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WPROWADZENIE 

 
W związku z tym, iż Plan Realizacji RPS ma charakter roczny i obejmuje wyłącznie zadania 

planowane na rok 2014, możliwe jest wykazanie realizowanych zadań nie we wszystkich 
Priorytetach/Działaniach, obszarach współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej, 

oczekiwaniach wobec administracji centralnej oraz zobowiązaniach SWP. 

 

Celem Rocznego Planu Realizacji jest określenie przewidzianych do realizacji w roku 2014 działań 
wskazanych w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie energetyki i środowiska „Ekoefektywne 
Pomorze”. Obejmuje przede działania realizowane przez jednostki Samorządu Województwa 
Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Z uwagi 
na fakt, iż rok 2014 jest pierwszym rokiem nowej perspektywy finansowej 2014-2020 nie przewiduje się 
realizacji zadań przy dofinansowaniu ze środków unijnych tej perspektywy. Realizowane mogą być 
działania przygotowujące przedsięwzięcia strategiczne i inne duże przedsięwzięcia istotne dla rozwoju 
regionu (przygotowanie dokumentacji projektowej). W roku 2014 realizowane będą przede wszystkim 
przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych jednostek realizujących oraz finansowane ze środków 
funduszy ochrony środowiska (WFOŚiGW w Gdańsku i NFOŚiGW). Kontynuowane będą również 
przedsięwzięcia dofinansowane ze środków unijnych perspektywy finansowej 2007-2013, które nie zostały 
ujęte w niniejszym planie realizacji. Realizacja części działań, w tym szczególności dokumentacji 
projektowej dla przedsięwzięć strategicznych uzależniona jest od uzyskania finansowania zewnętrznego. 
Przedmiotowy Roczny Plan Realizacji może podlegać modyfikacji, w trybie jakim został przyjęty. 
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I. REALIZACJA PRIORYTETÓW I DZIAŁAŃ PROGRAMU 
   
1. Cel szczegółowy 1. Bezpieczeństwo energetyczne i poprawa efektywności 
energetycznej 
 

Szacunkowy koszt zadań w roku 
2014 (w tys. zł) Planowane zadania Kwartał 

realizacji 
Budżet 
SWP1 Inne źródła2  

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne za 

realizację 

wsparcie ze środków 
statutowych WFOŚiGW w 
Gdańsku zadań związanych z 
ochroną atmosfery, w tym 
OZE i efektywność 
energetyczna  

I-IV 0,0 

WFOŚiGW w 
Gdańsku – około 

15 000,0 
(pożyczki/dotacje)

inspirator 
Przedsiębiorcy, jst i 

ich jednostki 
organizacyjne,   

 

a) Priorytet 1.1. Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii z niezbędną infrastrukturą 
oraz dywersyfikacja dostaw paliw i surowców energetycznych 
 

Zadania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej 

Opracowanie standardów sporządzania planów gospodarki niskoemisyjnej 

Planowane zadania Kwartał 
realizacji 

Rola SWP 
zgodnie z SRWP

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację 
wnioskowanie do Ministra Środowiska i Ministra 
Gospodarki o określenie wymogów i zakresu ww. 
planów  

I-II inspirator SWP (DROŚ i DRG); 
WFOŚiGW 

Wprowadzenie skutecznych narzędzi prawnych wspierających politykę ochrony powietrza w zakresie 
wymogów jakościowych indywidualnych źródeł ciepła 

Planowane zadania Kwartał 
realizacji 

Rola SWP 
zgodnie z SRWP

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację 
wnioskowanie do Ministra Środowiska i Ministra 
Gospodarki o podjęcie działań w celu 
wprowadzenia stosownych zmian legislacyjnych w 
przepisach ochrony środowiska 

I-II inspirator SWP (DROŚ) 

 

Działanie 1.1.1. Studia i analizy nad planowanymi w regionie inwestycjami energetycznymi  

Szacunkowy koszt zadań 
w roku 2014 (w tys. zł) Planowane zadania Kwartał 

realizacji 
Budżet 
SWP Inne źródła 

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne za 

realizację 

opracowanie „Studium uwarunkowań 
budowy systemu energetyki 
rozproszonej na obszarze 

I-IV DRG – 
150,03 

WFOŚiGW –
50,0 inwestor SWP (DRG) 

                                                 
1 Należy określić kwotę środków przeznaczoną na realizację zadania w wskazaniem nazwy (skrótu) 
departamentu, który będzie finansował jego realizację.   
2 Należy wskazać kwotę środków przeznaczoną na realizację zadania ze wskazaniem źródła. W przypadku 
różnych źródeł finansowania zadania, należy wymienić wszystkie  i określić ile środków będzie pochodzić 
z danego źródła.  
3 Zadania zostanie zrealizowane w przypadku zabezpieczenia dodatkowych środków na jego realizację w trakcie 
roku budżetowego w budżecie SWP (DRG lub DROŚ). 
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województwa pomorskiego” (w 
ramach PSME) 

b) Priorytet 1.2. Poprawa efektywności energetycznej 
 
Działanie 1.2.1. Poprawa efektywności energetycznej i poszanowania energii w budownictwie 
mieszkaniowym, budynkach i obiektach użyteczności publicznej oraz w sektorze przedsiębiorstw 

Szacunkowy koszt 
zadań w roku 2014 

(w tys. zł) Planowane zadania Kwartał 
realizacji

Budżet 
SWP 

Inne 
źródła 

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację 

-      
Nazwa przedsięwzięcia strategicznego: Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa 
Pomorskiego (potencjalne) 
Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia strategicznego: 92 000,0 tys. zł 
przygotowanie dokumentacji dla 
potencjalnego przedsięwzięcia strategicznego: 
„Termomodernizacja obiektów Samorządu 
Województwa Pomorskiego”, obejmujące 
sporządzenie audytów energetycznych dla 
około 70 obiektów oraz projektowej 
dokumentacji uzupełniającej.* 

I-IV 0,0 EFRR 
– 855,0 inwestor SWP (DRG) 

*Realizacja zadania w 2014 r uzależniona jest od pozyskania środków UE, w przypadku braku środków, możliwe jest 
opóźnienie realizacji.  

c) Priorytet 1.3. Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 
 
Działanie 1.3.1. Rozwój źródeł odnawialnych 

Szacunkowy koszt zadań w roku 
2014 (w tys. zł) Planowane zadania Kwartał 

realizacji 
Budżet 
SWP Inne źródła  

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne za 

realizację 

wsparcie ze środków 
statutowych WFOŚiGW w 
Gdańsku zadań związanych 
z OZE  

I-IV 0,0 
WFOŚiGW w Gdańsku 

– około 10 000,0 
(pożyczki/dotacje) 

inspirator 
przedsiębiorcy, jst i 

ich jednostki 
organizacyjne,   

wykonanie dokumentacji 
technicznej dla 
szkoleniowo-edukacyjnej 
biogazowni rolniczej z 
symulatorem biogazowni w 
Lubaniu 

I-IV DRG -
52,5 EFRR -157,5 inwestor SWP (DRG) 
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2. Cel szczegółowy 2. Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie zagrożeniom 
i zarządzanie ryzykiem 
 

a) Priorytet 2.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych 
 

Zadania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej 

1. Zapewnienie finansowania i realizacji działań technicznych w zakresie zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego, w szczególności  Kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław do roku 
2030 – etap II.  
2. Zapewnienie finansowania i realizacji budowy lodołamaczy w Regionie Wodnym Dolnej Wisły. 

Planowane zadania Kwartał 
realizacji 

Rola SWP 
zgodnie z SRWP

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację 
monitorowanie prac związanych z opracowaniem i 
przyjęciem programu operacyjnego POIiŚ na lata 
2014-2020 

I-IV inspirator SWP (DRRP, DROŚ) 

 
Zadania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej 

Program „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030” 

Planowane zadania Kwartał 
realizacji 

Rola SWP 
zgodnie z SRWP

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację 
aktualizacja ww. programu I-IV inspirator RZGW w Gdańsku 

 

Działanie 2.1.1. Zwiększenie poziomu skuteczności ochrony przeciwpowodziowej 

Szacunkowy koszt zadań w 
roku 2014 (w tys. zł) Planowane zadania Kwartał 

realizacji 
Budżet 
SWP Inne źródła  

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne za 

realizację 

wsparcie ze środków statutowych 
WFOŚiGW w Gdańsku zadań 
związanych z ochroną 
przeciwpowodziową   

I-IV 0,0

budżet Państwa 
+ WFOŚiGW 

(dotacja) 
5 000,0 

inspirator  RZGW w 
Gdańsku 

Nazwa przedsięwzięcia strategicznego: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe 
Żuław do roku 2030- etap II 
Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia strategicznego: 800 000,0 tys. zł 
aktualizacja programu 
„Kompleksowe zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe Żuław do 
roku 2030 – etap II” 

I-IV 0,0
WFOŚiGW 

(dotacja) 
300,0 

inspirator RZGW w 
Gdańsku 
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Działanie 2.1.2. Ograniczenie zagrożeń naturalnych, w tym działania łagodzące negatywny 
wpływ skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych 

Szacunkowy koszt zadań w roku 
2014 (w tys. zł) Planowane zadania Kwartał 

realizacji 
Budżet 
SWP Inne źródła  

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostki odpowiedzialne 
za realizację 

wsparcie ze środków 
statutowych WFOŚiGW 
w Gdańsku zadań 
związanych z 
ograniczeniem zagrożeń 
naturalnych   

I-IV 0,0
WFOŚiGW – 

1 000,0 
(pożyczki/dotacje) 

inspirator 

RZGW w Gdańsku, jst i 
ich jednostki 

organizacyjne, podmioty 
zintegrowanego systemu 

ratownictwa w woj. 
pomorskim 

 

Działanie 2.1.3. Retencjonowanie wody oraz racjonalne zagospodarowanie wód opadowych 
i roztopowych 

Szacunkowy koszt zadań w 
roku 2014 (w tys. zł) Planowane zadania Kwartał 

realizacji 
Budżet 
SWP Inne źródła  

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne za 

realizację 

wsparcie ze środków 
statutowych WFOŚiGW w 
Gdańsku zadań związanych z 
retencjonowaniem wody   

I-IV 0,0
WFOŚiGW – 

1 500,0 
(pożyczki/dotacje) 

inspirator 
RZGW w Gdańsku, 

jst i ich jednostki 
organizacyjne, RDLP

 
b) Priorytet 2.2 Racjonalizacja gospodarowania przestrzenią 

1. Kompleksowa reforma systemu gospodarki przestrzennej. 
2. Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich RP; w tym w kontekście 

wykorzystania zasobów energetycznych morza. 

Planowane zadania Kwartał 
realizacji 

Rola SWP 
zgodnie z SRWP

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację 
udział w spotkaniach Zespołu eksperckiego ds. 
polityki przestrzennej przy Konwencie Marszałków 
Województw RP 

I-IV inspirator SWP (DRRP), PBPR4 

 

2.2.1. Przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej 

Szacunkowy koszt zadań w roku 
2014 (w tys. zł) Planowane zadania Kwartał 

realizacji 
Budżet 
SWP Inne źródła  

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne za 

realizację 

- przygotowanie planów 
gospodarki niskoemisyjnej 
dla gmin i powiatów 

I-IV 0 
środki własne gmin i 

powiatów – 40,0; 
NFOŚiGW- 160,0 

Inspirator samorządy gminne i 
powiatowe  

 
3. Cel szczegółowy 3. Zrównoważone gospodarowanie zasobami oraz poprawa 
środowiskowych warunków życia 

                                                 
4 Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego 
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a) Priorytet 3.1 Poprawa stanu środowiska 
 

Zadania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej 

Wprowadzenie zmian przepisów prawnych (zmiana rozporządzenia Ministra Środowiska) w zakresie 
sposobu rozliczenia osiągnięcia przez gminy poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

Planowane zadania Kwartał 
realizacji 

Rola SWP 
zgodnie z SRWP

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację 
wystąpienie do Ministra Środowiska o 
wprowadzenie stosownych zmian w przepisach 
wykonawczych, opiniowanie proponowanych 
zmian stosownych rozporządzeń Ministra 
Środowiska 

I-IV inspirator SWP (DROŚ) 

 
3.1.1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód w zlewniach, poprawa jakości wód 

Szacunkowy koszt zadań w 
roku 2014 (w tys. zł) Planowane zadania Kwartał 

realizacji 
Budżet 
SWP Inne źródła  

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne za 

realizację 

badanie przygotowania do realizacji 
projektów w zakresie gospodarki 
ściekami komunalnymi 
w aglomeracjach (w ramach działań 
PSME) – ankietyzacja gmin (w ramach 
kosztów funkcjonowania DROŚ) 

I - 0,0 inwestor SWP (DROŚ) 

wsparcie ze środków statutowych 
WFOŚiGW w Gdańsku zadań 
związanych z gospodarką wodno-
ściekową 

I-IV 0,0
WFOŚiGW – 

25 000,0 
(pożyczki) 

inspirator 
jst i ich jednostki 

organizacyjne, 
przedsiębiorcy 

 
3.1.2. Poprawa dostępu do dobrej jakości wody pitnej 

Szacunkowy koszt zadań 
w roku 2014 (w tys. zł) Planowane zadania Kwartał 

realizacji 
Budżet 
SWP Inne źródła  

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne za 

realizację 

wsparcie ze środków 
statutowych WFOŚiGW w 
Gdańsku zadań związanych 
z poprawą jakości wody 

I-IV 0,0
WFOŚiGW – 

3 000,0 
(pożyczki) 

inspirator 
jst i ich jednostki 

organizacyjne, 
przedsiębiorcy 

Nazwa przedsięwzięcia strategicznego: Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody 
w Centralnym Wodociągu Żuławskim 
Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia strategicznego: 53 000,0 tys. zł 
przygotowanie 
dokumentacji projektowej I-IV 0,0 

środki własne 
CWŻ – 136,3; 
EFRR – 456,2 

koordynator 

Centralny Wodociąg 
Żuławski Sp. z o.o. w 

Nowym Dworze 
Gdańskim 
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Działanie 3.1.3. Zapobieganie powstawaniu odpadów oraz stworzenie warunków 
do maksymalizacji ilości selektywnie zbieranych odpadów 

Szacunkowy koszt zadań w 
roku 2014 (w tys. zł) Planowane zadania Kwartał 

realizacji 
Budżet 
SWP Inne źródła  

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne za 

realizację 

wsparcie ze środków 
statutowych WFOŚiGW w 
Gdańsku zadań związanych z 
gospodarką odpadami 

I-IV 0,0
WFOŚiGW – 

3 000,0 
(pożyczki) 

inspirator 
jst i ich jednostki 

organizacyjne, 
przedsiębiorcy 

 
Zadania uzupełniające 

Planowane zadania Kwartał 
realizacji 

Rola SWP 
zgodnie z SRWP

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację 
opiniowanie projektu Krajowego Programu 
Zapobiegania Powstawania Odpadów I-IV inspirator SWP (DROŚ) 

 
3.1.4. Rozwój infrastruktury do odzysku i recyklingu odpadów, w tym odzysku energetycznego 
oraz przywracanie terenom zdegradowanym wartości użytkowych 

Szacunkowy koszt zadań w 
roku 2014 (w tys. zł) Planowane zadania Kwartał 

realizacji 
Budżet 
SWP Inne źródła  

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne za 

realizację 

rozbudowa kompostowni 
odpadów biodegradowalnych 
o część dynamiczną w RIPOK 
Gilwa Mała 

I-IV 0,0 

środki własne 
Zakładu + 
pożyczki 

WFOŚiGW i 
NFOŚiGW – 

5 000,0 

inspirator 
Zakład Utylizacji 

Odpadów sp. z o.o., 
Gilwa Mała  

przygotowanie dokumentacji 
na potrzeby realizacji 
inwestycji: rozbudowa 
instalacji do biologicznego 
przetwarzania odpadów w 
RIPOK Sierzno 

I-IV 0,0 
środki własne 

zakładu – 26,4; 
EFRR – 41,3 

koordynator 

Zakład 
Zagospodarowania 

Odpadów Sierzno Sp. 
z o.o. 

wsparcie ze środków 
statutowych WFOŚiGW w 
Gdańsku zadań związanych z 
gospodarką odpadami   

I-IV 0,0 
WFOŚiGW – 

15 000,0 
(pożyczki) 

inspirator 
jst i ich jednostki 

organizacyjne, 
przedsiębiorcy 

Nazwa przedsięwzięcia strategicznego: Budowa elektrociepłowni w celu odzysku energii 
z frakcji energetycznej odpadów komunalnych 
Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia strategicznego: 700 000,0 tys. zł 
rozpoczęcie procedury 
wyłaniania partnera 
prywatnego 

I-II 0,0 - inspirator Zakład Utylizacyjny 
Sp. z o.o. w Gdańsku 
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Działanie 3.1.5. Utrzymanie i rozwój systemu monitoringu środowiska, w szczególności 
powietrza i wód powierzchniowych i podziemnych 

Szacunkowy koszt zadań w 
roku 2014 (w tys. zł) Planowane zadania Kwartał 

realizacji 
Budżet 
SWP Inne źródła  

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne za 

realizację 

wsparcie ze środków 
statutowych WFOŚiGW w 
Gdańsku zadań związanych z 
monitoringiem środowiska 

I-IV 0,0 
WFOŚiGW – 

1 500,0 
(dotacje)

inspirator 
WIOŚ w Gdańsku, 

Fundacja 
ARMAAG 

 
b) Priorytet 3.2 Ochrona bioróżnorodności biologicznej 
 
Działanie 3.2.1. Poprawa stanu cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz ochrona 
ekosystemu strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego 

Szacunkowy koszt zadań w 
roku 2014 (w tys. zł) Planowane zadania Kwartał 

realizacji 
Budżet 
SWP Inne źródła  

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne za 

realizację 

wsparcie ze środków 
statutowych WFOŚiGW w 
Gdańsku zadań związanych z 
ochroną różnorodności 
biologicznej oraz ochroną wód i 
ekosystemów od wód zależnych 

I-IV 0,0 
WFOŚiGW – 

2 000,0 
(dotacje) 

inspirator 

Parki Narodowe, i PZPK 
z s. w Słupsku, RDOŚ w 
Gdańsku, jst, uczelnie, 

organizacje pozarządowe  

 
Działanie 3.2.2. Ochrona wód i ekosystemów od wód zależnych, w szczególności jezior 

Szacunkowy koszt zadań w 
roku 2014 (w tys. zł) Planowane zadania Kwartał 

realizacji 
Budżet 
SWP Inne źródła  

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne za 

realizację 

wsparcie ze środków 
statutowych WFOŚiGW w 
Gdańsku zadań związanych z 
ochroną różnorodności 
biologicznej oraz ochroną wód i 
ekosystemów od wód zależnych 

I-IV 0,0 
WFOŚiGW – 

1 000,0 
(dotacje) 

inspirator 

Parki Narodowe, i PZPK 
z s. w Słupsku, RDOŚ w 
Gdańsku, jst, uczelnie, 

organizacje pozarządowe  
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Działanie 3.2.3. Ochrona walorów przyrodniczych na obszarach objętych formami ochrony 
przyrody oraz przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej 

Szacunkowy koszt zadań w 
roku 2014 (w tys. zł) Planowane zadania Kwartał 

realizacji 
Budżet 
SWP Inne źródła  

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne za 

realizację 

podsumowanie prac i 
prezentacja wyników „Studium 
korytarzy ekologicznych 
województwa pomorskiego” 

I - 0,0 inwestor PBPR 

rozpoczęcie procesu 
optymalizacji struktury 
przestrzennej obszarów 
chronionego krajobrazu w 
województwie pomorskim 

II-IV - 0,0 inwestor PBPR 

wsparcie ze środków 
statutowych WFOŚiGW w 
Gdańsku zadań związanych z 
ochroną różnorodności 
biologicznej oraz ochroną wód i 
ekosystemów od wód zależnych 

I-IV 0,0 
WFOŚiGW – 

1 000,0 
(dotacje) 

inspirator 

Parki Narodowe, i PZPK 
z s. w Słupsku, RDOŚ w 
Gdańsku, jst, uczelnie, 

organizacje pozarządowe  

 
c) Priorytet 3.3 Kształtowanie świadomości i postaw społecznych, wykorzystanie aktywności 
i dialogu w ochronie środowiska 
 
Działanie 3.3.1. Zwiększenie świadomości na rzecz zrównoważonego rozwoju 
i przeciwdziałania zmianom klimatu, w tym budowa sieci dialogu 

Szacunkowy koszt zadań 
w roku 2014 (w tys. zł) Planowane zadania Kwartał 

realizacji 
Budżet 
SWP Inne źródła 

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne za 

realizację 

opracowanie i wydruk poradnika - 
vademecum zaadresowanego do 
pracowników instytucji 
samorządowych nt. efektywnego 
wykorzystania energii, zmiany 
zachowań, bezkosztowych działań 
umożliwiających oszczędzanie 
energii 

I-IV DRG - 
10,0 0,0 inwestor SWP (DRG) 

wsparcie ze środków statutowych 
WFOŚiGW w Gdańsku zadań 
związanych z edukacją ekologiczną 

I-IV 0,0 
WFOŚiGW 

– 5 000,0 
(dotacje) 

inspirator 

Parki Narodowe, i 
PZPK z s. w Słupsku, 
RDOŚ w Gdańsku, jst, 
uczelnie, organizacje 

pozarządowe   
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3.3.2. Rozwój infrastruktury związanej z edukacja ekologiczną i poszanowaniem energii 

Szacunkowy koszt 
zadań w roku 2014 (w 

tys. zł) Planowane zadania Kwartał 
realizacji 

Budżet 
SWP Inne źródła  

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne za 

realizację 

wyposażenie infrastruktury 
edukacyjnej: Błękitnej Szkoły we 
Władysławowie, Zielonej Szkoły w 
Schodnie, Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej w Szymbarku  

I-IV 0,0 WFOŚiGW – 
92,6 (dotacja) inwestor 

Pomorski Zespół 
Parków 

Krajobrazowych z s. 
w Słupsku 

Nazwa przedsięwzięcia strategicznego: Budowa Centrum Edukacji Mare Balticum – centrum 
zmian klimatu 
Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia strategicznego: 40 000,0 tys. zł 

opracowanie dokumentacji tj. 
studium wykonalności, projekt 
koncepcji architektonicznej, 
badania geotechniczne 

I-IV 0,0 

środki własne 
FRUG + 

WFOŚiGW – 
53,4; 

EFRR – 
280,0 

koordynator 
Fundacja Rozwoju 

Uniwersytetu 
Gdańskiego 

 
Działanie 3.3.3. Wdrażanie zielonych zamówień w sektorze publicznym 

Szacunkowy koszt zadań w 
roku 2014 (w tys. zł) Planowane zadania Kwartał 

realizacji 
Budżet 
SWP Inne źródła  

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne za 

realizację 

realizacja cyklu szkoleń, w zakresie 
wdrażania zielonych zamówień w 
sektorze publicznym, skierowanych 
do jednostek samorządu 
terytorialnego 

I-IV 0,0 
WFOŚiGW w 

Gdańsku – 
150,0 

inicjator WFOŚiGW w 
Gdańsku 
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II. REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ SWP 

Stworzenie sieci dialogu nt. zagospodarowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów 
w województwie pomorskim oraz monitoring stanu prac poszukiwawczych, rozpoznawczych 
i wydobywczych ww. złóż w regionie 

Szacunkowy koszt 
zadań w roku 2014 

(w tys. zł) Planowane zadania Kwartał 
realizacji Budżet 

SWP 
Inne 
źródła  

Jednostki 
odpowiedzialne  

za realizację 

rozwój modelu, metod i narzędzi dialogu, realizacja 
pilotażowego projektu dialogowego w powiatach: kartuskim, 
lęborskim i wejherowskim oraz zebranie danych do baza i 
bieżąca aktualizacja bazy danych dot. odwiertów kopalin ze 
złóż niekonwencjonalnych oraz innych inwestycji 
energetycznych  

I-IV 0,0 0,0 SWP (DRG) 

 
Wykonanie prac studialnych dotyczących korzyści, zagrożeń oraz potencjalnych konfliktów 
związanych z planowanymi w regionie inwestycjami energetycznymi 

Szacunkowy koszt 
zadań w roku 2014 

(w tys. zł) Planowane zadania Kwartał 
realizacji Budżet 

SWP Inne źródła  

Jednostki 
odpowiedzialne  

za realizację 

opracowanie „Studium uwarunkowań budowy 
systemu energetyki rozproszonej na obszarze 
województwa pomorskiego” (w ramach PSME) 

I-IV 150,0 WFOŚiGW – 
50,0 SWP (DRG) 

 
Powołanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za koordynację i realizację działań 
Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze energetyki, szczególnie w zakresie poprawy 
efektywności energetycznej, upowszechniania wykorzystania OZE i kształtowania postaw 
prosumenckich 

Szacunkowy koszt 
zadań w roku 2014 

(w tys. zł) Planowane zadania Kwartał 
realizacji Budżet 

SWP 
Inne 
źródła  

Jednostki 
odpowiedzialne  

za realizację 

stworzenie zespołu ds. poszanowania energii w ramach 
struktury organizacyjnej WFOŚiGW w Gdańsku oraz 
prowadzenie działań edukacyjno szkoleniowych z 
zakresu energooszczędności, efektywności energetycznej 
i wykorzystania OZE 

I-IV 0,0 WFOŚiGW -
300,0 

WFOŚiGW 
w Gdańsku 

 
Doprowadzenie do realizacji II etapu Kompleksowego Zabezpieczenia przeciwpowodziowego 
Żuław 

Szacunkowy koszt zadań w 
roku 2014 
(w tys. zł) Planowane zadania Kwartał 

realizacji Budżet 
SWP Inne źródła  

Jednostki 
odpowiedzialne  

za realizację 

aktualizacja programu „Kompleksowe 
zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław 
do roku 2030 – etap II” 

I-V 0,0 
budżet Państwa+ 

WFOŚiGW  - 300,0 
(dotacja) 

RZGW w 
Gdańsku 



13 
 

 
Przyjęcie planów ochrony dla wszystkich parków krajobrazowych położonych na terenie 
województwa pomorskiego 

Szacunkowy koszt 
zadań w roku 2014

(w tys. zł) Planowane zadania Kwartał 
realizacji Budżet 

SWP 
Inne 
źródła 

Jednostki 
odpowiedzialne  

za realizację 

(realizacja zawieszona z uwagi na fakt, iż Minister 
Środowiska wstrzymał wykonanie planów ochrony dla 
parków krajobrazowych do czasu wprowadzenia nowych 
uregulowań prawnych w zakresie zarządzania formami 
ochrony przyrody) 

- - - 
Pomorski Zespół 

Parków Krajobrazowych 
z s. w Słupsku 
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III. PODSUMOWANIE FINANSOWE 

Roczny Plan Realizacji RPS w zakresie energetyki i środowiska (Ekoefektywne Pomorze) na rok 2014 

Wartość (w tys. zł) Działanie RPS 
Lp. Planowane zadania 

Jednostka 
odpowiedzialna Ogółem  

w tym 
SWP 

Departament/jednostka 
finansująca 

Kwoty 
zaplanowane 

w budżecie na 
rok 2014 (w 

tys. zł) 

Cel szczegółowy 1. Bezpieczeństwo energetyczne i poprawa efektywności energetycznej 

CS. 1.  1 

wsparcie ze środków statutowych 
WFOŚiGW w Gdańsku zadań związanych z 
ochroną atmosfery, w tym OZE i 
efektywność energetyczna 

przedsiębiorcy, jst i ich 
jednostki organizacyjne 15 000,0 0,0 WFOŚiGW - 

Priorytet 1.1.  Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii z niezbędną infrastrukturą oraz dywersyfikacja dostaw paliw i surowców energetycznych 

1.1.1  1 
opracowanie „Studium uwarunkowań 
budowy systemu energetyki rozproszonej 
na obszarze województwa pomorskiego” 

SWP (DRG) 200,0 150,0 DRG 40,0 

Priorytet 1.2.  Poprawa efektywności energetycznej 

1.2.1  1 

przygotowanie dokumentacji dla 
potencjalne przedsięwzięcia strategicznego: 
„Termomodernizacja obiektów Samorządu 
Województwa Pomorskiego”, obejmujące 
sporządzenie audytów energetycznych dla 
około 70 obiektów oraz projektowej 
dokumentacji uzupełniającej. 

SWP (DRG) 855,0 0,0 DRG 50,0 

Priorytet 1.3.  Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

1 
wsparcie ze środków statutowych 
WFOŚiGW w Gdańsku zadań związanych z 
OZE  

przedsiębiorcy, jst i ich 
jednostki organizacyjne 10 000,0 0,0 WFOŚiGW - 

1.3.1. 

2 

 wykonanie dokumentacji technicznej dla 
szkoleniowo-edukacyjnej biogazowni 
rolniczej z symulatorem biogazowni w 
Lubaniu 

SWP (DRG) 210,0 52,5 DRG -  

Cel szczegółowy 2. Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie zagrożeniom i zarządzanie ryzykiem 
Priorytet 2.1. Ograniczenie zagrożeń naturalnych 

2.1.1. 1 
wsparcie ze środków statutowych 
WFOŚiGW w Gdańsku zadań związanych z 
ochroną przeciwpowodziową   

RZGW w Gdańsku 5 000,0 0,0 WFOŚiGW - 
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2 
aktualizacja programu „Kompleksowe 
zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław 
do roku 2030 – etap II” 

RZGW w Gdańsku 300,0 0,0 WFOŚiGW - 

2.1.2. 1 
wsparcie ze środków statutowych 
WFOŚiGW w Gdańsku zadań związanych z 
ograniczeniem zagrożeń naturalnych   

RZGW w Gdańsku, jst i 
ich jednostki 

organizacyjne, podmioty 
zintegrowanego systemu 

ratownictwa w woj. 
pomorskim 

1 000,0 0,0 WFOŚiGW - 

2.1.3. 1 
wsparcie ze środków statutowych 
WFOŚiGW w Gdańsku zadań związanych z 
retencjonowaniem wody   

RZGW w Gdańsku, jst i 
ich jednostki 

organizacyjne, RDLP 
1 500,0 0,0 WFOŚiGW - 

Priorytet 2.2. Racjonalizacja gospodarowania przestrzenią 

2.2.1. 1 przygotowanie planów gospodarki 
niskoemisyjnej dla gmin i powiatów 

samorządy gminne i 
powiatowe 200,0 0,0 - - 

Cel szczegółowy 3. Zrównoważone gospodarowanie zasobami oraz poprawa środowiskowych warunków życia 
Priorytet 3.1. Poprawa stanu środowiska 

1 

badanie przygotowania do realizacji 
projektów w zakresie gospodarki ściekami 
komunalnymi w aglomeracjach (w ramach 
działań PSME) – ankietyzacja gmin  

SWP (DROŚ) 0,0 koszty 
własne DROŚ - 

3.1.1. 

2 
wsparcie ze środków statutowych 
WFOŚiGW w Gdańsku zadań związanych z 
gospodarką wodno-ściekową 

jst i ich jednostki 
organizacyjne, 
przedsiębiorcy 

25 000,0 0,0 WFOŚiGW - 

1 
wsparcie ze środków statutowych 
WFOŚiGW w Gdańsku zadań związanych z 
poprawą jakości wody 

jst i ich jednostki 
organizacyjne, 
przedsiębiorcy 

3 000 0,0 WFOŚiGW - 

3.1.2. 

2 

przygotowanie dokumentacji projektowej 
dla przedsięwzięcia strategicznego „ 
Poprawa jakości oraz ograniczenie strat 
wody w Centralnym Wodociągu 
Żuławskim” 

Centralny Wodociąg 
Żuławski Sp. z o.o. w 

Nowym Dworze 
Gdańskim 

592,5 0,0 - - 

3.1.3. 1 opiniowanie projektu Krajowego Programu 
Zapobiegania Powstawania Odpadów SWP (DROŚ) 0,0 koszty 

własne DROŚ - 

3.1.4. 1 
rozbudowa kompostowni odpadów 
biodegradowalnych o część dynamiczną w 
RIPOK Gilwa Mała 

Zakład Utylizacji 
Odpadów sp. z o.o., Gilwa 

Mała 
5 000,0 0,0 - - 
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2 

przygotowanie dokumentacji na potrzeby 
realizacji inwestycji: rozbudowa instalacji do 
biologicznego przetwarzania odpadów w 
RIPOK Sierzno 

Zakład Zagospodarowania 
Odpadów Sierzno Sp. z 

o.o. 
67,6 0,0 - - 

3 
wsparcie ze środków statutowych 
WFOŚiGW w Gdańsku zadań związanych z 
gospodarką odpadami   

jst i ich jednostki 
organizacyjne, 
przedsiębiorcy 

15 000,0 0,0 WFOŚiGW - 

4 

rozpoczęcie procedury wyłaniania partnera 
prywatnego dla przedsięwzięcia 
strategicznego: „Budowa elektrociepłowni 
w celu odzysku energii z frakcji 
energetycznej odpadów komunalnych” 

Zakład Utylizacyjny Sp. z 
o.o. w Gdańsku - 0,0 - - 

3.1.5 1 
wsparcie ze środków statutowych 
WFOŚiGW w Gdańsku zadań związanych z 
monitoringiem środowiska 

WIOŚ w Gdańsku, 
Fundacja ARMAAG 1 500,0 0,0 WFOŚiGW - 

Priorytet 3.2. Ochrona bioróżnorodności biologicznej 

3.2.1. 1 

wsparcie ze środków statutowych 
WFOŚiGW w Gdańsku zadań związanych z 
ochroną różnorodności biologicznej oraz 
ochroną wód i ekosystemów od wód 
zależnych 

Parki Narodowe, i PZPK z 
s. w Słupsku, RDOŚ w 
Gdańsku, jst, uczelnie, 

organizacje pozarządowe   
2 000,0 0,0 WFOŚiGW - 

3.2.2. 1 

 wsparcie ze środków statutowych 
WFOŚiGW w Gdańsku zadań związanych z 
ochroną różnorodności biologicznej oraz 
ochroną wód i ekosystemów od wód 
zależnych 

Parki Narodowe, i PZPK z 
s. w Słupsku, RDOŚ w 
Gdańsku, jst, uczelnie, 

organizacje pozarządowe 

1 000,0 0,0 WFOŚiGW - 

1 
podsumowanie prac i prezentacja wyników 
„Studium korytarzy ekologicznych 
województwa pomorskiego” 

PBPR 0,0 koszty 
własne PBPR - 

2 
rozpoczęcie procesu optymalizacji struktury 
przestrzennej obszarów chronionego 
krajobrazu w województwie pomorskim 

PBPR 0,0 koszty 
własne PBPR - 

3.2.3. 

3 

wsparcie ze środków statutowych 
WFOŚiGW w Gdańsku zadań związanych z 
ochroną różnorodności biologicznej oraz 
ochroną wód i ekosystemów od wód 
zależnych 

Parki Narodowe, i PZPK z 
s. w Słupsku, RDOŚ w 
Gdańsku, jst, uczelnie, 

organizacje pozarządowe 

1 000,0 0,0 WFOŚiGW - 

Priorytet 3.3. Kształtowanie świadomości i postaw społecznych, wykorzystanie aktywności i dialogu w ochronie środowiska 
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1 

opracowanie i wydruk poradnika - 
vademecum zaadresowanego do 
pracowników instytucji samorządowych nt. 
efektywnego wykorzystania energii, zmiany 
zachowań, bezkosztowych działań 
umożliwiających oszczędzanie energii 

SWP (DRG) 10,0 10,0 DRG 10,0 

3.3.1. 

2 
wsparcie ze środków statutowych 
WFOŚiGW w Gdańsku zadań związanych z 
edukacją ekologiczną 

Parki Narodowe, i PZPK z 
s. w Słupsku, RDOŚ w 
Gdańsku, jst, uczelnie, 

organizacje pozarządowe 

5 000,0 0,0 WFOŚiGW - 

1 

wyposażenie infrastruktury edukacyjnej: 
Błękitnej Szkoły we Władysławowie, 
Zielonej Szkoły w Schodnie, Ośrodka 
Edukacji Ekologicznej w Szymbarku 

Pomorski Zespół Parków 
Krajobrazowych z s. w 

Słupsku 
92,6 0,0 WFOŚiGW - 

3.3.2. 

2 

opracowanie dokumentacji tj. studium 
wykonalności, projekt koncepcji 
architektonicznej, badania geotechniczne 
dla przedsięwzięcia strategicznego „ 
Budowa Centrum Edukacji Mare Balticum 
– centrum zmian klimatu” 

Fundacja Rozwoju 
Uniwersytetu Gdańskiego 336,4 0,0 - - 

3.3.3. 1 

realizacja cyklu szkoleń, w zakresie 
wdrażania zielonych zamówień w sektorze 
publicznym, skierowanych do jednostek 
samorządu terytorialnego 

WFOŚiGW 150,0 0,0 WFOŚiGW - 

Zobowiązania 

Sieć dialogu nt 
zagospodarowania 
niekonwencjonalnych 
złóż węglowodorów … 

1. 

rozwój modelu, metod i narzędzi dialogu, 
realizacja pilotażowego projektu 
dialogowego w powiatach: kartuskim, 
Lęborskim i wejherowskim oraz zebranie 
danych do baza i bieżąca aktualizacja bazy 
danych dot. odwiertów kopalin ze złóż 
niekonwencjonalnych oraz innych 
inwestycji energetycznych 

SWP (DRG) 0,0 0,0 DRG - 

Wykonanie prac 
studialnych  … 1. 

opracowanie „Studium uwarunkowań 
budowy systemu energetyki rozproszonej 
na obszarze województwa pomorskiego” 

SWP (DRG) 200,0 150,0 DRG 40,0 
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Powołanie struktury 
organizacyjnej … 1. 

stworzenie zespołu ds. poszanowania 
energii w ramach struktury organizacyjnej 
WFOŚiGW w Gdańsku oraz prowadzenie 
działań edukacyjno szkoleniowych z 
zakresu energooszczędności, efektywności 
energetycznej i wykorzystania OZE 

WFOŚiGW w Gdańsku 300,0 0,0 WFOŚiGW 0,0 

Kompleksowe 
zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe 
Żuławy – etap II 

1. 
aktualizacja programu „Kompleksowe 
zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław 
do roku 2030 – etap II” 

RZGW w Gdańsku 
uwzględnione 

w działaniu 
2.1.1.

0,0 - 0,0 

Plany ochrony PK 1. działania zawieszone PZPK z s. w Słupsku 0,0 0,0 DROŚ 0,0 
Ogółem RPS  94 514,1 362,5 - 140,0  


