chrzanowskiego zadania dotyczącego obsługi
terenów gminnych – utrzymanie czystości
3
i porządku na terenach gminnych - do 2 m ,
3
powyżej 2 m -gospodarka odpadami
W ramach realizacji zadania wszystkie dzikie
wysypiska na bieżąco zgłaszane są w ramach
zarządzenia do Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o. 81 – 198
Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 4 w celu pilnego
uprzątnięcia.

budżet gminy
Kosakowo

Kontrolę nad przestrzeganiem Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kosakowo sprawuje Referat ds. Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Kosakowo oraz Straż Gminna.

W ramach
ogólnej kwoty
utrzymania
czystości i
porządku
3
(do 2m )
150 000,00

2015

3

47.

Powyżej 2m
(gospodarka
odpadami) 1
200,00

Identyfikacja i likwidacja dzikich
wysypisk śmieci.

3

Gmina Kosakowo
W ramach
ogólnej kwoty
utrzymania
czystości i
porządku
3
(do 2m )
150 000,00

2016

3

Powyżej 2m
(gospodarka
odpadami)
8.810,20

48.

Egzekwowanie zapisów
wynikających z ustawy o
utrzymaniu czystości i
porządku w gminie i
regulaminu utrzymania
czystości i porządku.

2015 - 2016

2

Gmina Kosakowo
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Lp.

49.

Opis przedsięwzięcia

Realizacja „Programu
usuwania wyrobów
zawierających azbest na
terenie Gminy Kosakowo”.

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

17 090,00

Opis realizacji zadania
W 2015 r. i 2016 udzielono dofinansowania na
utylizację odpadów azbestowych przy wymianie
lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji
zawierających azbest zgodnie z Uchwałą
Nr LVI/16/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27
marca 2014 roku w sprawie udzielania dotacji na
utylizację odpadów azbestowych.

2015

3

2016

3

2016

3

2015 - 2016

0

Gmina Kosakowo

-

-

Brak realizacji zadania.

3

Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Gdyni

-

-

Zweryfikowana strefa ochronna ujęcia Rumia.

3

Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych
„PEKO” Sp. z o.o.
w Kosakowie

-

budżet własny
PUK "PEKO"
Sp. z o.o.

Hydrofornia Mosty II - strefa ochrony
weryfikowana podczas odnawiania pozwolenia
wodnoprawnego.

3

Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych
„PEKO” Sp. z o.o.
w Kosakowie

-

budżet gminy
Kosakowo

Hydrofornia Dębogórze - strefa ochrony
weryfikowana podczas odnawiania pozwolenia
wodnoprawnego.

Gmina Kosakowo

12 700

budżet gminy
Kosakowo

W 2016 r opracowano aktualizację inwentaryzacji
wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy
Kosakowo.

15 498,00

Zasoby przyrodnicze

07.12.2015 13.06.2016

50.

Weryfikacja stref ochronnych
dla ujęć wód podziemnych i
skuteczności ochrony ujęć
wody pitnej.

12.2015

12.2016
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Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

51.

Aktualizacja inwentaryzacji
przyrodniczej gminy.

2015 - 2016

0

Gmina Kosakowo

-

-

Brak realizacji zadania.

budżet gminy
Kosakowo

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2015 Wójta Gminy
Kosakowo z dnia 23 stycznia 2015 r. utrzymanie
trawników oraz gminnych terenów zielonych
i boisk powierzono Przedsiębiorstwu Usług
Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o. 81 – 198
Kosakowo, ul. Chrzanowskiego.

2015

52.

53.

54.

3

Gmina Kosakowo

134 836 48

Bieżące i zrównoważone
utrzymanie zieleni na terenie
gminy Kosakowo.

Uwzględnienie w Miejscowych
Planach Zagospodarowania
Przestrzennego oraz
dokumentach planistycznych
form ochrony przyrody.

2016

3

Gmina Kosakowo

170 000,00

budżet gminy
Kosakowo

Zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2016 Wójta Gminy
Kosakowo z dnia 25 stycznia 2016 r. utrzymanie
trawników oraz gminnych terenów zielonych
i boisk powierzono Przedsiębiorstwu Usług
Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o. 81 – 198
Kosakowo, ul. Chrzanowskiego.

2015 - 2016

0

Gmina Kosakowo

-

-

Dokumenty planistyczne uchwalone w latach 2015
– 2016 nie dotyczyły terenów objętych formą
ochrony przyrody.

2015

3

Gmina Kosakowo

1 200,00

budżet gminy
Kosakowo

Pielęgnacyjna przycinka odrostów pomników
przyrody w m. Mosty i Mechelinki.

2015 - 2016

0

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
w Gdańsku

-

-

Brak realizacji zadania.

Bieżąca konserwacja form
ochrony przyrody.
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Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

3

Wojewódzki
Inspektorat Ochrony
Środowiska
Gdańsku

-

-

W badanym okresie wykonano 4 kontrole planowe
zakładów należących do grupy potencjalnych
sprawców poważnych awarii.

0

Wojewódzki
Inspektorat Ochrony
Środowiska
Gdańsku

-

-

W tym zakresie nie były prowadzone przeglądy.

Zagrożenia poważnymi awariami

55.

Kontrole zakładów należących
do grupy potencjalnych
sprawców poważnych awarii
oraz nadzór nad usuwaniem
skutków wystąpienia
poważnych awarii.

2015 - 2016

2015 - 2016

56.

57.

Wykonanie okresowych
przeglądów technicznych
instalacji w zakładach o
zwiększonym ryzyku
wystąpienia awarii.

Prowadzenie rejestru zakładów
zwiększonego i dużego ryzyka
wystąpienia poważnych awarii
przemysłowych (ZDR, ZZR).

2015 - 2016

2015 - 2016

2

Gmina Kosakowo

-

-

W latach 2015 – 2016 w zakładach
o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii na
bieżąco wykonywane były przeglądy zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

3

Wojewódzki
Inspektorat Ochrony
Środowiska
Gdańsku

-

-

Na terenie gminy Kosakowo istnieją 2 zakłady
dużego ryzyka (ZDR).
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Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

Coroczna akcja prowadzona na przełomie
września i października - Akcja „Sprzątanie
świata”. Sprzątanie terenów gminnych przez dzieci
i młodzież ze szkół gminnych.

Edukacja ekologiczna

58.

2015 - 2016

2

Gmina Kosakowo

2 177,55

budżet gminy
Kosakowo

2015 - 2016

2

Gmina Kosakowo

-

budżet gminy
Kosakowo

Zajęcia edukacyjne w szkołach poruszające
aspekty ochrony środowiska.

Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych
dotyczących gospodarowania odpadami - Ulotki
informacyjne, torby ekologiczne na potrzeby
systemu gosp. odp.

Zbiórka zużytych baterii w placówkach szkolnych
oraz w budynku Urzędu Gminy Kosakowo Zbiórka
Elektrośmieci

Akcje edukacyjne
poruszających aspekty ochrony
środowiska, z aktywnym
udziałem społeczeństwa.
2015 - 2016

2

Gmina Kosakowo

2 496,90

budżet gminy
Kosakowo

2015 - 2016

2

Gmina Kosakowo

-

budżet gminy
Kosakowo
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Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

rok 2015:
218 631,06 zł

2015 - 2016

2

z czego na
Gminę
Kosakowo
przypada
6 077,94 zł

Komunalny
Związek Gmin
„Dolina Redy i
Chylonki”

rok 2016:
233 714,50 zł
z czego na
Gminę
Kosakowo
przypada
6 497,26 zł

52

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

środki własne
KZG, w tym
składki
Kontynuowano akcję edukacyjną pn.
członkowskie
„W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje”
gmin, wpływy z (w ramach projektu edukacyjnego „Lider Lokalnej
opłaty z tytułu
Ekologii”) mającej na celu uświadamianie
gospodarowania
społeczeństwu szkodliwości spalania odpadów
odpadami
w piecach domowych; do aktywnego udziału
komunalnymi
w akcji przystąpiły:
(tzw. „opłata
- w roku 2015 - 2 placówki
śmieciowa”)
z terenu gm. Kosakowo;
- w roku 2016 - 1 placówka
oraz
z terenu gm. Kosakowo.
umowa
sponsoringowa
z Polsk Spółką
Gazownictwa:
w 2015r.
Związek
Realizowano projekt pn. „Ciepło dla Trójmiasta”,
otrzymał kwotę
w roku 2015 odbyło się jedno spotkanie
15 000,00 zł
warsztatowe z udziałem placówki z gm.
netto
Kosakowo; w trakcie zajęć omawiane były aspekty
związane z produkcją i dystrybucją ciepła poprzez
- dotacje:
miejską sieć ciepłowniczą, poruszane były także
w roku 2016
zagadnienia szkodliwości spalania odpadów
Związek
w piecach domowych; zajęcia przeprowadzane
otrzymał dotację
były na terenie obiektów Spółki OPEC,
od Starostwa
tj. Elektrociepłownia „Nanice” w Wejherowie
Powiatowego
(ilości warsztatów są wyliczane zgodnie
Wejherowo w
z parytetem wg liczby mieszkańców gmin
wysokości
Związku).
16 000,00 zł
netto
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Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania
Realizacja projektu pn. „Bliżej Europy –
nowoczesne metody gospodarowania odpadami”;
celem projektu było kształtowanie wiedzy nt.
właściwego postępowania z odpadami (w tym
informacje nt. szkodliwości spalania odpadów
w piecach domowych); zajęcia obejmowały wyjazd
do RIPOK „Eko Dolina” w Łężycach; w roku 2015
i 2016 przeprowadzono po jednym warsztacie dla
placówek z terenu gm. Kosakowo (ilości
warsztatów wyliczono zgodnie z parytetem wg
liczby mieszkańców gmin KZG).
Odbył się konkurs „Mała nakrętka – duży
problem”, celem którego było uświadomienie
problemu rosnącej ilości opakowań z tworzyw
sztucznych, a także potrzeby segregacji odpadów;
konkurs polegał na zbiórce plastikowych nakrętek
z odpadów opakowaniowych (butelki po napojach,
słoiki, puszki itp.)
- w roku 2015 i 2016 uczestniczyło po 1 placówce
z terenu gm. Kosakowo.
Realizacja projektu edukacyjnego „Ekspert EE,
czyli w trosce o środowisko” promujący
selektywną zbiórkę zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego;
- w roku 2015 i 2016 uczestniczyło po 1 placówce
z terenu gm. Kosakowo.
Promocja selektywnej zbiórki odpadów na terenie
Gminy Kosakowo poprzez plakaty
wielkoformatowe eksponowane na pojemnikach
typu Stokholm (tzw. „słupy”).
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Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania
Odbył się konkurs „Zbiórka baterii” ; zbiórka baterii
na terenie placówek oświatowych prowadzona
w sposób ciągły przez Związek;
- 2015 brały udział 4 placówki
z terenu gm. Kosakowo.
- 2016 brało udział 5 placówek
z terenu gm. Kosakowo.
Kampania informacyjna dot. Systemu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi na terenie RGO EKO
DOLINA pt. „O odpadach po nowemu”,
obejmująca m.in.
1) ROK 2015: publikacja artykułów tematycznych
w lokalnej prasie (Dziennik Bałtycki) oraz w
biuletynach gminnych (w tym w „Biuletynie Rady
i Wójta Gminy Kosakowo”), cykl audycji radiowych
z serii „Pan Tadeusz i Sąsiad” prezentowanych na
antenie Radia Kaszebe, produkcja filmu
animowanego dot. PZONów (punktów zbiórki
odpadów niebezpiecznych) i jego emisja w
Zakładach Opieki Zdrowotnej
2) ROK 2016: publikacja artykułów tematycznych
w lokalnej prasie(„Dziennik Bałtycki”) oraz w
biuletynach gminnych (w tym w „Biuletynie Rady
i Wójta Gminy Kosakowo”), wykonanie 3
słuchowisk radiowych z serii „Pan Tadeusz
i Sąsiad”, we współpracy z Radiem Plus łącznie
z emisją na antenie radiowej, produkcja filmu
animowanego dot. odbioru elektroodpadów
z domu i jego emisja w placówkach ZOZ, SKOK
oraz CH „Kaszuby” w Wejherowie.
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Opis przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Koszt
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

Zrealizowano projekt pn. „Ujmowanie i uzdatnianie
wody”, w roku 2016 odbyło się jedno spotkanie
warsztatowe z udziałem placówki z gm.
Kosakowo; w trakcie zajęć omawiane są aspekty
związane z metodami ujmowania i uzdatnia wody;
zajęcia przeprowadzane były na terenie obiektów
Spółki PEWIK, tj. Stacja Ujmowania Wody SUW
„Reda” (ilości warsztatów były wyliczane zgodnie
z parytetem wg liczby mieszkańców gmin KZG).

Odbył się konkurs fotograficzny dla dzieci szkół
podstawowych klas IV-VI, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych
- w 2015r. pt. „Ochrona środowiska w praktyce” uczestniczyła 1 placówka z terenu gm. Kosakowo,
- w 2016r. pt. „Ekokonsument zasobów – człowiek
w harmonii z przyrodą” - uczestniczyła
1 placówka z terenu gm. Kosakowo.

Opracowanie, druk i dystrybucja wydawnictw
tematycznych (materiały dystrybuowano do
wszystkich przedszkoli i szkół z terenu Związku,
w tym Gminy Kosakowo; wszystkie wydawnictwa
zamieszczone także w formie elektronicznej na
stronie internetowej Związku).
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Okres
realizacji

Stopień
realizacji

Podmiot
realizujący

Źródła
finansowania

Opis realizacji zadania

-

-

Bieżące umieszczanie informacji na stronie
internetowej Gminy Kosakowo:
http://kosakowo.pl/www/. Bieżące informowanie
mieszkańców poprzez TV Kosakowo.

-

-

Bieżące umieszczanie informacji na stronie
internetowej Gminy Kosakowo:
http://kosakowo.pl/www/.

Koszt
[brutto, zł]

Lp.

Opis przedsięwzięcia

59.

Współpraca gminy z mediami
regionalnymi i lokalnymi w
zakresie promowania wiedzy i
zachowań proekologicznych.

2015 - 2016

2

Gmina Kosakowo

60.

Uruchomienie
ogólnodostępnego systemu
informowania społeczeństwa o
jakości badanych i ocenianych
składników środowiska w
gminie (strona internetowa).

2015 - 2016

2

Gmina Kosakowo

LEGENDA:
0 – brak realizacji zadania,
1 – zadanie zrealizowane częściowo,
2 – zadanie realizowane na bieżąco,
3 – zadanie zrealizowane całkowicie
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4. Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska.
W ramach Programu Ochrony Środowiska wyznaczonych zostało 60 zadań. W okresie od
01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. podjęto się realizacji 44 zadań. Z tych 44 zadań 25 zostało
wykonane całkowicie. 19 realizowanych jest na bieżąco, często w ramach funkcjonowania
jednostek administracyjnych. Wyznaczone zadania dotyczyły zagadnień takich jak: poprawa
jakości wód, zachowanie różnorodności biologicznej, utrzymanie standardów jakości
powietrza atmosferycznego, gospodarka odpadami, gospodarka wodno - ściekowa,
zapobieganie poważnym awariom oraz edukacja ekologiczna. Należy podkreślić, iż wiele
zadań wpisuje się w realizację więcej niż jednego strategicznego celu długoterminowego.
Duża część zadań ma charakter inwestycyjny. Spora ilość, z uwagi na swój charakter,
realizowana jest na bieżąco, w zależności od aktualnych potrzeb. Przykładem tych ostatnich
są działania związane z szeroko pojętą edukacją ekologiczną czy nadzorem nad
inwestycjami.

Realizacja Programu kształtuje się na poziome 73,3% co jest bardzo dobrym wynikiem.

5. Ocena systemu monitoringu.
W celu oceny wpływu realizacji zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska na
poprawę środowiska na terenie Gminy Kosakowo zestawiono wartości wskaźników
monitoringu, porównując stan z 2014 roku (rok bazowy) ze stanem na rok 2015 i 2016.
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Tabela 7. Wskaźniki monitoringu

Wskaźnik

L.p.

Jednostka

2014

2015

2016

1.

Ludność według faktycznego miejsca zamieszkania.

osoba

12 342

12 813

13 364

2.

Gęstość zaludnienia.

os/km2

246

256

267

Ochrona powietrza
Wyniki klasyfikacji strefy pod kątem ochrony zdrowia dla strefy pomorskiej.

3.

SO2

-

A

A

A

NO2

-

A

A

A

PM10

-

C

C

C

PM2,5

-

C

A

A

C6H6

-

A

A

A

CO

-

A

A

A

Pb

-

A

A

A

As

-

A

A

A

Cd

-

A

A

A

Ni

-

A

A

A

B(a)P

-

C

C

C

O3 – poziom celu docelowego

-

A

A

A

D2

D2

D2

O3 – poziom celu długoterminowego
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Wskaźnik

L.p.

Jednostka

2014

2015

2016

Wyniki klasyfikacji strefy pod kątem ochrony roślin dla strefy pomorskiej.
SO2

-

A

A

A

NOX

-

A

A

A

O3 – poziom celu docelowego

-

A

A

A

O3 – poziom celu długoterminowego

-

D2

D2

D2

4.

Gospodarka wodno - ściekowa
5.

Długość rozdzielczej sieci wodociągowej.

km

78,4

79,8

81,6

6.

Połączenia rozdzielczej sieci wodociągowej prowadzące do
budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania.

szt.

2 830

2 949

3 078

7.

Budynki mieszkalne podłączone do sieci wodociągowej.

%

99,39

99,9

99,9

8.

Woda dostarczona gospodarstwom domowym.

dam3

493,4

529,9

572,2

9.

Zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na
1 mieszkańca.

m3

41,0

42,2

43,8

10.

Długość sieci kanalizacyjnej.

km

107,8

108,9

109,6

11.

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania.

szt.

2 664

2 751

2 823

12.

Ścieki odprowadzone.

dam3

392,0

422,0

458,0
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L.p.

Wskaźnik

Jednostka

2014

2015

2016

%

94,2

94,3

94,4

13.

Budynki mieszkalne podłączone do sieci kanalizacyjnej.

14.

Ilość zbiorników bezodpływowych na terenie gminy.

szt.

282

293

293

15.

Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

szt.

9

9

9

16.

Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków.

os

9 700

9 700

9 700

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych po oczyszczeniu.

17.

BZT5

kg/rok

7 345

2 254

21 937

ChZT

kg/rok

529 146

550 469

566 900

Zawiesina ogólna

kg/rok

22 110

0

0

Azot ogólny

kg/rok

145 508

132 920

140 174

Fosfor ogólny

kg/rok

11 865

11 083

11 605

18.

Osady wytworzone na oczyszczalni.

t

6 478

6 878

6 824

19.

Osady przekształcone termicznie.

t

2 806

4 878

5 730

20.

Osady magazynowane czasowo.

t

3 640

1 965

1 066
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Wskaźnik

L.p.

Jednostka

2014

2015

2016

Gospodarka odpadami
21.

Ilość zlikwidowanych dzikich wysypisk.

szt.

15

17

18

22.

Liczba mieszkańców objęta systemem odbierania odpadów
komunalnych.

os

11 938

11 547

11 878

23.

Odpady zebrane w punktach zbiórki odpadów
niebezpiecznych (PZON).

Mg

4,264

3,976

8,440

24.

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych przypadająca na
1 mieszkańca.

kg

395,62

452,67

215

47,3

56,8

55,8

25.

Poziomy recyklingu przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła.

Wymagane
≥14

Wymagane
≥16

Wymagane
≥18

57,1

100,0

96,2

26.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Wymagane
≥38

Wymagane
≥40

Wymagane
≥42

11,6

0,0

0,0

Wymagane
≤50

Wymagane
≤50

Wymagane

27.

%

%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

%
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Wskaźnik

L.p.

Jednostka

2014

2015

2016

V/m

-

0,38

-

Pola elektromagnetyczne
28.

Poziom PEM

Zasoby przyrodnicze
29.

Lesistość.

%

16,3

16,3

16,3

30.

Powierzchnia gruntów leśnych.

ha

833,13

830,76

830,74

31.

Obszary prawnie chronione.

ha

357,30

357,30

357,30

32.

Powierzchnia rezerwatów przyrody.

ha

113,50

113,47

113,47

Źródło: GUS

*Gdzie:
kolor zielony – poprawa lub brak zmian,
kolor czerwony – pogorszenie wartości wskaźnika lub przekroczenie wartości dopuszczalnych.

Stan wskaźników monitoringu na terenie gminy Kosakowo na przestrzeni analizowanego okresu czasu
poprawił się lub nie uległ zmianie w 30 przypadkach, natomiast w 2 uległ pogorszeniu.
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5.1. Ochrona powietrza
Zanieczyszczenia powietrza w gminie Kosakowo
Głównymi źródłem tego rodzaju zanieczyszczeń powietrza jest:
 spalanie paliwa stałego (węgiel, drewno opałowe, ekogroszek),
 spalanie odpadów w piecach indywidualnych gospodarstw domowych.
W okresie zimowym wzrasta emisja pyłów i zanieczyszczeń spowodowanych spalaniem
paliw stałych w indywidualnych piecach centralnego ogrzewania. Negatywny wpływ na
jakość powietrza atmosferycznego mają lokalne kotłownie pracujące na potrzeby
centralnego ogrzewania, a także małe przedsiębiorstwa spalające węgiel w celach
grzewczych lub technologicznych. Brak urządzeń oczyszczania bądź odpylania gazów
spalinowych powoduje, iż całość wytwarzanych zanieczyszczeń trafia do powietrza
atmosferycznego. Niska sprawność i efektywność technologii spalania są poważnym
źródłem emisji zanieczyszczeń. Co więcej, głównym paliwem w sektorze gospodarki
komunalnej jest węgiel, często zawierający znaczne ilości siarki. Rodzaje oraz źródła
zanieczyszczeń powietrza zestawiono w poniższej tabeli.
Negatywne oddziaływanie na środowisko niesie ze sobą emisja komunikacyjna, która
najbardziej odczuwalna jest w pobliżu dróg charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu
kołowego. Na terenie gminy Kosakowo głównym źródłem emisji komunikacyjnej są:
 Drogi wojewódzkie:
o Droga wojewódzka nr 100,
o Droga wojewódzka nr 101.
 Drogi powiatowe,
 Drogi gminne,
 Drogi wewnętrzne.
Do ciągów komunikacyjnych, na których ruch pojazdów kołowych powoduje znaczną emisję
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego należy zaliczyć ul. Żeromskiego, ul. Wiejską,
oraz ul. Pułkownika Stanisława Dąbka.
Jakość powietrza
Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2017 r., poz. 519), Państwowy Monitoring Środowiska stanowi systemem
pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania
i rozpowszechniania informacji o środowisku. Podstawowym celem monitoringu jakości
powietrza jest uzyskanie informacji o poziomach stężeń substancji w powietrzu oraz wyników
ocen jakości powietrza. W celu oceny jakości powietrza na terenie Województwa
Pomorskiego, wyznaczono 2 strefy:
 strefę pomorską,
 aglomerację trójmiejską,
Ocenę jakości powietrza prowadzono w oparciu o wyniki pomiarów prowadzonych w stałych
punktach pomiarowych monitoringu środowiska. Jak wynika z danych przekazanych przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, w gminie Kosakowo prowadzono
pomiary dotyczące stanu jakości powietrza
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Jak wynika z informacji udostępnionych przez WIOŚ w Gdańsku, na terenie strefy
pomorskiej, stwierdzono występowanie w ciągu roku ponadnormatywnej ilości przekroczeń
dopuszczalnego średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 i pyłu PM2,5, a także
przekroczenie wartości docelowej stężenia średniorocznego benzo(a)piren w pyle PM10.
Na terenie strefy pomorskiej, stwierdzono także przekroczenie poziomu celu
długoterminowego, określonego w odniesieniu do stężenia ozonu (8 godz. Średnia
krocząca). Wyniki oceny stężeń zanieczyszczeń w powietrzu występujących w 2014 r. na
obszarze strefy pomorskiej, uwzględniające kryterium ochrony roślin, wykazały
przekroczenia docelowego stanu długoterminowego stężeń ozonu. Osiągnięcie poziomu celu
długoterminowego zawartości ozonu w powietrzu, zgodnie z ustawą Prawo ochrony
środowiska winno być jednym z celów wojewódzkiego programu ochrony środowiska.
Zgodnie z itp. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska dla wszystkich stref, w których
stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych (strefy w klasie C)
należy opracować programy ochrony powietrza, mające na celu osiągnięcie ww. poziomów
substancji w powietrzu. Należy pamiętać, iż powyższe wyniki oceny obejmują całą strefę
pomorską i są wartościami uśrednionymi dla jej obszaru.

5.2. Wody powierzchniowe i podziemne
Wody powierzchniowe
Ocenę jakości wód powierzchniowych reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
9 listopada 2011r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych
oraz
środowiskowych
norm
jakości
dla
substancji
priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545) oraz wytyczne Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska. Ocenę wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód (JCWP)
i prezentuje poprzez ocenę stanu ekologicznego (w przypadku wód, których charakter został
w znacznym stopniu zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem
działalności człowieka – poprzez ocenę potencjału ekologicznego), ocenę stanu
chemicznego i ocenę stanu.
W tabeli przedstawiono jakość JCWP występujących na terenie gminy Kosakowo.
Tabela 8. Jakość JCWP występujących na terenie gminy Kosakowo.
Status

Stan
chemiczny

Stan/potencjał
ekologiczny

Stan
wód

Zagrożenie
nieosiągnięciem
celów
środowiskowych

Zagórska
Struga

SZCW

dobry

dobry i
powyżej
dobrego

dobry

niezagrożona

RW2000234794

Kanał
Ściekowy

SZCW

dobry

zły

zły

zagrożona

RW2000234796

Chylonka

SZCW

dobry

poniżej
dobrego

zły

zagrożona

Kod JCWP

Nazwa
JCWP

RW20001747929
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Status

Stan
chemiczny

Stan/potencjał
ekologiczny

Stan
wód

Zagrożenie
nieosiągnięciem
celów
środowiskowych

TWIIIWB3

Zatoka
Pucka
Zewnętrzna

NAT

dobry

umiarkowany

zły

zagrożona

TWIIWB2

Zalew
Pucki

NAT

Brak oceny

zły

zły

zagrożona

Kod JCWP

Nazwa
JCWP

Źródło: KZGW
Gdzie: SZCW – silnie zmieniona część wód, NAT - naturalna

Wody podziemne
Monitoring jakości wód podziemnych wykonywany jest w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska. Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji
o jakości wód podziemnych, śledzenie jej zmian oraz sygnalizacja zagrożeń na potrzeby
zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań
ochronnych. Badania wód podziemnych prowadzone są w ramach monitoringu krajowego
przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz w ramach monitoringu regionalnego przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie.
W tabeli przedstawiono jakość JCWPd występujących na terenie gminy Kosakowo.
Tabela 9. Jakość JCWPd występujących na terenie gminy Kosakowo.
Kod JCWP

Status

Stan
chemiczny

Stan
ilościowy

Ocena ryzyka niespełnienia celów
środowiskowych

PLGW200013

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

Źródło: KZGW

Zgodnie art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 38e pkt. 1 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121), celem środowiskowym dla
JCWPd jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do niej zanieczyszczeń;
zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu oraz ochrona i podejmowanie działań
naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem wód, tak aby
osiągnąć i utrzymać ich dobry stan.
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku wraz z Delegaturą w Słupsku
przeprowadził w 2015 roku badania wód podziemnych pochodzących z 34 punktów
pomiarowych w ramach monitoringu wód podziemnych, który jako element Państwowego
Monitoringu Środowiska, ma na celu dostarczanie informacji o stanie chemicznym wód
podziemnych, śledzenie jego zmiany oraz sygnalizowanie zagrożeń. Zakres i częstotliwość
badań wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie
form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych
i podziemnych (Dz. U. 2011 Nr. 258, poz. 1550). Ocenę jakości wód wykonano zgodnie
z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. 2016 poz. 85).
Tabela 10. Klasyfikacja wód podziemnych występujących na terenie gminy Kosakowo w 2015
roku.
Miejscowość
/ nazwa
ujęcia

Stratygrafia

Głębokość
[m] /
zwierciadło

Rodzaj
zwierciadła

Azotany
[mgNO3/l]

Klasyfikacja
w przekroju

Ocena stanu
chemicznego

Suchy Dwór /
wodociąg
wiejski 1

Oligocen

152,5

napięte

<1

II

DOBRY

Źródło: WIOŚ w Gdańsku

5.3. Gospodarka wodno – ściekowa
Zaopatrzenie w wodę.
Gmina jest prawie w całości zwodociągowana. Głównym źródłem zasobów są wody
czerpane z pokładów trzeciorzędowych, czwartorzędowych i kredowych. Zaopatrzenie gminy
w wodę odbywa się w oparciu o wodociągi wiejskie grupowe oraz w oparciu o gdyński
system wodociągowy.
Oczyszczalnia ścieków.
W gminie funkcjonuje grawitacyjno – pompowy system kanalizacji sanitarnej odprowadzający
ścieki do oczyszczalni „Dębogorze”. Woda po oczyszczeniu ścieków kierowana jest do
Zatoki Puckiej.
Systemy indywidualne gospodarki ściekowej.
W miejscach, w których nie istnieje sieć kanalizacyjna lub wybudowanie jej nie było możliwe,
ścieki odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych. Część gospodarstw zostało
wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
Gmina Kosakowo położona jest w obrębie aglomeracji Gdynia. W poniższych tabelach
scharakteryzowano Aglomerację Gdynia, obejmująca swoim zasięgiem część terenu Gminy
Kosakowo.
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Tabela 11. Charakterystyka Aglomeracji Gdynia (na dzień 31 grudnia 2016r.).
Lp.

Opis/Wartość

Charakterystyka
Dane podstawowe

1.

ID aglomeracji

2.

Nazwa aglomeracji

PLPM002
Gdynia
m. Gdynia, m. Rumia, m. Reda, m. Wejherowo,
gm. Wejherowo (Bolszewo, Gościcino, Łężyce),
gm. Kosakowo, gm. Szemud (Bojano, Koleczkowo,
Dobrzewino, Karczemki), gm. Puck (Połchowo,
Rekowo Górne, Widlino, Sławutówko)

3.

Gminy w aglomeracji

4.

RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem/uchwałą

426 160

5.

RLM rzeczywista

438 008

6.

Priorytet

7.

Liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego

376 701

8.

Liczba mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych

12 533

9.

Liczba mieszkańców korzystających z systemów indywidualnych
(przydomowych oczyszczalni ścieków)

712

10.

Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków

186

11.

Długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w
aglomeracji [km]

12.

Wskaźnik zbierania siecią (% RLM korzystających z sieci) w 2016

97,00

13.

Długość istniejącej kanalizacji deszczowej w aglomeracji [km]

624,0

P1

1 045,3

Działania inwestycyjne – sieć kanalizacyjna
14.

Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy [km]

15.

Niezbędne nakłady inwestycyjne na budowę sieci kanalizacyjnej [tys. zł]

16.

Przyrost liczby rzeczywistych mieszkańców

5 559

17.

Wskaźnik zbierania siecią (% RLM korzystających z sieci) po realizacji
inwestycji

98,0

18.

Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do modernizacji [km]

60,6

19.

Niezbędne nakłady inwestycyjne na modernizację sieci kanalizacyjnej [tys. zł]

61,77
61 557,16

77 891,9

Oczyszczalnie ścieków
20.

Liczba oczyszczalni

21.

ID oczyszczalni ścieków

PLPM0020

22.

Nazwa oczyszczalni

GOŚ
Dębogórze

23.

Rodzaj istniejącej oczyszczalni

24.
25.

1

PUB1
3

Projektowa średnia przepustowość oczyszczalni [m /d]:

73 000
3

Projektowa maksymalna przepustowość oczyszczalni [m /d]:

135 000

Działania inwestycyjne – oczyszczania ścieków
27.

Projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni [RLM]

28.

rodzaj planowanej inwestycji

29.

rodzaj oczyszczalni po zrealizowaniu wszystkich inwestycji

30.

550 000
Modernizacja
PUB1
3

Średnia przepustowość oczyszczalni po realizacji inwestycji [m /d]:
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Lp.

Charakterystyka

Opis/Wartość

Warunki zgodności z Dyrektywą
aktualnie – 2016 rok
31.

WARUNEK I (wydajność)

1

32.

WARUNEK II (standardy oczyszczania)

1

33.

WARUNEK III (%RLM sieć)

po realizacji inwestycji – 2021

34.

WARUNEK I (wydajność)

1

35.

WARUNEK II (standardy oczyszczania)

1

36.

WARUNEK III (%RLM sieć)

1

Źródło: projekt Aktualizacji KPOŚK 2017

Kluczowe inwestycje w obrębie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kosakowo,
będą realizowane w ramach następujących projektów:
 Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo.

5.4. Gospodarka odpadami
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo określa
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kosakowo dotyczące
min. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujących prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych.
Zgodnie z Regulaminem właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania na jej
terenie czystości, porządku poprzez min.
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki na odpady komunalne,
2) zbieranie, gromadzenie i pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie,
3) gromadzenie i pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości nieczystości
ciekłych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie.
Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady, jest miejscem prowadzenia
selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.
W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są od
mieszkańców:
 komunalne odpady zmieszane – w każdej ilości,
 odpady komunalne segregowane – w każdej ilości,
 komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości 1m3/rok/lokal mieszkalny.
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Za odpady komunalne segregowane rozumie się następujące frakcje odpadów odbierane:
a) bezpośrednio z nieruchomości:
 makulatura (papier i tektura) i opakowania wielomateriałowe,
 szkło (białe i kolorowe),
 plastik (tworzywa sztuczne) i metale,
 odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie itp.),
 popiół i żużel z palenisk domowych,
 odpady wielkogabarytowe,
 zużyty sprzęt gospodarstwa domowego RTV i AGD powyżej 20 kg
(prowadzona przez KZG „Dolina Redy i Chylonki”);
b) w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (prowadzonym przez KZG „Dolina
Redy i Chylonki”):
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 odpady niebezpieczne (farby, baterie, akumulatory, leki itp.);
c) w systemie obwoźnych zbiorek (prowadzonych przez KZG „Dolina Redy i Chylonki”):
 odpady niebezpieczne tj.:
o Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
o Baterie i akumulatory,
o Termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne,
o Środki ochrony roślin i owadobójcze,
o Farby oleje, lakiery i rozpuszczalniki,
o Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki.
W ramach opłaty przedsiębiorstwo wywozowe zobowiązane jest do zaopatrywania właścicieli
nieruchomości w pojemniki i worki na odpady zbierane selektywnie i odbioru tych odpadów.
Region Gospodarki Odpadami EKO DOLINA
Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018, gmina
Kosakowo znajduje się w Regionie Eko Dolina. Zgodnie z Uchwała nr 415/XX/12 Sejmiku
Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia „Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego” Zakład Zagospodarowania Odpadów
„Eko Dolina” sp. z o.o. w Łężycach stanowi Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (RIPOK) dla gminy Kosakowo.
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie
gminy, zobowiązani są do przekazywania co najmniej zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do RIPOK Eko
Dolina. Instalacja posiada zdolności przerobowe pozwalające na przyjęcie i przetworzenie
odpadów komunalnych pochodzących od ponad 460 tys. mieszkańców. Zakład obsługuje
mieszkańców gminy Kosakowo, gmin powiatu wejherowskiego oraz Gdyni i Sopotu.
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W wyniku prac modernizacyjnych zakład w Łężycach stał się jednym
z najnowocześniejszych zakładów zagospodarowania odpadów w Polsce. Eko Dolina dzięki
zastosowaniu nowoczesnych technologii w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów
oraz ochrony środowiska spełnia normy unijne i krajowe. Powierzchnia terenu zakładu
wynosi 39,74 ha. W ciągu roku do zakładu trafia ok. 185 tys. Mg odpadów,
w tym ok. 140 tys. Mg odpadów komunalnych.
PSZOK
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.2016.250 ze zm.) gmina zobowiązana jest do prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadów Komunalnych (PSZOK) w związku z powyższym planowane jest uruchomienie
PSZOKu w miejscowości Kosakowo co umożliwi mieszkańcom poza ustalonym
harmonogramem w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przekazywać odpady segregowane pochodzące z gospodarstw domowych i wypełni
obowiązek wynikający z ustawy.
W Punkcie możliwe będzie przekazanie takich odpadów jak plastik i metale, makulatura
i opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady zielone oraz odpady wielkogabarytowe
i zużyte opony. Planowany termin uruchomienia PSZOKu – III-IV kwartał 2017 roku.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku złożonych zostało 3.708 deklaracji. Ok. 91 % właścicieli
nieruchomości deklaruje selektywny sposób gromadzenia odpadów tj. 3.362. Tylko 346
gospodarstw nie prowadzi selektywnej zbiorki odpadów komunalnych u źródła.
W porównaniu do lat ubiegłych liczba nieruchomości na których prowadzona jest selektywna
zbiórka odpadów komunalnych znacznie wzrosła. W latach 2014 i 2015 ok. 82 %
nieruchomości deklarowało segregację odpadów. Wzrost o 9 punktów procentowych
pozwala stwierdzić, iż prowadzony na terenie gminy system gospodarowania odpadami
komunalnymi jest prawidłowy, a edukacja ekologiczna przynosi zamierzone efekty.
Ilość odpadów wytwarzanych na terenie gminy
W latach 2015 - 2016 roku z terenu Gminy Kosakowo zostały odebrane następujące frakcje
odpadów.
Tabela 12. Ilość odpadów wytworzonych na terenie gminy w latach 2015 – 2016.
Kod odebranych
odpadów
komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych

Masa odebranych odpadów
komunalnych [Mg]
2015

2016

Odpady komunalne nieulegające biodegradacji
15 01 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

121,8

284,00

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

91,8

-

15 01 07

Opakowania ze szkła

282,50

233,38

16 01 03

Zużyte opony

2,30

4,60

17 01 01

Odpady betonu oraz gruzu

96,4

196,01
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Kod odebranych
odpadów
komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych

17 05 04

Masa odebranych odpadów
komunalnych [Mg]
2015

2016

Gleba i ziemia, w tym kamienie,
inne niż wymienione w 17 05 03

2,30

-

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy,
remontów itp.

-

7,82

20 01 99

Inne niewymienione frakcje
zbierane w sposób selektywny

733,80

5,50

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

-

17,92

20 02 03

Inne odpady nieulegające
biodegradacji

300,40

354,50

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

2 392,70

3 087,89

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i
placów

125,10

122,18

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

117,50

147,18

20 03 99

Odpady komunalne
niewymienione w innych
podgrupach (popiół)

127,3

131,32

20 03 99

Odpady komunalne
niewymienione w innych
podgrupach

23,80

48,48

Selektywnie odebrane odpady komunalne ulegające biodegradacji
15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

57

34,74

20 01 01

Papier i tektura

105,10

169,47

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji –
odpady zielone

647,20

924,24

Odpady komunalne odebrane w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON)
08 03 18

Odpadowy toner drukarski

0,008

0,087

15 01 11

Opakowania z metali zaw.
niebezp. porowate elem.

-

0,009

16 02 16

Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w
16 02 15

0,014

-

20 01 21

Lampy fluorescencyjne

20 01 23

Urządzenia zawierające freony
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Kod odebranych
odpadów
komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych

20 01 26

Masa odebranych odpadów
komunalnych [Mg]
2015

2016

Oleje i tłuszcze

0,120

0,057

20 01 27

Farby, tusze, farby drukarskie

1,571

4,122

20 01 32

Leki

0,020

0,005

20 01 33

Baterie i akumulatory

0,033

0,033

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne

0,932

1,906

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż 20 01 21,
20 01 23 i 20 01 35

1,193

1,726

Źródło: Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Kosakowo za rok 2015 i 2016

Zadaniem priorytetowym dla gminy jest poszerzanie wiedzy w tematyce ekologicznej
dotyczącej racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi tj. ograniczenie ilości
wytwarzanych odpadów w celu osiągniecia coraz lepszych poziomów odzysku i recyklingu
poprzez zwiększenie świadomości dotyczącej planowania zakupów. Regularnie
zamieszczane są w Biuletynie Gminnym informacje dotyczące zagadnień z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi oraz prowadzona jest strona internetowa poświęcona
gospodarce odpadami na terenie gminy Kosakowo odpady.kosakowo.com.

5.5. Hałas
Hałas drogowy
Na terenie gminy Kosakowo głównym źródłem hałasu drogowego są:
 Drogi wojewódzkie:
o Droga wojewódzka nr 100,
o Droga wojewódzka nr 101.
 Drogi powiatowe,
 Drogi gminne,
 Drogi wewnętrzne.
Do ciągów komunikacyjnych, na których ruch kołowy może powodować znaczną emisję
hałasu do środowiska należy zaliczyć ul. Żeromskiego, ul. Wiejską, a także ul. Pułkownika
Stanisława Dąbka.
W ostatnich latach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku nie
przeprowadzał, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, badań środowiska
akustycznego na terenie gminy Kosakowo.
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Hałas kolejowy
Przez gminę Kosakowo przebiega fragment linii kolejowej obsługujących bazę paliw.
W związku z jej istnieniem, na obszarach przez które przebiegają torowiska, może wystąpić
potencjalne zagrożenie nadmiernym hałasem, którego źródłem jest kolej. Jednak biorąc pod
uwagę ilość pociągów przemieszczających się torowiskami zagrożenie hałasem jest
niewielkie.
Hałas lotniczy
Na terenie Gminy Kosakowo zlokalizowany jest Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo. Lokalizacja
portu lotniczego na terenie Gminy Kosakowo ma wpływ na klimat akustyczny w jego pobliżu.
Poziomy natężenia hałasu w obrębie portu oraz na obszarach przyległych określone zostały
w Raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą Port Lotniczy GdyniaKosakowo. Warto zaznaczyć, iż wykorzystanie portu lotniczego do lotów cywilnych wpływać
będzie na zwiększenie się natężenia hałasu, a także na wzmożony ruch komunikacyjny
w kierunku do i od portu lotniczego.
Zgodnie z treścią opracowanego Raportu, podstawową kwestią przekładającą się na zakres
korzystania ze środowiska była liczba operacji lotniczych wykonywanych na lotnisku.
Analizowano warianty, zgodnie z przygotowaną prognozą ruchu na lotnisku
Gdynia-Kosakowo:
 minimalny (pesymistyczny, low), który zakłada prowadzenie działalności wyłącznie
w zakresie małych samolotów general aviation, wariant ten przewiduje, iż na Lotnisku
Gdynia-Kosakowo zostanie wykonanych około 24800 operacji lotnictwa ogólnego w
2030 roku, średnia dzienna liczba operacji lotniczych to 33 w roku 2030 przy
całkowitym wyeliminowaniu ruchu samolotów dużych kodu C, D i E,
 optymalny (bazowy, central), który zakłada prowadzenie działalności w zakresie
ruchu samolotów GA, ruchu czarterowego i przewoźników niskokosztowych, na
lotnisku obsługiwanych będzie około 1,3 mln pasażerów rocznie, 560 ton towarów
oraz 23500 operacji lotnictwa ogólnego w 2030 roku, średnia dzienna liczba operacji
lotniczych to 50 w roku 2030, przy przyjętym ruchu samolotów dużych kodu C, D i E
do 11 w skali doby,
 maksymalny (optymistyczny, high), który zakłada prowadzenie działalności
w zakresie ruchu samolotów GA, ruchu czarterowego i przewoźników
niskokosztowych, na lotnisku obsługiwanych będzie około 6 mln pasażerów rocznie,
9100 ton towarów oraz 11500 operacji lotnictwa ogólnego, średnia dzienna liczba
operacji lotniczych to 70 w roku 2030, przy ograniczeniu ruchu samolotów małych
kasy A, B oraz przy przyjętym ruchu dużych samolotów C, D, i E do 55 w skali doby.
W każdym z analizowanych wariantów zwiększa się zakres korzystania ze środowiska
w stosunku do stanu aktualnego. W przypadku każdego oddziaływanie wykracza poza
granice lotniska jedynie w zakresie oddziaływań akustycznych. Zmienia się wyłącznie skala
tych oddziaływań.
Funkcjonowanie lotniska przy określonych pułapach dla wariantu optymalnego pozwala na
zoptymalizowanie pracy lotniska z możliwością ograniczenia strefy ponadnormatywnego
oddziaływania. Zwiększenie wartości określonych w wariancie optymalnym zwiększa
powierzchnię objętą ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu, obejmując zabudowania
wsi Pierwoszyno i Kosakowo.
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Dla wybranych wariantów optymalnego i maksymalnego wykonano obliczenia
w 3 horyzontach czasowych: pierwszy pełny rok działalności 2013, rok 2020 oraz ostatni rok
prognozy 2030. Graficzne przedstawienie wyników obliczeń przedstawiają poniższe rysunki.
Rysunek 3. Analiza prognozowanego oddziaływania akustycznego lotniska cywilnego GdyniaKosakowo (rok 2020).

źródło: Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą
Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo.
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Rysunek 4. Analiza prognozowanego oddziaływania akustycznego lotniska cywilnego GdyniaKosakowo (rok 2030).

źródło: Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą
Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo.
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5.6. Pola elektromagnetyczne
Na terenie gminy Kosakowo źródła promieniowania niejonizującego stanowią:
 linie i stacje elektroenergetyczne wysokich napięć,
 urządzenia radiokomunikacyjne,
 urządzenia radionawigacyjne i radiolokacyjne.
Rysunek 5. Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej wokół Kosakowa.

Źródło: www.btsearch.pl

W 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził
badania w ramach monitoringu poziomów pól elektromagnetycznych na terenie gminy
Kosakowo. Wyniki przeprowadzonych badań zebrano w poniższej tabeli.
Tabela 13. Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych częstotliwości 100 kHz – 3
GHz (składowej elektrycznej E) w środowisku.
Punkt pomiarowy
poziomów pól
elektromagnetycznych
w środowisku

Długość
geograficzna

Kosakowo

E 18 29’ 57,6’’

o

Szerokość
geograficzna

o

N 54 35’ 33,5’’

Natężenie pola
elektrycznego
E [V/m]
0,38

Źródło: WIOŚ Gdańsk

Z przeprowadzonych badań wynika, że na terenie gminy Kosakowo nie doszło do
przekroczeń poziomów pól elektromagnetycznych. Pomimo braku odnotowanych
przekroczeń niezbędny jest nadzór nad istniejącymi oraz potencjalnymi źródłami tego
promieniowania.
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6. Podsumowanie
Zadania wyznaczone w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kosakowo
zostały w zdecydowanej większości zrealizowane zgodnie z zamierzeniami
inwestycyjnymi.
Jak wynika z analizy przeprowadzonych inwestycji i wydatkowanych środków, Gmina
Kosakowo to jednostka, która przeznacza znaczne nakłady finansowe oraz administracyjne
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zarówno w ramach prowadzonych
inwestycji i przedsięwzięć, jak i działań organizacyjnych.
W ramach realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Kosakowo w latach
2015-2016 podjęto się realizacji 44 zadań wynikających z zapisów ww. Programu.
Realizacja Programu kształtuje się na poziome 73,3%
co jest bardzo dobrym wynikiem.
Duża część zadań ma charakter inwestycyjny. Spora ilość, z uwagi na swój charakter,
realizowana jest na bieżąco, w zależności od aktualnych potrzeb. Przykładem tych ostatnich
są działania związane z szeroko pojętą edukacją ekologiczną czy nadzorem nad
inwestycjami.
Gmina pozyskiwała środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, takich jak budżet państwa
i powiatu. Zaleca się aby realizując zamierzenia Programu Ochrony Środowiska,
kontynuować pozyskiwanie jak największej liczby partnerów inwestycyjnych oraz korzystać
z zewnętrznych środków finansowania, gdyż wielkość inwestycji oraz koszty związane z ich
realizacją znacznie obciążają budżet Gminy. Pozyskanie zewnętrznych funduszy pomoże
gminie na zrealizowanie znacznie większej ilości zadań, zwłaszcza z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej oraz ochrony powietrza.
Władze Gminy Kosakowo przeznaczają znaczne nakłady finansowe m.in. na rozwój
infrastruktury drogowej, wodociągowo – kanalizacyjnej (uporządkowanie gospodarki wodnościekowej) czy też gospodarkę odpadami. Gmina wybiera te inwestycje, które z punktu
widzenia potrzeb omawianej jednostki samorządu terytorialnego są najważniejsze
i najpilniejsze, w stosunku do jakości środowiska i zdrowia mieszkańców. Oprócz zadań
inwestycyjnych, które angażowały największe nakłady finansowe, jednostka przeznaczała
również środki na zadania bieżące, jak utrzymanie zielni, sadzenie nowych drzew i krzewów,
utrzymanie czystości na plażach, zimowe utrzymanie dróg, remonty dróg. Jednostki
odpowiedzialne za współrealizację Programu Ochrony Środowiska również zrealizowały
szereg zaplanowanych w harmonogramie zadań.
Ostatecznie realizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kosakowo w latach
2015 - 2016 ocenia się pozytywnie. Ocenę pozytywną potwierdza przeprowadzona analiza
wskaźnikowa realizacji Programu na terenie gminy. Wskazuje ona, że zwiększają się
długości podstawowych sieci infrastrukturalnych, takich jak sieć wodociągowa, kanalizacyjna,
gazowa oraz zwiększa się liczba mieszkańców mająca dostęp i korzystająca z infrastruktury
mającej zapewnić poprawę jakości środowiska na terenie omawianej gminy.
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