
 

 

         Załącznik 
         do uchwały nr IV/26/15 
         Rady Miejskiej Chełmży 
         z dnia 19 marca 2015 r. 
 

BURMISTRZ MIASTA CHEŁM ŻA 
 

  

 

 

 

 

 

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA  

DLA GMINY MIASTO CHEŁM ŻA  

na lata 2012 – 2015 

z perspektywą na lata 2016 – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chełmża, 2014 r. 



Program Ochrony Środowiska dla gminy miasto Chełmża na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 
 

 2

 

 

Spis treści 

 

I.  Wstęp ........................................................................................................................ 4 

1. Podstawa prawna i cel opracowania ............................................................................. 4 

2. Zakres i metody opracowania ....................................................................................... 4 

3. Informacje i wytyczne z miejskich dokumentów strategicznych i programowych ...... 5 

II. Analiza stanu środowiska miasta Chełmża ......................................................... 11 

1. Dane ogólne ................................................................................................................. 11 

2. Rzeźba terenu, budowa geologiczna, kopaliny i gleby ............................................... 12 

3. Wody powierzchniowe i podziemne, gospodarka wodno-ściekowa ........................... 14 

4. Prawna ochrona przyrody i krajobrazu ...................................................................... 20 

5. Lasy, zieleń miejska i fauna ........................................................................................ 20 

6. Powietrze atmosferyczne ............................................................................................. 22 

7. Hałas ............................................................................................................................ 26 

8. Pola elektromagnetyczne ............................................................................................. 28 

9. Poważne awarie i poważne awarie przemysłowe ........................................................ 29 

10. Środowisko i zdrowie ................................................................................................... 31 

III. Gospodarka odpadami ......................................................................................... 32 

IV. Wytyczne z dokumentów krajowych, wojewódzkich i powiatowych .............. 44 

1. Polityka ekologiczna państwa ..................................................................................... 44 

2. Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego ........................ 45 

3. Program ochrony środowiska powiatu toruńskiego ................................................... 46 

V. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki 

Odpadami gminy miasto Chełmża na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 

2012-2015 ................................................................................................................ 49 

VI. Cele i priorytety polityki ochrony środowiska................................................... 53 

VII. Kierunki ochrony środowiska ............................................................................ 54 

1. Poprawa jakości środowiska ....................................................................................... 55 

2. Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii ...................... 59 

3. Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych .................................... 62 

4. Działania systemowe w ochronie środowiska ............................................................. 64 



Program Ochrony Środowiska dla gminy miasto Chełmża na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 
 

 3

VIII. Poziomy celów długoterminowych ................................................................... 67 

IX. Rodzaj i harmonogram przedsięwzięć proekologicznych ................................ 68 

X. Środki niezbędne do osiągnięcia celów, zarządzanie Programem .................... 70 

1. Mechanizmy prawno-ekonomiczne ............................................................................ 70 

2. Środki finansowe ......................................................................................................... 71 

XI. System monitoringu i oceny realizacji Programu ............................................. 83 

XII. Streszczenie w języku niespecjalistycznym ...................................................... 87 

XIII. Wykorzystane materiały i opracowania .......................................................... 89 

1. Wybrane akty prawne .................................................................................................. 89 

2. Literatura i wybrane dokumenty programowe ........................................................... 90 

 



Program Ochrony Środowiska dla gminy miasto Chełmża na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019     
  

4 
 

I. Wstęp 

1. Podstawa prawna i cel opracowania 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami) organy wykonawcze województw, 

powiatów i gmin, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządzają programy ochrony 

środowiska. 

Programy te uwzględniają cele zawarte w strategiach rozwoju, programach i dokumentach 

programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju. 

Zgodnie z art. 13 ustawy - Prawo ochrony środowiska, polityka ochrony środowiska to 

zespół działań mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony 

środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Dla samorządu gminy miejskiej, jakim jest miasto Chełmża, program ochrony środowiska 

sporządza Burmistrz, a uchwala Rada Miasta. 

Uchwalony przez Radę na podstawie art. 18 ww. ustawy, program ochrony środowiska jest 

podstawą działań w kierunku stworzenia warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, 

w tym realizacji wybranych programów branżowych.  

Programy ochrony środowiska, w związku ze zmianami ustawy - Prawo ochotny środowiska 

(Dz. U. poz. 1101 z 2014 r.), służą realizacji polityki ochrony środowiska, a nie jak wcześniej 

realizacji polityki ekologicznej państwa, jednak obecny program należy traktować jako kontynuację 

programu przejętego przez Radę Miejską w Chełmży w 2010 r. 

Z wykonania programu organ wykonawczy miasta sporządza co 2 lata raporty, które 

przedstawia radzie miasta. 

2. Zakres i metody opracowania 

Spełniając wymogi ustawowe Burmistrz Miasta Chełmży przystąpił do opracowania 

kolejnej edycji Programu Ochrony Środowiska dla gminy miasto Chełmża. Przyjęto, że Program 

obejmować będzie lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019. 

Informację o przystąpieniu do opracowania Programu Burmistrz Miasta Chełmży zamieścił w 

prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Miasta. Żadne uwagi nie zostały zgłoszone. 

Podstawę do sporządzenia oceny stanu środowiska miasta Chełmża stanowiły przede wszystkim 

dane i materiały Urzędu Miasta Chełmży, w tym Wydziału Gospodarki Miejskiej oraz miejskich 

jednostek organizacyjnych i spółek (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o., Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji). 
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W pracach nad Programem wykorzystano ponadto wszelkie dostępne materiały i 

opracowania, w tym: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu, Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Starostwa Powiatowego w Toruniu, Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Urzędu Statystycznego 

w Bydgoszczy i innych.  

Pierwszy etap opracowania objął przegląd dokumentów i opracowań programowych i 

strategicznych w przedmiotowym zakresie oraz ocenę stanu środowiska miasta Chełmża. Analizą 

objęto dokumenty i opracowania strategiczne, programowe i planistyczne na szczeblu krajowym, 

wojewódzkim, powiatowym i miejskim, które mają istotne znaczenie dla konstrukcji niniejszego 

Programu. Ocena stanu środowiska zawiera analizę stanu środowiska na obszarze miasta w zakresie 

poszczególnych komponentów przyrodniczych oraz identyfikację i rejonizację zagrożeń środowiska 

w kontekście polityki ekologicznej państwa i województwa, a także w kontekście wymagań i 

standardów Unii Europejskiej. 

Drugi etap prac to: określenie celów i priorytetów polityki ochrony środowiska, poziomy celów 

długoterminowych, rodzaj i harmonogram przedsięwzięć ekologicznych na terenie miasta oraz 

środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki 

finansowe na realizację celów. 

Program Ochrony Środowiska dla gminy miasto Chełmża jest podstawowym instrumentem 

do realizacji zadań własnych miasta w zakresie polityki ochrony środowiska, które będą w całości 

lub w części finansowane ze środków będących w jego dyspozycji, zadań koordynowanych lub 

inicjowanych przez miasto oraz wytycznych do planów i programów branżowych. 

Niniejszy dokument jest kolejną wersją tego typu Programu, zastępującą Program ochrony 

środowiska gminy miasto Chełmża na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015, który wraz 

z Planem gospodarki odpadami został przyjęty uchwałą nr XL/289/10 Rady Miejskiej w Chełmży z 

dnia 29 czerwca 2010 r. 

Projekt nowej edycji Programu, zaakceptowany przez Burmistrza Miasta Chełmży, zostanie 

poddany procedurze opiniowania i udostępniony do wglądu wszystkim zainteresowanym.  

3. Informacje i wytyczne z miejskich dokumentów strategicznych i programowych 

Podstawowym dokumentem określającym kierunki rozwoju miasta jest Strategia Rozwoju 

Miasta Chełmża na lata 2007-2016 przyjęta uchwałą Nr VII/54/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 

8 sierpnia 2007 r.  
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Cel strategiczny dla miasta został określony przez grupę planowania strategicznego jako: 

„Przyjazne Miasto”. 

Grupa ekspertów lokalnych przyjęła, że problemem kluczowym jest: „Niezadawalający rozwój 

społeczno-gospodarczy miasta”. Jako problem wymieniono również słabą infrastrukturę techniczną 

w mieście. Natomiast nie zidentyfikowano problemów ściśle „środowiskowych”. 

Grupa ekspertów lokalnych określiła do realizacji następujące cele cząstkowe: 

• dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna 

• dostępność uzbrojonych terenów inwestycyjnych przeznaczonych do prowadzenia 

działalności gospodarczej 

• atrakcyjna oferta rekreacyjno-turystyczna, kulturalna i edukacyjna miasta 

• wysoka aktywność mieszkańców miasta 

• bezpieczne miasto. 

 

Strukturę drzewa celów Strategii ilustrują poniższe tablice (numeracja tablic wg Strategii): 
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Strategia określa wskaźniki / mierniki realizacji celów oraz harmonogram działań służących 

realizacji określonych celów. 

Dla celu „Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna” są to głównie działania polegające na: 

budowie i modernizacji dróg, budowie parkingów, budowie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej 

(sanitarnej i deszczowej) oraz gazowej, budowie nowej oczyszczalni lub budowie kolektora 

przesyłowego do oczyszczalni ścieków w Toruniu (łączny budżet zadań 81 092 tys. zł). 

Dla celu „Dostępność uzbrojonych terenów inwestycyjnych przeznaczonych do prowadzenia 

działalności gospodarczej” są to głównie działania polegające na: wydzielaniu nowych terenów 

inwestycyjnych i tworzeniu infrastruktury pod przyszłe inwestycje (łączny budżet zadań 9 680 tys. 

zł). 

Dla celu „Atrakcyjna oferta rekreacyjno-turystyczna, kulturalna i edukacyjna miasta” są to głównie 

działania polegające na: rozbudowie infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej miasta,  

zagospodarowaniu terenów wokół jeziora i jego rekultywacji, zagospodarowania i rozbudowy 

terenów zieleni miejskiej oraz oczyszczaniu i wykonaniu nowych dojść do brzegów jeziora (łączny 

budżet zadań 29 675 tys. zł). 

Dla celu „Wysoka aktywność mieszkańców miasta” są to głównie działania polegające na: 

uaktywnieniu organizacji pozarządowych, organizacji imprez o charakterze interaktywnym (łączny 

budżet zadań 272 tys. zł). 
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Dla celu „Bezpieczne miasto” są to głównie działania polegające na: promocji zdrowego stylu 

życia, organizacji imprez sportowych (łączny budżet zadań 560 tys. zł). 

 

Podstawowym dokumentem w zakresie zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża jest 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, przyjęte 

Uchwałą Nr XXV/205/2000 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 listopada 2000 r. Studium w swej 

treści określa m.in. zasady ochrony środowiska i jego zasobów.  

Według ustaleń Studium nadrzędnym celem rozwoju miasta (wszelkiej działalności człowieka) 

winna stać się stała poprawa warunków życia ludzi przy zachowaniu odpowiedniej równowagi 

ekologicznej.  

Studium formułuje trzy grupy celów: ekologiczne, gospodarcze i społeczne. 

Cele ekologiczne to: 

a) Odnowa powierzchni ziemi: ochronie podlegają obszary wyłączone z zabudowy: doliny 

rynien polodowcowych, obszary zalesione i zadrzewione. 

b) Ochrona wód: niedopuszczenie do skażenia wód podziemnych i powierzchniowych. 

Gwarancją dla ochrony wód podziemnych i powierzchniowych jest kompleksowe 

uzbrojenie terenu miasta w sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

c) Ochrona powietrza: polega na ograniczaniu i eliminacji zanieczyszczeń powietrza i hałasu. 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń miasta są: Cukrownia Chełmża S.A. i „Izolacja” S.A. 

oraz lokalne kotłownie i paleniska. Ochrona przed hałasem to głównie zagrożenia 

komunikacji samochodowej. 

d) Ochrona i kształtowanie zieleni: ochrona zieleni obejmuje wyłączenie spod zabudowy 

terenów zieleni stworzenie systemu zieleni miejskiej. 

Kierunki ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego to przede wszystkim: 

- zachowanie, ochrona i kształtowanie miejskiego systemu obszarów przyrodniczych, 

- ekologizacja terenów rolniczych w mieście, 

- ekologizacja przestrzeni osadniczej. 

Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej obejmują w szczególności: 

• Odprowadzenie ścieków sanitarnych 

Głównym zadaniem jest budowa systemu rozdzielczego kanalizacji sanitarnej. W celu 

uporządkowania gospodarki ściekowej zakłada się budowę kolektorów sanitarnych, odbudowę 

kolektorów sanitarnych i budowę nowych przepompowni ścieków. 

• Odprowadzenie ścieków deszczowych 
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Przewiduje się budowę rozdzielczego systemu grawitacyjnego kanalizacji deszczowej, który będzie 

zbierał wody opadowe z trzech odrębnych wododziałów. 

• Zaopatrzenie w gaz 

Przewiduje się dalszą rozbudowę systemu gazowniczego niskiego ciśnienia. 

• Zaopatrzenie w ciepło 

Przewiduje się modernizację sieci ciepłowniczej pod katem eliminacji nie ekologicznego opalania 

paliwem stałym, modernizację sieci ciepłowniczych oraz rozbudowę systemu w oparciu o lokalne 

źródła ciepła. 

Studium określa tereny wyłączone z zabudowy: 

- tereny obniżeń rynien pojeziernych Jeziora Chełmżyńskiego i Archidiakonka, 

- tereny przykrawędziowe rynien jeziornych wraz z zielenią, 

- tereny leśne, parki, zieleńce, cmentarze, zieleń pocmentarna, ogrody działkowe, 

- tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej (nieprzydatne do zainwestowania). 

 

Plan gospodarki odpadami miasta Chełmży na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 

został przyjęty uchwałą Nr XL/289/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 czerwca 2010 r.  

Dokument formułuje następujące cele krótkookresowe 2008-2011: 

• zorganizowanie, wdrożenie i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na 

terenie gminy, dla której minimalne wymagania określono w Krajowym planie gospodarki 

odpadami 2010, w szczególności dla odpadów: 

- komunalnych ulegających biodegradacji, 

- opakowaniowych, 

- niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych, 

- wielkogabarytowych, 

- budowlanych, 

• prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi w mieście , w tym opartej o 

kompleksowe rozwiązania międzygminne przewidziane w Wojewódzkim Planie 

Gospodarki Odpadami, 

• podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy poprzez prowadzenie akcji 

ekologicznych wśród dzieci i młodzieży, akcje szkoleniowe, konkursy. 
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Dokument formułuje następujące cele długookresowe 2012-2015: 

• dalsza organizacja i doskonalenie ponad lokalnych i lokalnych systemów gospodarki 

odpadami komunalnymi, wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, 

• dalszy rozwój i intensyfikacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poprzez 

wprowadzenie systemu workowego, 

• kontynuacja i intensyfikacja działań na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej 

mieszkańców. 

Do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zmierzać mają następujące 

działania: 

1. Wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska. 

2. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „u źródła powstania” na terenie 

miasta, w szczególności dla odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych. 

3. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów 

komunalnych celem ich unieszkodliwiania. 

4. Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi w mieście, opartej o 

kompleksowe rozwiązani międzygminne, wykorzystujące najbardziej racjonalne metody 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

5. Prowadzenie działań mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców 

gminy. 

6. Prowadzenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi w gminie. 

Dokument formułuje przedsięwzięcia do realizacji (z określeniem terminu, kosztów realizacji, 

źródeł finansowania i podmiotu odpowiedzialnego): 

- Opracowanie programu usuwania azbestu 

- Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w oparciu o system workowy 

- Prowadzenie działań na rzecz kompleksowych, międzygminnych rozwiązań w gospodarce 

odpadami komunalnymi 

- Prowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców gminy w zakresie racjonalnego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym minimalizacji wytwarzanych odpadów, ich 

selektywnego zbierania, poddawania odzyskowi i recyklingowi 

- Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów 

- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
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- Monitorowanie planu gospodarki odpadami. 

 

Program oczyszczania miasta z azbestu został przyjęty uchwałą Nr XIX/137/12 Rady Miejskiej 

Chełmży z dnia 27 września 2012 r. 

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji, na terenie miasta Chełmży stwierdzono występowanie 

891,422 Mg wyrobów zawierających azbest, w tym wyroby zawierające azbest I stopnia pilności - 

płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa – 28,055 Mg. 

Program formułuje następujące cele w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest: 

1. Realizacja zadań legislacyjnych 

2. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych 

3. Prowadzenie działań w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest  

4. Monitoring realizacji „Programu oczyszczania miasta Chełmży z azbestu” 

5. Działania w zakresie oceny narażenia i ochrony zdrowia 

W szczególności cele te będą realizowane poprzez kierunki działań: 

• działania edukacyjno-informacyjne skierowane do dzieci i młodzieży oraz mieszkańców 

• utworzenie i aktualizowanie bazy danych o wyrobach zawierających azbest na terenie 

miasta Chełmży 

• Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów będących własnością miasta 

Chełmża oraz przez właścicieli obiektów tj. osoby fizyczne i przedsiębiorców w trzech 

etapach: lata 2012-2015 (28,055 Mg I stopnia pilności - 3,1% ogółu azbestowych), lata 

2016-2023 (106,019 Mg - 12% ogółu azbestowych), lata 2024-2032 (757,348 Mg - 

84,8% ogółu azbestowych). 

Program określa harmonogram realizacji działań na lata 2012-2032 z podaniem terminów ich 

realizacji i przewidywanymi kosztami niektórych działań. 

Całkowity koszt usunięcia 243,9 Mg azbestu z terenu miasta Chełmża wyniesie 328 045,50 zł. 

Przewiduje się pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł. 

 

II. Analiza stanu środowiska miasta Chełmża 

1. Dane ogólne 

 Miasto Chełmża zajmuje stałą od lat powierzchnię 784 ha (7,84 km2). Wchodzi wraz z 

ośmioma gminami wiejskimi w skład powiatu toruńskiego ziemskiego, leżąc w jego północnej 

części. Położone jest 19 km na północ od Torunia. Miasto posiada charakter przemysłowo-

usługowy. Główne branże przemysłu to: budowlana, meblarska, akcesoriów meblarskich, wyrobów 
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z tworzyw sztucznych, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz cukrowniczego. Nad Jeziorem 

Chełmżyńskim usytuowana jest dobrze rozwinięta baza turystyczna. Miasto Chełmża posiada 

granicę administracyjną wyłącznie z gminą Chełmża, granicząc z sołectwami: Kończewice, 

Bielczyny, Skąpe, Nowa Chełmża, Strużal, Grzywna i Browina. Liczba ludności miasta w dniu 

31.12.2012 r. liczyła 15066 mieszkańców i wykazuje tendencją spadkową (2011 r. - 15189 osoby, 

2010 r. - 15267 osób). Gęstość zaludnienia wynosi 1922 os./km2 i jest jedną z najwyższych w 

województwie kujawsko-pomorskim. Obszar chełmżyńskiej starówki zamieszkuje około 4 tys. 

osób. 

 W strukturze użytkowania gruntów (dane GUS 2013) dominują użytki rolne, stanowiące 

około 45,9% powierzchni miasta. Tereny zabudowane i zurbanizowane zajmują około 30,5% 

powierzchni, a tereny komunikacyjne około 8,7%. Duży udział mają tereny pod wodami (około 

12,2%), a minimalny tereny zieleni (około 1,2%). 

Miasto wykazuje wysoki wskaźnik bezrobocia. Bez pracy pozostaje 1540 osób, w tym 746 

uznano na długotrwale bezrobotne. Udział liczby osób bezrobotnych w ogólnej liczbie osób w 

wieku produkcyjnym wynosi aż 15,8%. Bardzo znaczny odsetek mieszkańców, bo aż 1323 osoby 

korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Jednocześnie w mieście zarejestrowanych jest 1545 

podmiotów gospodarczych. 

Miasto jest praktycznie w całości zwodociągowane. Wg danych GUS z sieci wodociągowej 

korzysta 96,4% mieszkańców. Do sieci kanalizacyjnej przyłączonych jest 78,6% ludności. Również 

78,6% mieszkańców miasta korzysta z sieci gazowej. 

 System terenów aktywnych przyrodniczo miasta Chełmża tworzą: wody otwarte (cieki i 

jeziora: Chełmżyńskie, Archidiakonka, Miałkusz), tereny podmokłe (głównie otoczenie 

zanikającego jeziora Miałkusz i Kanału Miałkusz), zadrzewienia (głównie w otoczeniu Jeziora 

Chełmżyńskiego), park miejski, tereny ogrodów działkowych i cmentarze. 

 

2. Rzeźba terenu, budowa geologiczna, kopaliny i gleby 

 Miasto Chełmża położone jest w granicach mezoregionu Pojezierza Chełmińskiego. 

Występuje tu krajobraz młodoglacjalny ukształtowany podczas ostatniego zlodowacenia 

bałtyckiego, fazy poznańsko-dobrzyńskiej. Pod względem morfologicznym przestrzennie dominuje 

wysoczyzna morenowa płaska o niewielkich deniwelacjach powierzchni terenu. Powierzchnia 

równiny morenowej zalega na poziomie około 90 m n.p.m., rzadko przekraczając 100 m n.p.m. 

Najwyżej wznosi się północno-wschodnia część miasta – o charakterze wysoczyzny morenowej 

falistej. Wysokości bezwzględne występujących tutaj wzniesień osiągają maksymalnie 110 i 111 m 

n.p.m., wysokości względne wynoszą 2-5 m, a nachylenie – do około 5o. Urozmaiceniem 
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powierzchni wysoczyznowej są liczne zagłębienia bezodpływowe, najczęściej niewielkie, płytkie, 

często zatorfione lub wypełnione wodą. 

 Zasadniczym elementem rzeźby terenu, rzutującym na fizjonomię miasta jest polodowcowa 

rynna chełmżyńska. Jest to rozległa jednostka ciągnąca się od doliny Drwęcy po dolinę Wisły 

(okolice Chełmna) na przestrzeni około 40 km. Wcina się w otaczającą wysoczyznę na głębokość 

do 10 m. Dno rynny zalega na wysokości około 81,5-82,0 m n.p.m. i nie jest wyrównane. 

Występują w nim liczne progi i przegłębienia. W przegłębieniach występują jeziora: Chełmżyńskie, 

Grażyna, Miałkusz. Na jednym z progów (ostaniec wysoczyzny w dnie rynny) położona jest strefa 

śródmiejska miasta Chełmży. Rynna chełmżyńska w rejonie miasta Chełmży ma szereg odnóg i 

rozgałęzień. Jednym z nich jest obniżenie, biorące początek z jeziora Grażyna i kierujące się na 

północny zachód. Obniżenie to  towarzyszy południowo-zachodniej granicy miasta, przecinając ul. 

Toruńską i dochodząc do ul. Gen. Sikorskiego. Ogranicza od południa nasadę półwyspu Strużal. 

Kolejne rozległe i głębokie obniżenie terenowe zaznacza się w topografii północnej części miasta. 

Ciągnie się ono od Zelgna, a w jego końcowej części zalega jezioro Archidiakonka. 

 Na terenach zurbanizowanych miasta Chełmży rzeźba terenu w dużej mierze jest już 

przekształcona antropogenicznie (równie niwelacyjne, nasypy itp.). 

 Najgłębsze wiercenia na terenie miasta Chełmży sięgają stropu kredy (poniżej 100 m). 

Powyżej zalegają osady trzeciorzędowe wykształcone w postaci serii mioceńskiej i plioceńskiej. 

Utwory mioceńskie wykształcone są w postaci formacji brunatno- węglowej o miąższości około 40 

m. Miocen przykryty jest warstwą osadów plioceńskich w postaci iłów pstrych oraz mułków 

przewarstwionych osadami piaszczystymi. Na osadach pliocenu zalegają utwory czwartorzędowe. 

Wysoczyzna morenowa zbudowana jest z utworów gliniastych (gliny zwałowe fazy poznańsko-

dobrzyńskiej) o miąższości około 40-50 m. W strefie obniżeń terenowych występują osady 

holoceńskie. Często są to utwory pochodzenia organicznego (namuły organiczne, torfy lub osady 

akumulacji jeziornej, iły, mułki, piaski, margle, gytia, kreda jeziorna). 

 Na terenie miasta nie ma udokumentowanych złóż surowców mineralnych. 

 Na utworach gliniastych rozwinęły się dobre gleby -  w większości brunatne i 

pseudobielicowe, a płatami – czarne ziemie właściwe. W obniżeniach terenowych, w warunkach 

silnego uwilgotnienia rozwinęły się gleby murszowo-mineralne i murszowe. Pod względem 

przydatności rolniczej przeważają kompleksy gleb ornych pszenne dobre i żytnie dobre, a w 

obniżeniach terenowych- trwałych użytków zielonych. W przeważającej części są to gleby wysokiej 

III klasy bonitacyjnej. W obrębie stref zboczowych rynien polodowcowych i obniżeń terenowych, 

przy dużych wartościach spadków  (ponad 10%). Lokalnie  istnieje zagrożenie rozwoju procesów 

erozji wodnej. 
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 Gleby w zurbanizowanej części miasta w większości są silnie przekształcone 

antropogenicznie. Wśród nich występują tzw. „czarnoziemy” ogrodowe. Duże powierzchnie 

zajmują one na terenach ogrodów działkowych. Sztuczne gleby rozwinęły się na gruntach 

nasypowych. 

 

3. Wody powierzchniowe i podziemne, gospodarka wodno-ściekowa 

 Miasto Chełmża położone jest w zlewni rzeki Fryby (Browiny), w jej górnej  części. Fryba 

jest prawobocznym dopływem Wisły o długości 40,7 km. Bierze początek w okolicach wsi 

Kuczwały i Jeziora Chełmżyńskiego, a uchodzi do Wisły w Chełmnie. Powierzchnia zlewni wynosi 

354,66 m2 i jest wybitnie rolnicza.  Fryba wraz z całą zlewnią stanowi jednolitą część wód (JCzW). 

 Północną i zachodnią część miasta odwadnia Kanał Miałkusz, będący prawobocznym 

dopływem Fryby. Południowa część miasta położona jest w zlewni Jeziora Chełmżyńskiego. Dział 

wodny III rzędu przebiega od północno-wschodniej administracyjnej granicy miasta przez zespół 

staromiejski do południowych granic miasta w rejonie ul. Toruńskiej. 

 Na terenie miasta występują odcinki dwóch cieków stałych: 

- Kanał Miałkusz – ciek o długości całkowitej 8,4 km, wypływający z zanikającego jeziora o tej 

samej nazwie w północnej części miasta, a uchodzący do Fryby w rejonie wsi Parowa Falęcka, 

- Rów Fabryczny -  sztuczny ciek o długości całkowitej około 4 km, odprowadzający oczyszczone 

ścieki z zakładu Nordzucker Polska S.A. i wody opadowe z zachodniej części miasta, a 

uchodzący do Fryby w rejonie wsi Kończewice.            

 Ważną rolę hydrologiczną spełniają też rowy melioracyjne  (4,56 km) odbierające wody 

opadowe z terenów nieskanalizowanych. 

 Wody otwarte zajmują aż 12,2% powierzchni miasta stanowiąc bardzo ważny element 

krajobrazu i fizjonomii oraz w coraz większym stopniu – gospodarki miasta. Najważniejszymi 

zbiornikami są jeziora Chełmżyńskie i Archidiakonka. Są to jeziora typu rynnowego. 

 Powierzchnia Jeziora Chełmżyńskiego wynosi 271, 1 ha. Wraz z jeziorem Grażyna  

(28,6 ha), stanowiącym jego południowo-zachodnie ploso jest 5. największym pod względem 

powierzchni i 6. pod względem objętości masy wody jeziorem województwa kujawsko-

pomorskiego. W granicach administracyjnych miasta Chełmża znajduje się jedynie jego zachodni 

fragment, w tym dwie zatoki rozdzielone półwyspem w rejonie cmentarza. Jezioro Chełmżyńskie 

jest zbiornikiem głębokim, o głębokości maksymalnej 27,1 m i średniej 6,1 m. Część jeziora w 

granicach miasta jest zdecydowanie płytsza, z przewagą brzegów płaskich i z dużym udziałem 

fragmentów o dnie piaszczystym. Są to z reguły brzegi oceniane jako dostępne dla użytkowania 

turystycznego. Obserwowane w ostatnich dziesięcioleciach duże wahania poziomu wody w jeziorze 
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zostały powstrzymane. Nastąpiła też poprawa jakości wody. Pozwoliło to na rozwój infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej na bazie jeziora m.in. w Zalesiu, Mirakowie, Pluskowęsach. 

Zagospodarowane  zostały również odcinki brzegów jeziora w granicach miasta. Urządzone plaże, 

kąpieliska i stanice wodne znajdują się w części przyległej do strefy staromiejskiej i osiedla 

Kościuszki. Te dwa tereny połączone zostały ostatnio około 300 m pomostem. Infrastruktura 

rekreacyjna znajduje się też w strefie brzegowej jeziora na wysokości stadionu KS „Legia”. Odpływ 

wód z Jeziora Chełmżyńskiego następuje poprzez rurociąg pod ul. Chełmińską w kierunku Kanału 

Miałkusz odwadniającego zanikające jezioro Miałkusz. Po dawnym jeziorze Miałkusz pozostały 

rozległe powierzchnie mokradeł, torfowisk i trzęsawisk. Z archiwalnych materiałów wynika, że 

południowe ploso jeziora Miałkusz mogło sięgać po ul. Św. Jana. 

 Jezioro Archidiakonka położone w północnej części miasta to zbiornik niewielki (18,1 ha),  

o głębokości średniej 4,2 i maksymalnej 7,2 m. Strome brzegi i zarośnięta roślinnością wodna linia 

brzegowa powoduje, że jezioro jest mało atrakcyjne do zagospodarowania turystycznego. Nad 

jeziorem usytuowany jest kompleks ogrodów działkowych. 

Wody podziemne 

 Miasto Chełmża położone jest poza zasięgiem głównych zbiorników wód podziemnych 

(GZWP). Najgłębiej na terenie miasta występują wody kredowe i trzeciorzędowe, ale 

charakteryzują się niewielką wydajnością i nie mają znaczenia gospodarczego. Najbardziej zasobne 

są wody piętra czwartorzędowego, występujące na głębokości około 20-40 m ppt. Utwory tego 

poziomu wodonośnego przykryte SA ciągłą serią utworów nieprzepuszczalnych, oddzielającą od 

wyżej leżących utworów rynnowych. Wody te ujmowane są na ujęciu komunalnym, 

zlokalizowanym nad północnymi brzegami Jeziora Chełmżyńskiego, we wschodniej części miasta. 

Wydajność ujęcia komunalnego wynosi 6480 m3. Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby 

eksploatacyjne w kat. B. Każda ze studni posiada strefę ochrony bezpośredniej 8-10 m.  Oprócz 

ujęć ogólnomiejskich istnieją ujęcia zakładowe. Woda ujmowana ze studni głębinowych na 

potrzeby ogólnomiejskie jest uzdatniana w stacji wodociągowej. Stąd tłoczona jest do sieci 

miejskiej magistralnej Dn 500-200, a dalej rozprowadzana przewodami rozdzielczymi w systemie 

pierścieniowym i pokrywa obszar całego miasta. Zdolność produkcyjna stacji uzdatniania wody i 

ujęcia ze studni głębinowych zapewnia zapotrzebowanie mieszkańców w wodę pitną w 100% przy 

dużych jeszcze rezerwach. 

 W mieście występuje również szereg ujęć i studni kopanych, bazujących na płytkich (2-13 

p.p.t.) wodach pierwszego poziomu wodonośnego. Niektóre zakłady produkcyjne dysponują 

własnymi ujęciami głębinowymi, korzystając jednocześnie z wody ujęcia komunalnego. 
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Stan czystości wód 

 Kontrola jakości wód prowadzona jest w systemie monitoringu środowiska, realizowanego 

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Szczególnymi badaniami, 

prowadzonymi od wieloleci, objęte jest Jezioro Chełmżyńskie jako bardzo ważny obiekt 

hydrograficzny w regionie, a ponadto silnie narażony na antropopresję ze strony miasta Chełmży, a 

głównie cukrowni oraz z innych źródeł w granicach zlewni. Cukrownia od wieloleci pobierała 

ogromne ilości wody z jeziora dla potrzeb produkcyjnych, co doprowadziło do zachwiania bilansu 

wodnego zbiornika. Do 1992 r. z jeziora pobierano w okresach kampanii cukrowniczych około 20 

tys.m3 wody w ciągu doby. Intensywny  pobór wody doprowadzał do obniżania poziomu wody w 

jeziorze o około 1 m. Naturalny odpływ z jeziora ciekiem Miałkusz przestał funkcjonować już w 

1952 r. W celu ratowania jeziora zdecydowano  się na przerzut wody z sąsiedniej zlewni – Strugi 

Toruńskiej, który funkcjonował w latach 1955-1991. Przyczyniło się to do zahamowania zaniku 

jeziora. Jednak ponowne ustabilizowanie poziomu lustra wody w Jeziorze Chełmżyńskim nastąpiło 

dopiero pod koniec lat 90. XX w., po wielokrotnym zmniejszeniu wielkości poboru wody, co 

umożliwiło przywrócenie odpływu z jeziora. Część pobieranych wcześniej przez Cukrownię wód 

odprowadzana była jako wody pochłodnicze do jeziora Grażyna (ploso Jeziora Chełmżyńskiego). 

Do jeziora Grażyna doprowadzane też były ścieki produkcyjne z zakładu produkującego  materiały 

izolacyjne oraz z POM w Małej Grzywnie. Rozwój mechanizacji i wzrost nawożenia mineralnego 

w latach 80. XX w. stały się istotnym źródłem substancji biogennych docierających z obszaru 

zlewni o wybitnie rolniczym charakterze do wód powierzchniowych. Silna antropopresja 

występująca w zlewni jeziora doprowadziła do wzrostu trofii wód zbiornika. Wyniki badań z 1993 

r. wykazały, że jakość wód jeziora wykraczała poza klasę, a poszczególne wskaźniki 

charakterystyczne były dla jezior silnie eutroficznych. W ostatnim dziesięcioleciu XX w.  nastąpiło 

ograniczenie antropopresji ze strony rolnictwa, systematycznie zmniejszał się też pobór wód przez 

Cukrownię, co dało możliwość retencji wód w jeziorze. Ponownie zaczął funkcjonować odpływ z 

Jeziora Chełmżyńskiego do Kanału Miałkusz. Zaprzestano zrzutu ścieków do jeziora Grażyna. W 

Cukrowni wybudowano oczyszczalnię ścieków. 

 Badania z 2000 r. wykazały obniżenie koncentracji związków fosforu oraz wielkości 

produkcji pierwotnej. Nastąpiła poprawa jakości wód do poziomu III klasy czystości. Jednakże 

zawartość pestycydów chloroorganicznych wykraczała jeszcze poza klasę. Wyniki badań z 

kolejnych lat potwierdziły trend korzystnych zmian stanu troficznego Jeziora Chełmżyńskiego.  

W 2006 r. sumaryczna ocena stanu czystości wód wskazywała na III klasę czystości, przy czym 

końcowy wynik punktacji był bliski granicy z II klasą czystości. Jednakże jakość wód jeziora uznać 

należało w dalszym ciągu za niezadawalający. 
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 Ostatnia seria badań prowadzonych w 2012 i 2013 r. zgodnie z metodyką wynikającą z 

Ramowej Dyrektywy Wodnej wskazuje, że Jezioro Chełmżyńskie znajduje się w umiarkowanym 

stanie ekologicznym. Wcześniej stan ten określono jako dobry (2011 r.) oraz słaby (2007-2010). 

Taki stan ekologiczny z punktu widzenia efektów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej 

uznać należy za niezadawalający. Duża powierzchnia i objętość masy wody predestynują Jezioro 

Chełmżyńskie do osiągnięcia stałego co najmniej dobrego stanu troficznego i ekologicznego. 

Wydaje się jednak, że zdecydowana poprawa jakości wód jeziora (poza oczywistym 

wprowadzeniem właściwych reżimów ochronnych w obrębie zlewni) bez przeprowadzenia działań 

rekultywacyjnych jeziora, będzie trudna. Jest to tym bardziej istotne, że trwa proces intensywnego 

rozwoju infrastruktury w strefie brzegowej jeziora. Oprócz miasta Chełmży, infrastruktura 

turystyczna rozwija się w Zalesiu, Mirakowie, Nowej Chełmży i Pluskowęsach. Coraz większe 

zainteresowanie terenami przybrzeżnymi Jeziora Chełmżyńskiego występuje ze strony 

indywidualnego budownictwa letniskowego (m.in. Strużal, Mirakowo). Rozwój infrastruktury 

turystycznej nie idzie niestety w parze z rozwojem sieci kanalizacyjnej. 

 Najważniejszym, najprostszym i najłatwiejszym w wprowadzaniu działaniem ochronnym 

Jeziora Chełmżyńskiego powinna być zasada maksymalnej ochrony już istniejącej, a na pozostałych 

odcinkach tworzenie strefy nowych zakrzewień, zadrzewień, roślinności wodnej i przywodnej, 

która przede wszystkim  pełnić będzie funkcję strefy buforowej przed dopływem zanieczyszczeń 

obszarowych do wód jeziora. 

 Jakość wód cieków biorących początek w granicach miasta Chełmży (Kanał Miałkusz, Rów 

Fabryczny) badana była w 2002 r. 

 Rów Fabryczny to sztuczny ciek, wybudowany ponad 100 lat temu, z głęboko wciętym 

korytem o wąskim przekroju, zarośniętych zboczach i mulistym dnem. Jest odbiornikiem 

oczyszczonych ścieków z Przedsiębiorstwa Nordzucker Polska SA oraz miejskich ścieków 

komunalnych. Jakość wód (stanowisko Kończewice, 1,5 km do ujścia do Fryby) charakteryzowała 

się w 2002 r. bardzo wysokim poziomem zanieczyszczenia, utrzymującym się przez cały rok w 

szerokim zakresie wskaźników. Dopuszczalne normy przekroczyły stężenia azotynów, azotu 

ogólnego, fosforanów, fosforu ogólnego. Pozaklasowe wartości osiągnęły też BZT5, utlenialność, 

azot amonowy, przewodnictwo, natlenienie i miano coli. 

 Kanał Miałkusz, którego źródliska znajdują się w granicach administracyjnych miasta 

Chełmży przez szereg lat odprowadzał nieoczyszczone ścieki z miasta. W 2002 r. wody Kanału (2,0 

km przed ujściem do Fryby w Parowie Falęckiej) charakteryzowały się przekroczeniem 

dopuszczalnych norm z powodu niskiego natlenienia oraz wysokiego stężenia azotynów, 
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fosforanów, fosforu ogólnego i miana coli. Szczególnie wysoki stopień zanieczyszczenia 

występował latem, przy niskich stanach wód. 

 Należy sądzić, że przy generalnym trendzie poprawy jakości wód w regionie, aktualna 

jakość wód Rowu Fabrycznego i Kanału Miałkusz jest dzisiaj zdecydowanie bardziej korzystna, 

tym bardziej, że w minionym okresie gospodarka wodno-ściekowa w mieście Chełmża była 

systematycznie porządkowana, a szereg źródeł zanieczyszczeń uległo redukcji lub likwidacji. 

 Wody Fryby, w zlewni której położone jest miasto Chełmża przez dziesięciolecia były 

degradowane przez ścieki cukrownicze i komunalne dopływające z Chełmży Rowem Fabrycznym i 

Kanałem Miałkusz. Obecnie cukrownia Nordzucker Polska S.A. odprowadza poprzez oczyszczalnię 

mechaniczno-biologiczną średnio 1000 m3/d ścieków do Rowu Fabrycznego. Ścieki komunalne 

tłoczone są do oczyszczalni komunalnej w Toruniu. 

 Fryba wraz z całą zlewnią stanowi jednolitą część wód (JGW). Wyniki badań z 2012 r. 

wykazały słaby potencjał ekologiczny, o czym zdecydował indeks makrozoobentosu, indeks 

makrofitowy oraz indeks okrzemkowy. W zakresie fizykochemicznym stwierdzono przekroczenie 

granic II klasy czystości dla wskaźników zasadowości i fosforanów. Analiza zawartości związków 

z listy substancji priorytetowych nie wykazała przekroczenia granic norm dopuszczalnych. Stan 

sanitarny Fryby oceniono jako zły. Porównanie z wynikami badań z 2009 r. wykazało niewielki 

wyrost zanieczyszczenia wód Fryby w zakresie fizykochemicznym, jak i bakteriologicznym. 

Jakość wód podziemnych 

 Mieszkańcy miasta Chełmża zaopatrywani są w wodę pitną z wodociągu miejskiego. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu nie stwierdza zanieczyszczenia wód 

podziemnych ujmowanych na ujęciu komunalnym w Chełmży wymagających podejmowania 

działań naprawczych. Analiza zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia w 2011 r. wykazała, 

że z wody dobrej jakości korzystało 100% mieszkańców miasta Chełmży. Z badań wykonanych 

przez właścicieli ujęć wód podziemnych wynika, że woda użytkowego poziomu wodonośnego jest 

zadowalającej jakości. W jednostkowych przypadkach niektóre składniki (żelazo, mangan) 

przekraczają wartości dopuszczalne dla wody przeznaczonej do celów spożywczych. W ocenie 

biologicznej stan wody określa się jako dobry. 

Gospodarka wodno-ściekowa 

 Siecią wodociągową i kanalizacyjną w mieście Chełmża zarządza Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji. Miasto zaopatrywane jest w wodę poprzez sieć wodociągową o długości 38,3 km i 

przyłącza wodociągowe o długości 17,28 km (stan na 31.12.2013). Łączna ilość podłączeń do sieci 

wodociągowej wynosi 1152 sztuk. W wodę wodociągową z ujęcia komunalnego zaopatrywane jest 

praktycznie 100% mieszkańców. 
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 Długość sieci kanalizacyjnej miasta wynosi 31,5 km, a długość przyłączy kanalizacyjnych – 

11,45 km. Łączna ilość podłączeń do sieci kanalizacyjnej wynosi 1088 sztuk. Ponadto miasto 

dysponuje siecią kanalizacji deszczowej o długości 5,75 km. Na terenie miasta eksploatowanych 

jest 10 przepompowni ścieków sanitarnych i 3 przepompownie ścieków deszczowych. Na ul. Polnej 

działa punkt zlewny ścieków dowożonych przez wozy asenizacyjne. Ocenia się, że około 80% 

mieszkańców miasta korzysta z sieci kanalizacyjnej. Ścieki wytworzone w mieście i ujęte w system 

kanalizacyjny odprowadzane są od 1.10.2009 r. do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu. 

Uchwałą Nr XXI/378/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 r. 

wyznaczono aglomerację ściekową Toruń, obejmującą również część miasta Chełmża i niektóre 

wsie z terenu gmin: Chełmża, Zławieś Wielka i Łysomice. Wydajność mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków z symultanicznym strącaniem fosforu solami żelaza wynosi Qśrd 90 tys. m3/d i 

posiada znaczne rezerwy. Prowadzony monitoring jakości odprowadzanych ścieków 

oczyszczonych do Wisły potwierdza dotrzymywanie warunków posiadanych pozwoleń wodno 

prawnych.  

 W ostatnich latach, przy udziale środków zewnętrznych w Chełmży realizowano w bardzo 

szerokim zakresie inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Od 2008 r. wybudowano: 

- 9,4081 km kanalizacji sanitarnej, 

- 0,981 km kanalizacji sanitarnej tłocznej, 

- 5,7442 km kanalizacji deszczowej, 

- 5 tłoczni ścieków sanitarnych, 

- 2 podczyszczalnie wód deszczowych, 

- 1 przepompownia ścieków sanitarnych. 

 W wyniku realizacji projektu „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

Miasta Chełmży” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności do sieci kanalizacyjnej 

przyłączono 1543 mieszkańców oraz 4 podmioty gospodarcze. 

 Na terenie Miasta Chełmża istotnymi przemysłowymi źródłami zanieczyszczeń wód 

powierzchniowych są ścieki powstające na terenie zakładu Nordzucker Polska S.A. – Zakład w 

Chełmży odprowadzane poprzez Rów Fabryczny do Fryby. Na terenie Zakładu powstają ścieki 

bytowe i ścieki przemysłowe z instalacji do produkcji cukru z surowego cukru trzcinowego. Ścieki 

w ilości 3754 m3/d (wg pozwolenia zintegrowanego) odprowadzane są do zakładowej oczyszczalni 

ścieków. Według danych WIOŚ oczyszczalnia odprowadzała w latach 2010 i 2011 ścieków 

odpowiednio 345 i 247 tys. m3/rok. 

 Oczyszczalnią ścieków z wylotem do rowu melioracyjnego uchodzącego do jeziora 

Archidiakonka dysponuje również ADPOL TRADE Sp. z o.o. w Chełmży. Z oczyszczalni 
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odprowadzane są ścieki w niewielkiej ilości (ponad 2 tys. m3/rok). W ocenie WIOŚ stan techniczny 

oczyszczalni określa się jako dobry. 

 

4. Prawna ochrona przyrody i krajobrazu 

 Na obszarze miasta Chełmża nie występują wielkoprzestrzenne formy ochrony prawnej 

przyrody i krajobrazu. Przez teren miasta przebiega za to ciąg przyrodniczy rynny chełmżyńskiej o 

znaczeniu regionalnym. Jest to jedyny w tej rolniczej i bezleśnej części Pojezierza Chełmińskiego 

pas terenu o korzystnej strukturze przyrodniczej o charakterze korytarza ekologicznego. 

Wprowadzona zabudowa na odcinkach ulic: Chełmińska (ciąg północny), Toruńska, Sikorskiego i 

Św. Jana (ciąg południowy) jest najbardziej kolizyjną barierą na tym ciągu. 

 Jedynym obiektem objętym prawną ochroną przyrody jest pomnik przyrody – dąb 

szypułkowy o obwodzie 382 cm, wysokości 23 m i wieku około 200 lat, rosnący na skwerze przy 

ul. Dąbrowskiego 1. W celu ochrony pomnikowego drzewa wprowadzono następujące zakazy: 

wycinania, niszczenia lub uszkadzania drzewa, zrywania pączków, owoców, kwiatów i liści, 

zanieczyszczania terenu, wzniecania ognia w pobliżu drzewa, umieszczania tablic, napisów i innych 

znaków, wchodzenia na drzewo, wznoszenia budowli w jego pobliżu. 

 Z innych form ochrony przyrody, najbliższe to obszar chronionego krajobrazu „Strefa 

krawędziowa Kotliny Toruńskiej” (około 12 km na południe) oraz Park Krajobrazowy Doliny 

Dolnej Wisły (około 15 km na zachód). Najbliższe obszary Natura 2000 oddalone są od miasta 

Chełmża o około 20 km („Dolina Dolnej Wisły”, „Forty w Toruniu”). 

 

5. Lasy, zieleń miejska i fauna 

 Szatę roślinną na terenie miasta tworzy głównie zieleń parkowa, osiedlowa (skwery, 

trawniki) i przydrożna (pasy trawników, krzewy i zadrzewienia przyuliczne), a ponadto ogrody 

działkowe i nieużytki. Tereny zadrzewione zajmują niewielką powierzchnię, co stanowi zaledwie 

1,2% powierzchni miasta. Tereny zieleni urządzonej (około 4 ha) tworzą: niewielki skwer 

pomiędzy ul. Toruńską i ul. Dąbrowskiego (około 0,4 ha), pas zieleni przy Bulwarze 1000-lecia 

(około 0,6 ha), zadrzewione tereny pomiędzy brzegiem Jeziora Chełmżyńskiego i ul. Kościuszki 

oraz zadrzewienia przy ośrodku sportów wodnych i placu sportowym wzdłuż ul. 3 Maja. Ponadto 

skupienia zieleni występują na terenach cmentarzy i w ogrodach działkowych. W granicach miasta 

znajduje się 14 małych i rozproszonych ogrodów działkowych o łącznej powierzchni 29,5 ha, z 

tradycyjnym dla nich zespołem upraw warzywnych, kwiatowych oraz drzew owocowych. Znaczne 

powierzchnie na terenie miasta zajmują użytki rolne (45,9%) z roślinnością uprawową (jednoroczne 

agrocenozy), a także nieużytki pokryte murawami typu pastwiskowo-łąkowego z kilkuletnimi 
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samosiewami brzozy, wierzby iwy, podsadzonym dereniem białym; nieużytki i przydroża 

porośnięte perzem, bylicą zwyczajną, wrotyczem, krwawnikiem pospolitym, ostrożniem polnym i 

komosą białą. Zbiorowiska murawowe z gatunkami roślin ruderalnych i segetalnych występują na 

nasypach linii kolejowej i na poboczach dróg. 

 Bardzo duże znaczenie dla ekosystemów jeziornych, a zwłaszcza Jeziora Chełmżyńskiego, 

posiada pas roślinności przybrzeżnej (przywodnej, wodnej i podwodnej), pełniący funkcję strefy 

buforowej, chroniącej wody jeziora przed dopływem zanieczyszczeń obszarowych.  Jest też ostoją 

ptactwa wodnego, siedliskiem ryb i innych organizmów wodnych. Powstrzymuje procesy erozyjne, 

chroni przed niszczeniem płycizny przybrzeżne podczas falowań. Na terenie miasta, zwłaszcza w 

partiach brzegów przylegających do zabudowanej strefy śródmiejskiej, pas ten jest zdegradowany, a 

na pozostałych odcinkach wąski. W strefach z roślinnością wodną wynurzoną występuje najczęściej 

turzyca brzegowa, sitowie jeziorne, trzcina pospolita i pałka wodna. Wśród roślinności podwodnej 

dominują: wywłócznik kłosowy, ramienice i rogatek. W tym kontekście bardzo ważne są działania 

związane z kształtowaniem wszelkich powierzchni terenów zieleni, a zwłaszcza średniej i wysokiej 

wzdłuż wysokich brzegów jeziora. Takie nasadzenia wprowadzono np. pod koniec XX w. wzdłuż 

skarpy brzegu jeziora na osiedlu Kościuszki.  

 Bardzo ważną rolę pełnią szpalery drzew i krzewów towarzyszących poszczególnym ulicom 

i ciekom. Dlatego godne podkreślenia są prowadzone w ostatnich latach nasadzenia drzew i 

krzewów. W latach 2009-2013  nasadzono łącznie 800 drzew i 10 tys. krzewów, w większości na 

istniejących terenach zieleni miejskiej oraz w pasach zieleni przyulicznej. W przypadku tych 

ostatnich szczególne znaczenie w ograniczaniu rozprzestrzeniania się spalin i hałasu 

komunikacyjnego mają kształtowane żywopłoty. 

 Występujące w granicach miasta Chełmża tereny zieleni, a zwłaszcza zieleni wysokiej, które 

– oprócz funkcji przyrodniczej – pełnią ważne funkcje krajobrazowe, estetyczne i ochronne 

powinny podlegać całkowitej ochronie. 

 Badania fauny na terenie miasta Chełmży nie były dotychczas prowadzone. Należy 

przypuszczać, że jest ona uboga i typowa dla terenów zurbanizowanych. Świat zwierząt 

reprezentowany jest głównie przez owady i drobne ssaki, głównie gryzonie. Ornitofauna jest 

typowa dla terenów miejskich (np. ptaki z rodziny wróblowatych, gołębie). Zdecydowanie bardziej 

bogate pod względem faunistycznym jest Jezioro Chełmżyńskie, które jest miejscem bytowania i 

rozrodu wielu gatunków ptaków wodnych (np. łyska, perkoz dwuczuby, krzyżówka, łabędź niemy). 

Jezioro Chełmżyńskie jest ważnym akwenem wykorzystywanym przez ptactwo podczas 

wiosennych i jesiennych wędrówek. Z osobliwości faunistycznych nad Jeziorem Chełmżyńskim 
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notowano występowanie rybitwy czarnej. Jezioro uznawane jest za zasobne pod względem 

rybackim. 

 

6. Powietrze atmosferyczne 

Klimat okolic Chełmży należy do typu przejściowego. Według podziału Polski na dzielnice 

rolniczo-klimatyczne ten rejon Pojezierza Chełmińskiego położony jest pomiędzy chłodniejszą i o 

większych opadach dzielnicą pomorską, a bardziej suchą i cieplejszą dzielnica środkową. 

 O warunkach aerosanitarnych w dużej mierze decydują parametry meteorologiczne, a 

zwłaszcza warunki anemometryczne. Klimat okolic Chełmży należy do typu przejściowego. 

 Według danych IMGW ze stacji meteorologicznej w Toruniu – Wrzosy (średnia z 

wielolecia 1950 – 1990) najczęstsze są wiatry zachodnie (19,4%), północno-zachodnie (13,8%) i 

południowo-zachodnie (11,4%). W tym sektorze położone są główne źródła zanieczyszczenia 

powietrza w Chełmży, a zwłaszcza emitory Nordzucker Polska S.A. Najrzadziej wieją wiatry z 

kierunków: N (8,2%), NE (8,3%) i S (9,1%). Wiatry z kierunku wschodniego stanowią 11,8%, a 

południowo-wschodniego – 12%. Na cisze atmosferyczne przypada 6%. Średnie roczne prędkości 

wiatru są wyrównane (od 2,9 m/s z kierunku S do 3,6% z kierunku W). Najmniejsze prędkości 

wiatru występują w miesiącach letnich i jesiennych, a najwyższe w miesiącach wiosennych. Cisze 

atmosferyczne najczęstsze są w październiku (8,8%), a najrzadsze w marcu (4,7%). Na wiatry o 

prędkościach do 2 m/s przypada około 43% wszystkich przypadków z wiatrami. W warunkach 

ciszy i przy małych prędkościach wiatru występują sprzyjające okoliczności do koncentracji 

zanieczyszczeń powietrza. W Chełmży szczególnie niekorzystne pod tym względem warunki 

panują jesienią i zimą. 

 Średnia suma opadów z wielolecia wynosi 522,5 mm, przy czym najwięcej opadów 

notowanych jest w lipcu (82,6 mm), a najmniej w lutym (23,8 mm). Średnia roczna temperatura 

wynosi 2,9oC. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec  (18,1oC), a najchłodniejszym styczeń (-2,2oC). 

Długość okresu wegetacyjnego (ilość dni z temperaturą powyżej 5oC) wynosi 218 dni (średnio od 

1.IV do 4.XI). 

Stan zanieczyszczenia powietrza 

 Na terenie miasta Chełmża Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadził w 2010 

r. pomiary zanieczyszczeń powietrza przy pomocy laboratorium mobilnego w punkcie przy ul. Gen. 

J. Hallera 2 (na terenie Urzędu Miasta Chełmża). Badania prowadzono w okresie letnim i zimowym 

w szerokim zakresie (tlenki azotu, tlenek węgla, pył zawieszony PM 10, benzen, benzo(a)piren i 

metale ciężkie w pyle zawieszonym PM 10). Stężenia średnie z całego okresu badań osiągnęły 

następujące wartości: 
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- benzen – 2,075 µg/m3 (41,5% poziomu dopuszczalnego 5 µg/m3) 

- ołów – 0,029 µg/m3 (5,8% poziomu dopuszczalnego 0,5 µg/m3) 

- kadm – 1,000 ng/m3 (20% poziomu docelowego 5,0 ng/m3) 

- nikiel – 3,367 ng/m3 (16,8% poziomu docelowego 6,0 ng/m3) 

- arsen – 1,367 ng/m3 (22,8% poziomu docelowego 6,0 ng/m3) 

- benzo(a)piren – 2,995 ng/m3 (299,5 % poziomu docelowego 1 ng/m3) 

- NO2  - 14,1   µg/m3 (35,3% poziomu dopuszczalnego 40,0 µg/m3) 

- pył zawieszony PM 10 – 29,9 µg/m3 (74,8% poziomu dopuszczalnego 40,0 µg/m3). 

 Na podstawie wyników stwierdzono przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w 

pyle zawieszonym PM 10. Zaobserwowano zjawisko sezonowości przebiegu zanieczyszczeń 

powietrza. W sezonie zimowym wyraźnie wyższe stężenia średnie osiągnęły: tlenek azotu, 

dwutlenek azotu, tlenki azotu, tlenek węgla, pył zawieszony PM 10, benzen, ołów, nikiel, arsen i 

benzo(a)piren. Ma to związek ze zwiększona emisją zanieczyszczeń energetycznych w sezonie 

grzewczym. 

 Ponadto Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na terenie miasta prowadzi 

wieloletnie badania zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki i dwutlenkiem azotu metodą 

pasywną z miesięczną ekspozycją próbników. Na stanowisku „Rynek” w poszczególnych latach 

uzyskano następujące stężenia średnioroczne SO2 i NO2: 

2000/2001  – 15,1 i 16,2   µg/m3 

2002/2003  – 26,5 i 22,9 µg/m3 

2004/2005  – 28,9 i 16,8 µg/m3 

2006/2007  – 18,1 i 13,7 µg/m3 

2008    – 20,9 i 17,8 µg/m3 

2012    – 13,2 i 14,9 µg/m3 

 W 2008 r. pomiary przeprowadzono na terenie całego miasta na 15 stanowiskach. Stężenia 

średnie roczne SO2 kształtowały się w przedziale od 9,0 µg/m3 (ul. Jarzębinowa) do 27,7 µg/m3 (ul. 

Tumska), a NO2 w przedziale od 10,7 µg/m3 (ul. Jarzębinowa) do 17,8 µg/m3(Rynek). 

 Analiza wyników wskazuje, że stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki i 

dwutlenkiem azotu w mieście Chełmża nie odbiega od poziomu rejestrowanego w innych miastach 

województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast w stosunku do otaczających terenów gminy 

Chełmża stężenia średnioroczne dwutlenku siarki są zdecydowanie wyższe (w 2008 r. w Sławkowie 

10,7 µg/m3, w Zelgnie 10,8 µg/m3). 
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 Analiza rozkładu przestrzennego wskazuje na wyraźnie wyższe stężenia średnioroczne 

dwutlenku siarki w terenach zwartej zabudowy i występowanie najniższych stężeń na rubieżach 

miasta, a zwłaszcza w północnej części miasta w rejonie ul. Trakt. Pod względem dwutlenku azotu 

stężenia średnie roczne rozkładają się bardziej równomiernie, osiągając maxima w rejonach dróg o 

najwyższym natężeniu ruchu. 

 Analiza rozkładu stężeń miesięcznych wskazuje na wyraźny wzrost SO2 i NO2 w okresie 

sezonu grzewczego, co jednoznacznie wskazuje na wpływ emisji zanieczyszczeń energetycznych 

na jakość powietrza w mieście. 

 Przeprowadzona w roku 2006 roczna ocena jakości powietrza wykazała znaczne 

przekroczenia w powietrzu dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM 10 w strefie powiat 

toruński, obejmującej również miasto Chełmża. W strefie naruszony został standard jakości 

powietrza, a mianowicie dopuszczalny poziom pyłu zawieszonego PM 10 o okresie uśredniania 

wyników pomiarów 24 h (50 µg/m3) w punkcie pomiarowym Koniczynka przekroczył poziom 

dopuszczalny o 11,0 µg/m3. Oceny jakości powietrza w następnych latach potwierdziły 

występowanie przekroczeń dopuszczalnych w strefie powiat toruński. 

 Standard jakości środowiska w strefie powiat toruński naruszony też został w zakresie 

docelowego poziomu benzo(a)pirenu, którego maksymalną wartość na podstawie modelowania 

wyniosła 3,5 mg/m3 (o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy). 

 Z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego 

PM 10 w 2009 r. została przyjęta uchwała Nr XXXVI/907 Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat toruński. Zostały 

w nim sformułowane m.in. niezbędne działania naprawcze do 2011 roku pozwalające na 

osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. Za podstawowe uznano działania 

związane z redukcją niskiej emisji. 

 W 2011 r. została przyjęta uchwała Nr XVI/302/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla 15 stref województwa 

kujawsko-pomorskiego pod względem przekroczeń docelowych benzo(a)pirenu. Program powstał 

na podstawie oceny rocznej jakości powietrza sporządzonej za rok 2007, a termin realizacji 

ustalono na 31 grudnia 2020 roku. Katalog działań  naprawczych, niezbędnych do osiągnięcia 

poziomu docelowego benzo(a)pirenu obejmuje przedsięwzięcia związane z ograniczeniem emisji 

komunalno-bytowej, m.in. poprzez zmianę sposobu ogrzewania na bez – lub niskoemisyjne, 

wprowadzanie odpowiednich ustaleń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

oraz edukację ekologiczną. 
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 W 2013 r. została przyjęta uchwała Nr XXX/537/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze 

względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM 10 i benzenu oraz docelowych 

dla arsenu i ozonu. Termin realizacji programu określono na 31 grudnia 2020 roku. Program 

wskazał katalog działań naprawczych krótko i długoterminowych, eliminujących przyczyny 

zanieczyszczeń i zmierzających do osiągnięcia poziomów nie powodujących przekroczeń stężeń 

dopuszczalnych i docelowych. 

 Głównymi źródłami, oddziaływującymi na jakość powietrza w mieście Chełmża są: emisja 

pochodząca z energetycznego spalania paliw (głównie węgla kamiennego) na potrzeby ludności 

oraz emisja energetyczna i technologiczna w przedsiębiorstwa Nordzucker Polska S.A. Udział 

innych podmiotów w ogólnej emisji jest nieistotny. Mogą jednak oddziaływać lokalnie. 

Niekorzystnym jest zjawisko nakładania się w czasie wzmożonej emisji w okresie kampanii 

cukrowniczej w Nordzucker Polska S.A. z sezonem grzewczym w okresie o najmniej korzystnych 

warunkach anemometrycznych dla rozprzestrzeniania zanieczyszczeń. 

 Jak wynika z analiz, o jakości powietrza w mieście decydujące znaczenie ma tzw. niska 

emisja, pochodząca głównie z indywidualnych systemów grzewczych, gdzie jako podstawowe 

paliwo używany jest węgiel, często o niskiej jakości – z dużą zawartością popiołu i siatki, a jako 

źródło grzewcze używane są kotły o niskiej sprawności. O wysokim poziomie zanieczyszczenia 

powietrza pyłem zawieszonym PM 10 decyduje też w dużej mierze zwarta zabudowa miasta, z dużą 

ilością niskich emitorów. W takich warunkach, przy niekorzystnych warunkach wietrznych 

występują tendencje do koncentracji zanieczyszczeń i tworzenie się warunków smogowych. 

Sprzyja też temu topografia miasta (znaczne powierzchnie obniżeń terenowych). Udział emisji 

komunikacyjnej jest zdecydowanie niższy. 

 Odczuwalny wpływ na jakość powietrza na obszarze miasta Chełmża wywiera działalność 

Wytwórni Alkoholu, należącej do AGRO-ECO-GASOLN S.A. Warszawa. Instalacja jest źródłem 

emisji substancji złowonnych. Zasięg oddziaływania (przy dominujących w Chełmży wiatrach z 

sektora zachodniego) obejmuje obszar całego miasta. 

 W latach 2010-2011 kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie 

wykazały przekroczeń dopuszczalnej emisji ze źródeł emisji w Chełmży. 

 Na terenie miasta Chełmży nie występują firmy używające substancji zubożających warstwę 

ozonową (SZWO) bądź produktów, urządzeń i instalacji zawierających SZWO. 
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7. Hałas 

 O klimacie akustycznym miasta Chełmża decyduje głównie emisja hałasu 

komunikacyjnego. Do czynników mających wpływ na poziom hałasu drogowego należą: natężenie 

ruchu i jego struktura (głównie udział pojazdów ciężkich), stan techniczny pojazdów, stan 

techniczny nawierzchni (rodzaj i jakość) i organizacja ruchu. 

 Miasto Chełmża stanowi regionalny węzeł komunikacji drogowej. Przez miasto ulicami: 

Bydgoska – Gen. W. Sikorskiego – A. Mickiewicza – Chełmińska – 3 Maja przebiega droga 

wojewódzka nr 551 relacji Strzyżawa – Wąbrzeźno. Przebieg tej drogi o ruchu tranzytowym przez 

obszar zwartej zabudowy śródmieścia, jest główną przyczyną niekorzystnej sytuacji akustycznej 

miasta. 

 Wyniki pomiarów hałasu drogowego, przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w 2010 roku na ulicach w ciągu drogi nr 551 wykazały 

przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na przyległych terenach zabudowy mieszkaniowej. 

Badania przeprowadzono w porze dziennej i nocnej w punktach zlokalizowanych przy ulicy 3 

Maja, A. Mickiewicza, Gen. W. Sikorskiego i Bydgoskiej. 

 Średnie wartości  LAeq D znajdowały się w przedziale 68,5 - 69,6 dB dla punktów 

zlokalizowanych na linii pierwszej zabudowy na wysokości 1,5 m npt oraz w przedziale 67,6 - 68,2 

dB na wysokości 4,0 m npt przy natężeniu ruchu pojazdów od 293 (ul. 3 Maja) do 732 (ul. 

Sikorskiego). Średnie wartości LAeqN znajdowały się odpowiednio w przedziale 62,4-64,8 dB oraz 

60,5-64,0 dB przy natężeniu ruchu pojazdów od 80 (ul. Gen. W. Sikorskiego) do 193 (ul. A. 

Mickiewicza). Największe przekroczenie o prawie 9 dB (w stosunku do aktualnie obowiązujących 

norm) zarejestrowano w porze nocnej na stanowisku pomiarowym przy ul. A. Mickiewicza (64,8 

dB). Zanotowano też tutaj największe natężenie ruchu (193 poj./h). W pozostałych punktach 

pomiarowych przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku były niższe i wahały się w porze 

dziennej od 2,6 do 4,6 dB, a w porze nocnej od 4,8 do 8,8 dB. Poziom przekroczeń dla pory dnia 

jest porównywalny dla tej wielkości miast w województwie kujawsko-pomorskim, ale 

zdecydowanie wyższy dla pory nocnej. 
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Wyniki pomiarów hałasu drogowego w porze dziennej LAeq D i nocnej LAeqN w 2010 r. w Chełmży 

(wg WIOŚ Toruń) 

Ulica 
Odległość 
punktu od 
jezdni 

Wysokość 
nad 
poziom 
terenu 

Równoważny poziom 
dźwięku Dopuszczalny 

poziom 
dźwięku 
dzień/noc 

Natężenie ruchu 

LAeq D 
6-22 

LAeqN 
22-6 

Ogółem 
dzień/noc 

Udział poj. 
ciężkich 
dzień/noc 

3 Maja 5 
(m) (m) (dB) (dB) (dB) Poj./h % 

6,4 
1,5 68,5 62,4 

65/56 293/97 18/7 
4,0 67,6 61,8 

Mickiewicza 
2 

2,1 
1,5 69,6 64,8 

65/56 625/193 11/12 
4,0 68,0 64,0 

Sikorskiego 
39 

2,6 4,0 67,6 60,5 65/56 732/80 6/5 

Bydgoska 
17 

8,0 
1,5 68,0 62,9 

65/56 459/169 13/6 4,0 68,2 63,4 
 

 Obliczone wartości długookresowego średniego poziomu dźwięku dla pory doby (LDWN)  

wahały się od 69,5 do 72,6 dB, a dla pory nocnej (LN) od 60,5 do 64,8 dB, przekraczając 

dopuszczalne poziomy odpowiednio o 1,5-4,0 dB i 1,5-5,8 dB. 

 

Wyniki pomiarów długookresowych średnich poziomów dźwięku A (LDWN i LN) w 2010 r. w 

Chełmży (wg WIOŚ Toruń) 

Ulica 

Odległość 
punktu od 
jezdni 

Wysokość 
nad poziom 
tereny 

Dopuszczalny 
długookresowy 
średni poziom 
dźwięku A 
LDWN/LN 

Długookresowy średni 
poziom dźwięku A Przekroczenia 

 
LDWN/LN LDWN LN 

(m) (m) (dB) (dB) (dB) (dB) 

3 Maja 5 6,4 
1,5 

68/59 
70,9 62,4 2,9/3,4 

4,0    
Mickiewicza 
2 

2,1 
1,5 

68/59 
72,6 64,8 4,6/5,8 

4,0 71,7 64,0 3,7/5,0 
Sikorskiego 
39 

2,6 4,0 68/59 69,5 60,5 1,5/1,5 

Bydgoska 17 8,0 
1,5 

68/59 
70,9 63,0 2,9/4,0 

4,0 71,3 63,4 3,3/4,4 

 

 Analiza wyników pomiarów wskazuje na tendencję obniżania się poziomu dźwięku o około 

2 – 3 dB w okresie weekendów, z uwagi na mniejszy ruch pojazdów. 

 W punktach przy ul. Bydgoskiej i A. Mickiewicza we wrześniu (w związku z kampanią 

cukrowniczą) obserwuje się wzrost natężenia ruchu pojazdów, w tym zwiększenie udziału 

pojazdów ciężkich w strumieniu pojazdów, co generuje wyższe poziomy hałasu drogowego. 

Dodatkowym czynnikiem podnoszącym poziom hałasu był też zły stan nawierzchni dróg miasta. 

Zauważyć należy, że w porównaniu do wyników pomiaru hałasu w tych samych punktach w 

2006 r., poziom hałasu drogowego w 2010 r. uległ znacznemu obniżeniu. 
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 Pewnym źródłem hałasu jest też przebiegająca przez zachodnie partie miasta (w większości 

tereny przemysłowe) linia kolejowa relacji Toruń – Chełmża – Grudziądz. W ostatnich latach 

obserwuje się znaczny spadek przewozów kolejowych, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie 

zasięgu negatywnego oddziaływania hałasu kolejowego. Szacuje się, że dla linii kolejowych o 

natężeniu do 20 składów na dobę (a do takich zaliczyć należy miejscową linie kolejową) izofona 50 

dB(A) mieści się w granicach do 80 m od osi torowiska. Strefa taka narażona jest na dyskomfort 

akustyczny. W jej zasięgu znajduje się kilka obiektów mieszkalnych przy ul. Ładownia i ul. 

Dworcowa. 

 Źródłem hałasu przemysłowego w Chełmży są instalacje w zakładzie Nordzucker Polska 

S.A. przy ul. Bydgoskiej 4. Źródłami emisji hałasu z kampanii buraczanej są m.in. 

wentylatorownie, piece wapienne, wyparki, sprężarki, wirówki, prasy, mieszadła, a z kampanii 

rafinacyjnej – m.in. przenośniki, podnośniki, pompy, mieszadła i wirówki. 

 W decyzji Starosty Toruńskiego – pozwolenie zintegrowane zobowiązano zakład do 

podjęcia szeregu działań dostosowawczych, redukujących emisję hałasu, wynikających z 

przekroczenia dopuszczalnego  poziomu dźwięku dla pory nocnej. 

 

8. Pola elektromagnetyczne 

 Pole elektromagnetyczne (PEM) to ostatnio jedno z najbardziej powszechnych zjawisk 

towarzyszących człowiekowi. Promieniowanie elektromagnetyczne jest „zanieczyszczeniem” 

środowiska, wytwarzanym sztucznie przez wszystkie urządzenia, w których następuje przepływ 

prądu.  Należą do nich wszelkie urządzenia elektryczne używane bezpośrednio przez człowieka 

takie jak: pralki, kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe itp., instalacje służące do komunikacji 

za pomocą fal (stacje bazowe telefonii komórkowej, anteny radiowo-telewizyjne, radiolinie, 

urządzenia nawigacyjne itp.) oraz linie wysokiego napięcia. Znaczące oddziaływania na środowisko 

powodują urządzenia i sieci energetyczne w paśmie 50 Hz oraz urządzenia radiokomunikacyjne i 

radiolokacyjne w paśmie od 300 MHz do 40000 MHz. 

 Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie – Prawo Ochrony Środowiska, pewne 

ograniczenia i obowiązki inwestorów dotyczą instalacji, z których emitowane są pola 

elektromagnetyczne z następujących instalacji: 

- linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym, 

- instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, których równoważna 

moc promieniowania izotropowo jest równa 15 W lub wyższa, emitujących pola 

elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300000 MHz. 
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  Sieć elektroenergetyczna miasta Chełmża zasilana jest z głównego punktu zasilania (GPZ 

„Chełmża”) 110/15 kV zlokalizowanego przy ul. Frelichowskiego, na obrzeżach miasta, w jego 

południowo-zachodniej części. GPZ zasilany jest od południa linią wysokiego napięcia 110 kV z 

GPZ „Elana” w Toruniu. 

 Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dokonuje się w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. Pomiary monitoringowe promieniowania 

elektromagnetycznego wykonywane są  na podstawie rozporządzenia z dnia 12 listopada 2007 r. w 

sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych 

(Dz. U. Nr 221, poz. 1645), a wartości dopuszczalne PEM określa się dla miejsc dostępnych dla 

ludności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w 

sprawie dopuszczanych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883). 

 Analiza wyników pomiarów PEM prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Bydgoszczy wykazuje, że w latach 2012 i 2013 w żadnym z przebadanych punktów 

w województwie kujawsko-pomorskim nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnej normy 

promieniowania elektromagnetycznego wynoszącej 7 V/m. Najwyższy wynik – 1,18 V/m 

stwierdzono w Bydgoszczy. W miastach powyżej 50 tys. mieszkańców przeciętny poziom 

promieniowania wynosił w 2013 r. 0,58 V/m, w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców – 0,34 V/m, 

a na terenach wiejskich – 0,33 V/m. W Chełmży (ul. Mickiewicza 4)poziom promieniowania w 

2009 r. wynosił 0,29 V/m, a w 2012 r. – 0,2 V/m. 

 Również wyniki pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego składane w 

sprawozdaniach operatorów stacji bazowych telefonii komórkowych wskazują, że w rejonie 

poszczególnych instalacji w miejscach dostępnych dla ludności nie występują natężenia 

przekraczające wartości graniczne. 

 

9. Poważne awarie i poważne awarie przemysłowe 

Źródłami wystąpienia poważnej awarii mogą być wszystkie trasy komunikacyjne, po 

których odbywa się ruch pojazdów przewożących substancje niebezpieczne. W warunkach miasta 

Chełmża jest to przede wszystkim odcinek śródmiejski drogi wojewódzkiej nr 551 relacji 

Strzyżawa – Wąbrzeźno oraz drogi wojewódzkiej nr 589 Chełmża – Grzywna. Wyciek takiej 

substancji na terenach zamieszkałych lub w ich pobliżu może spowodować zagrożenie dla zdrowia i 

życia ludzi. Awaria na terenach cennych przyrodniczo może spowodować znaczne straty 

środowiskowe. W Chełmży takim najbardziej wrażliwym miejscem jest „przegłębienie” ul. 
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Chełmińskiej, gdzie przebiega połączenie Jeziora Chełmżyńskiego z zanikającym jeziorem, 

Kanałem Miałkusz oraz otaczającymi je mokradłami. 

 Na terenie miasta znajduje się jeden zakład, który zaliczany jest do podmiotów potencjalnie 

charakteryzujących się największym oddziaływaniem na środowisko, dla których warunki 

korzystania z wód, odprowadzania ścieków, postępowania z odpadami, emisji hałasu i emisji 

zanieczyszczeń do powietrza zastąpiono jednym pozwoleniem (pozwolenie zintegrowane) 

kompleksowo ujmującym warunki korzystania ze środowiska. Aktualnie na terenie miasta 

pozwoleniem zintegrowanym objęte jest przedsiębiorstwo Nordzucker Polska S.A. przy ul. 

Bydgoskiej 4. Pozwoleniem objęte są instalacje: 

- do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów roślinnych o 

zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę (produkcja cukru z buraka 

cukrowego oraz z surowego cukru trzcinowego (buraczanego), 

- do energetycznego spalania paliw (elektrociepłownia zakładowa) o mocy nominalnej ponad 50 

MWt. 

 Jak wskazują wyniki kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w   

zakładzie objętym pozwoleniem zintegrowanym przestrzegane są na ogół wymagania ochrony 

środowiska. W 2010 r. wykonane pomiary emisji zanieczyszczeń m.in. z kotła OKR-50 

podłączonego do emitora E-Z na terenie Nordzucker Polska SA Zakład w Chełmży nie wykazały 

przekroczenia warunków pozwolenia zintegrowanego w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do 

powietrza. Ze względu jednak na stwierdzone przekroczenie norm hałasu wydano karę za okres dla 

zakładu. 

 Na terenie miasta Chełmży żaden z podmiotów nie kwalifikuje się do grupy zakładów o 

dużym ryzyku wystąpienia awarii (ZDR). W ostatnim okresie na terenie miasta nie wystąpiły też 

zdarzenia o znamionach poważnej awarii. 

 Miasto Chełmża, jak i cały powiat toruński znajduje się w strefie działania Toruńskiego 

Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności. Jest to pierwszy w województwie i jeden z  

najnowocześniejszych w kraju ośrodek służby powołanej i przygotowanej do ratowania życia, 

zdrowia i mienia mieszkańców. Centrum zapewnia wysoki standard pomocy udzielonej przez 

policję, straż pożarną, straż miejską i pogotowie ratunkowe. Stwarza warunki do szybkiego 

reagowania zarówno na zdarzenia codzienne, jak i na nadzwyczajne sytuacje kryzysowe. 

Pracownicy centrum maja do dyspozycji nowoczesną infrastrukturę informatyczną, środki łączności 

przewodowej i bezprzewodowej oraz aparaturę z zakresu meto. 
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10. Środowisko i zdrowie 

Szybka urbanizacja, rozwój cywilizacji i postęp technologiczny symbolizuje jakość życia 

człowieka. Ma to niestety negatywny wpływ na zanieczyszczenie środowiska, powodując 

nieodwracalne zmiany w środowisku naturalnym, których konsekwencją jest zły stan zdrowia ludzi, 

co może mieć znaczenie w przeciętnym trwaniu życia, przyroście naturalnym czy zachorowalności. 

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że prawie 3 miliony ludzi umiera na skutek 

zanieczyszczeń, w Europie na astmę choruje co siódme dziecko, większość chorób układu 

oddechowego jest główną przyczyną leczenia szpitalnego, około 10 milionów Europejczyków jest 

narażonych na hałas, który może spowodować utratę słuchu, u niepalących zauważono wzrost 

zachorowań na nowotwory płuc wywołanych przez działanie dymu tytoniowego. Światowa 

Organizacja Zdrowia (WHO – World Health Organization) twierdzi, że 30% wszystkich chorób na 

świecie jest spowodowanych przez zanieczyszczenia środowiska. W Polsce z badań wynika, że 

30% Polaków nie jest w stanie określić występujących zagrożeń w jego najbliższym otoczeniu, a 

60% twierdzi, że takich w ogóle nie ma. 

Przeprowadzona w 2012 roku przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w 

Toruniu, ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu toruńskiego wskazuje, że w 2012 r. - w 

porównaniu z  2011 r. - sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych nie uległa 

istotnym zmianom i można ocenić ją jako dobrą. W analizowanym okresie nie odnotowano 

epidemicznego wzrostu zachorowań na żadną ze zgłaszanych chorób, nie zostały przywleczone 

choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne, takie jak gorączki krwotoczne, cholera czy 

dżuma. W porównaniu z poprzednimi latami na terenie całego powiatu toruńskiego wzrosła 

zapadalność na ospę wietrzną, zatrucia pokarmowe, wirusowe zapalenie wątroby typu C oraz grypę. 

Na terenie miasta Chełmża znajduje się jedyny na obszarze powiatu toruńskiego szpital - Szpital 

Powiatowy  Sp. z o.o. przy ul. Szewskiej  23, który obecnie jest pod nadzorem Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  w Bydgoszczy. 

Sieć wodociągowa funkcjonująca na terenie Chełmży była raportowana do Komisji Europejskiej. 

Mieszkańcy miasta w 100% korzystali z wody dobrej jakości. Nie było żadnych zastrzeżeń co do jej 

jakości pod względem sanitarnym. 

Wszystkie skontrolowane placówki nauczania, wychowania i wypoczynku mieszczą się w 

budynkach przystosowanych, posiadają wodociąg i kanalizację oraz ustępy wewnętrzne. W 

skontrolowanych placówkach zapewniono właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej – 

dostępność do bieżącej ciepłej wody, ręczników papierowych lub suszarek do rąk, mydła w płynie, 

papieru toaletowego. Zdarza się, że artykuły higieniczne zakupują rodzice uczniów lub 

przedszkolaków – nie zawsze są zabezpieczone wystarczające środki na te cele. 
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W zakresie stanu sanitarnego miasta, w Chełmży dużym problemem było do niedawna 

usuwanie nieczystości stałych i ciekłych na Osiedlu Chełmińskie Przedmieście. Dzięki wykonanym 

inwestycjom w zakresie poprawy infrastruktury tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i 

przepompowni ścieków oraz objęcia mieszkańców zorganizowanym wywozem odpadów, tego 

problemu już nie ma. 

Miejsce wykorzystywane do kąpieli w Chełmży nad Jeziorem Chełmżyńskim, zostało 

zmodernizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2011-2013 pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy 

Jeziorze Chełmżyńskim, będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, 

turystyce i rekreacji”. Obecnie spełnia wymogi sanitarne. 

 

III. Gospodarka odpadami 

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. nowelizacji ustawy o odpadach 

(wprowadzonej ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z  2011 r., Nr 152, poz. 897) likwidacji uległ 

obowiązek opracowywania planów gospodarki odpadami na poziomie gminy i powiatu. Także w 

obowiązującej od dnia 23.01.2013 r. ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zawarty jest 

wyłącznie obowiązek opracowania planów na poziomie krajowym i wojewódzkich, a zgodnie z art. 

228 ust.1 tej ustawy uchwały w sprawie przyjęcia powiatowych i gminnych planów gospodarki 

odpadami trącą moc w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowej ustawy. Według stanowiska 

Ministerstwa Środowiska likwidacja obowiązku przygotowania tych dokumentów "spowoduje to 

zmniejszenie obciążenia administracji publicznej - wojewódzkiej, powiatowej i gminnej w zakresie 

przygotowania i opiniowania projektów tych planów, jak również przygotowania sprawozdań z ich 

realizacji. Merytoryczną podstawą realizacji zadań gminy mogą być gminne programy ochrony 

środowiska" (uzasadnienie do projektu ustawy o odpadach z 2013 r. dostępne na stronie 

www.mos.gov.pl).  

 W nowych regulacjach pozostaje niezmieniona rola Krajowego Planu Gospodarki 

Odpadami jako dokumentu realizującego politykę ekologiczną państwa i jego nadrzędna rola dla 

wojewódzkich planów gospodarki odpadami. 

 Niezależnie od braku formalnego obowiązku sporządzenia planu gospodarki odpadami dla 

Gminy Miasta Chełmży wskazanym wydaje się zawarcie w programie ochrony środowiska 

tematyki dotyczącej gospodarowania odpadami.  Ta sfera zagadnień stanowi istotną część szeroko 

pojętej ochrony środowiska na szczeblu każdej jednostki samorządu terytorialnego i jest bardzo 
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istotna zwłaszcza dla gmin z uwagi na zasadnicze zmiany, które zostały wprowadzone w zakresie 

przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych.  

Zaktualizowana wersja PGO obejmuje lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy lat 

2016-2019 i przedstawia sposób kontynuacji działań, które zostały podjęte dla utworzenia 

nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarowania odpadami, zgodnego z Polityką Ekologiczną 

Państwa, Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014, Planem gospodarki odpadami 

województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” oraz i 

Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Toruńskiego na lata 2010 - 2014 z perspektywą do roku 

2017.  

Celem aktualizacji tego dokumentu jest : 

• określenie obecnego stanu gospodarki odpadami, w tym zwłaszcza odpadami komunalnymi 

na terenie miasta, 

• wskazanie kierunku przewidywanych zmian systemu gospodarowania odpadami, 

• przedstawienie propozycji działań zmierzających do poprawy funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami na terenie miasta. 

Plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na obszarze miasta 

Chełmży oraz przywożonych na jego obszar, a w szczególności odpady komunalne 

z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych, 

wielkogabarytowych i niebezpiecznych. Uwzględniono w nim w minimalnym zakresie także 

odpady z sektora gospodarczego (działalności przemysłowej i usługowej).  

 Zakres czasowy niniejszego opracowania obejmuje okres lat 2012-2019 traktowany jako 

okres strategiczny, ze szczególnym uwzględnieniem lat 2012-2015, dla których ustala się 

krótkoterminowy plan działań. 

Podstawową regulacją prawną w sferze gospodarki odpadami jest ustawa z dnia 14 grudnia  

2012 r. o odpadach, która określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę 

życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w 

szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich 

negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.  

Odpady, w zależności od źródła ich powstawania, można podzielić na dwie zasadnicze grupy: 

• odpady komunalne (w tym odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach 

domowych),  

• odpady z sektora gospodarczego  powstające w wyniku działalności przemysłowej i 

usługowej (odpady inne niż niebezpieczne oraz niebezpieczne). 
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Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęty został powyższy podział.  

Odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także 

odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów 

(obiekty infrastruktury – obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności, obiekty usługowe, 

handlowe, część socjalna działalności przemysłowej), które ze względu na swój charakter lub skład 

są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. 

Na podstawie danych statystycznych wynika, że około 2/3 odpadów komunalnych generują 

gospodarstwa domowe, 1/3 tych odpadów powstaje w obiektach infrastruktury. 

 W skład strumienia odpadów komunalnych wchodzą również odpady wytwarzane 

okazjonalnie: odpady z budowy i remontów, wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny 

a także  odpady powstające w wyniku wykonywania tzw. usług komunalnych - odpady z 

pielęgnacji terenów zielonych, odpady z czyszczenia ulic i placów oraz odpady z targowisk. 

Odpady komunalne zawierają także szeroką gamę odpadów niebezpiecznych, takich jak: zużyte 

baterie, akumulatory, świetlówki, termometry, opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalniki, 

smary, oleje, przeterminowane i niewykorzystane leki, itp. 

Ilości i charakter powstających odpadów komunalnych jest zależny od wielu czynników, z 

których najważniejsze to źródło wytwarzania odpadów (gospodarstwa domowe, obiekty 

infrastruktury), wielkości i charakter gminy (miejska, wiejska), rodzaj zabudowy (jedno lub 

wielorodzinna), przyzwyczajenia konsumpcyjne mieszkańców. 

Zmieszane odpady komunalne 

 Poniżej przedstawiono informację o ilości  wytworzonych na terenie gminy zmieszanych 

odpadów komunalnych w dwóch ostatnich latach, źródłem tych danych jak i pozostałych danych 

dotyczących innych rodzajów odpadów są sprawozdania burmistrza  z realizacji zadań z zakresu 

gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2012 i 2013, przedkładane marszałkowi województwa 

kujawsko-pomorskiego. 

 

Rodzaje odpadów 2012 r. 2013 r. 

ogółem odpady komunalne 4 378,35 Mg 3 965,65 Mg 

w tym odpady zmieszane (20 03 01) 3 720,66 Mg 2 675,31 Mg 

 
Według danych GUS (bank danych lokalnych) na dzień 31 grudnia 2012 r. teren miasta 

zamieszkiwało 15066 mieszkańców, co daje wartość jednostkowego wskaźnika wytworzenia 

odpadów na poziomie 263 kg/mieszkańca/rok. Wskaźnik ten jest zbliżony do wartości dla miast o 
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podobnej wielkości i strukturze osadniczej, WPGO szacuje ilość odpadów wytworzonych przez 

mieszkańca miasta o liczbie ludności poniżej 50 tys. mieszkańców  na poziomie 245 kg/rok. 

 Wyraźnie zauważalna jest tendencja do zmniejszenia ilości zmieszanych odpadów 

komunalnych. W 2013 roku, pierwszym roku obowiązywania nowych zasad odbioru odpadów 

komunalnych, odebrano ich o ponad 1000 Mg mniej niż w roku 2012.  Związane jest to w dużej 

mierze ze zmianą struktury strumienia odpadów i zwiększeniem ilości odpadów zbieranych 

selektywnie (zarówno odpadów „surowcowych”- tworzyw sztucznych i szkła, a także popiołu i 

odpadów zielonych). 

Odpady ulegające biodegradacji 

Odpady biodegradowalne  w strumieniu odpadów komunalnych to: 

• odpady kuchenne ulegające biodegradacji,  

• odpady z ogrodów i parków ulegające biodegradacji, tzw. odpady zielone,  

• papier i tektura różnego pochodzenia,  

• drewno, 

• część wyrobów tekstylnych i odzieży wykonana z materiałów naturalnych. 

Gminy zobowiązane są do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych  do składowania do poziomów określonych w  Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu 

ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz.676) 

Poniżej przedstawiono ilości odpadów biodegradowalnych odebranych z terenu m. Chełmży w 

2012-2013 r. 

Rodzaje odpadów 2012 r. 2013 r. 

Odpady zielone (20 02 01)  49,78 Mg 332,14 Mg 

 
 Zestawienie to wskazuje na wyraźny wzrost ilości zebranych odpadów w roku ubiegłym. 

Związany on jest z uruchomienie gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych, w tym 

rozpoczęciem na szeroką skalę zbiórki odpadów zielonych. Uruchomienie systemu a także jego 

dalsza rozbudowa jest szczególnie istotna z uwagi na obowiązki wskazane wyżej. W roku 2013 

unieszkodliwiono poprzez składowanie 6,89% masy odpadów ulegających biodegradacji 

(dopuszczalny poziom w latach 2013-2015 wynosi 50%, a od 2016 r.  wynosić będzie 45%). 

Redukcja ilości składowanych odpadów jest bardzo istotnym obowiązkiem każdej gminy, rok 2013 

jest pierwszym rokiem, w którym za niewykonanie przez gminę obowiązku osiągnięcia 
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wymaganych poziomów ograniczenia masy składowanych odpadów o właściwościach 

biodegradowalnych wojewódzki inspektor ochrony środowiska  zobowiązany jest do nałożenia na 

gminę kary finansowej.  Osiągnięty w roku ubiegłym tak znaczący poziom redukcji poziom 

redukcji pozwala na postawienie tezy, że latach następnych gmina nie powinna mieć problemów z 

realizacją tego obowiązku. 

Odpady surowcowe 

 Na terenie miasta Chełmża system zbierania odpadów komunalnych realizowany jest 

zgodnie z zasadami utrzymywania czystości i porządku określonymi w Uchwale Nr XXII/160/12 z 

dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

miasta Chełmży. Początkowo system selektywnego zbierania odpadów oparty był o system 

ogólnodostępnych „gniazd”, obecnie odpady tego rodzaju właściciele nieruchomości umieszczają w 

pojemnikach ustawionych bezpośrednio na nieruchomości. Według danych na dzień 1 lipca 2013 r. 

na terenie miasta ustawionych było ponad 4400 pojemników służących do gromadzenia odpadów 

komunalnych, w tym 1800 służących do zbierania odpadów zmieszanych, 381 pojemników 

służących do zbiórki tworzyw sztucznych, 294 pojemników do zbiórki papieru i 318 do zbiórki 

szkła, 1065 pojemników służących do zbiórki bioodpadów oraz 550 pojemników przeznaczonych 

do zbiórki popiołu. Częstotliwość odbioru tych odpadów jest różna dla zabudowy jednorodzinnej i 

wielorodzinnej do 7 lokali włącznie oraz zabudowy wielorodzinnej powyżej  7 lokali i wynosi  od 1 

do 8 tygodni. 

  Ilość rozstawionych pojemników wyraźnie wzrosła po 1 lipca 2013 r. Wynika to z przejęcia 

przez gminę obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów 

komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym (uchwała Rady Miejskiej Chełmży Nr XXIV/180/13 z dnia 1 marca 

2013 r.). Obowiązek ten przeniesiony został następnie na wybrany w przetargu podmiot, co jest 

powszechnie stosowaną przez samorządy regułą.  

 Poniżej przedstawiono ilości odpadów o właściwościach surowców wtórnych odebranych z 

terenu m. Chełmży w 2012-2013 r. 

Rodzaje odpadów 2012 r. 2013 r. 

Tworzywa sztuczne (15 01 02) 72,79 Mg 152,57 Mg 

Szkło (15 01 07) 108,58 Mg 171,99 Mg 

Papier i tektura (15 01 01) 98,460 Mg 65,16 Mg 

razem 279,83 Mg 389,72 Mg 
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Z treści sprawozdań z realizacji zadań z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi za dwa ostanie lata wynika iż  gmina osiągnęła wymagane przepisami 

poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów selektywnie zebranych 

(odpadów „surowcowych” oraz budowlanych i rozbiórkowych), a także ograniczyła do ilości 

wymaganej ustawowo masę odpadów biodegradowalnych przekazanych do składowania.  

 

Poniżej przedstawiono osiągnięte poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego odzysku 

odpadów o właściwościach surowców wtórnych odebranych z terenu m. Chełmży w 2012-2013 r. 

 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Wymagany poziom recyklingu 
i przygotowania do ponownego 

użycia papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła 

10% 12% 14% 16% 18% 20% 30% 

Osiągnięty poziom recyklingu i 
przygotowania do ponownego 

użycia wskazanych wyżej 
frakcji 

19,89% 31,21% 

     

 
Uzyskane efekty przy utrzymaniu dotychczasowego poziomu selektywnej zbiórki odpadów i ich 

przetworzenia umożliwi ą spełnienie tych wymagań z dużym, bezpiecznym marginesem także w 

latach następnych. Jest to o tyle istotne, iż rok 2013 jest pierwszym rokiem, w którym za 

niewykonanie przez gminę obowiązku osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i 

ograniczenia masy składowanych odpadów, wojewódzki inspektor ochrony środowiska 

zobowiązany jest do nałożenia na gminę kary finansowej.  

 

Zgodnie z założeniami nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 

2013 r. na terenie miasta funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK). Zlokalizowany jest na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. 

Toruńskiej 1. W ramach wnoszonych przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne z terenów nieruchomości 

zamieszkałych miasta Chełmży, takie jak: 

• opakowania z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowania 

wielomateriałowe, szkło; 

• odpadów zielonych (skoszona trawa, liście, gałęzie); 

• odpady wielkogabarytowe; 

• zużyte baterie i akumulatory; 
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• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

• przeterminowane leki; 

• zużyte opony; 

• odpady budowlane i rozbiórkowe; 

• tekstylia i odzież; 

• chemikalia. 

 

Odpady wielkogabarytowe oraz budowlane i rozbiórkowe 

Odpady te przekazywane mogą być bezpłatnie przez mieszkańców bezpośrednio do 

PSZOK-u. Te rodzaje odpadów są bardzo często w sposób niekontrolowany wprowadzane do 

środowiska, stąd też tym bardziej cenna dla czystości środowiska jest możliwość ich przekazania do 

PSZOK-u. Punkt ten przyjmuje nielimitowane ilości odpadów wielkogabarytowych, w przypadku 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych nieodpłatnie można dostarczyć odpady powstałe wyłącznie 

w wyniku drobnych robót budowlanych. Wprowadzenie takiego ograniczenia jest rozwiązaniem 

słusznym i uniemożliwiać powinno włączenie do systemu odpadów wytworzonych przez 

przedsiębiorców wykonujących roboty budowlane. 

 W 2013 r. z terenu miasta odebrano łącznie ponad 220 Mg odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych (w 2012 r. 103 Mg), z tego do PSZOK-u mieszkańcy Chełmży przekazali ponad 

160 Mg odpadów tego rodzaju. To zestawienie wskazuje jak istotnym elementem systemu zbierania 

tych odpadów jest  PSZOK.  

 W przypadku odpadów wielkogabarytowych ilość zebranych w 2013 roku ubiegłym 

odpadów wyniosła 2,44 Mg. Jest to wartość zdecydowanie niesatysfakcjonująca, zgodnie bowiem z 

Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014 odpady tego rodzaju stanowić winny około 2% 

wszystkich powstających odpadów (w przypadku Chełmży winno to być ca 55 Mg rocznie). 

Istnieje tu spore zagrożenie, iż odpady tego rodzaju spalane są w paleniskach domowych, co 

stanowi rażące naruszenie przepisów ustawy o odpadach i negatywnie wpływa na jakość powietrza 

w mieście. 

Popioły z palenisk domowych 

 Na terenie miasta właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania 

popiołów. Odpady tego rodzaju zwyczajowo umieszczane w pojemnikach służących do 

gromadzenia odpadów zmieszanych utrudniają proces ich późniejszego przetwarzania. Stworzenie 

systemu oddzielnego zbierania tego rodzaju odpadów jest bardzo istotne dla gmin, gdzie występuje 

duży udział indywidualnych palenisk domowych. Wyselekcjonowanie tej frakcji w sposób 

znaczący wpłynęło na ograniczenie masy odbieranych odpadów zmieszanych (w 2013 r. zebrano 
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ponad 560 Mg popiołów). Przyjęcie takiego rozwiązania wyprzedza postulowane zmiany ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których planuje 

się m.in. wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania także odpadów tego rodzaju.  

 

Poniżej przedstawiono ilości popiołów z palenisk domowych odebranych z terenu m. Chełmży w 

2012-2013 r. 

 

Rodzaje odpadów 2012 r. 2013 r. 

Popiół (10 01 01) 328,08 Mg 568,48 Mg 

 

Odpady niebezpieczne zawarte w strumieniu odpadów komunalnych 

Odpady komunalne zawierają odpady niebezpieczne, takie jak: zużyte baterie, akumulatory, 

świetlówki, termometry, opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalniki, smary, oleje, 

przeterminowane i niewykorzystane leki, itp.. Jako odpady niebezpieczne uznać można także część 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ze względu na znajdujące się w tych urządzeniach 

elementy lub substancje niebezpieczne.  

Zakłada się iż odpady niebezpieczne stanowią około 1% strumienia wytworzonych odpadów. 

Oznacza to iż w skali roku mieszkańcy miasta Chełmży wytwarzają około 40 Mg tego rodzaju 

odpadów. Mieszkańcy pozbyć mogą się takich odpadów pozostawiając je bezpłatnie w Punkcie 

Selektywnego Zbierania Opadów.  Od 1 lipca 2013 r. punkt ten funkcjonuje na terenie Zakładu 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Toruńskiej 1. 

Znaczącym źródłem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów 

komunalnych jest zawierający niebezpieczne elementy lub substancje sprzęt AGD i RTV (zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny – zwany dalej w tekście „zsee”). Sposób postępowania z tego 

rodzaju odpadami regulują przepisy  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym. Ustawa ta zobowiązuje użytkowników zsee do oddania tych 

odpadów zbierającym zużyty sprzęt, którzy zobligowani są do jego nieodpłatnego przyjęcia. 

Sprzedawca detaliczny i hurtowy zsee jest zobligowany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego 

sprzętu z gospodarstw domowych przy sprzedaży nowego sprzętu (na zasadzie „sztuka za sztukę”), 

a prowadzący punkt serwisowy do przyjęcia sprzętu w sytuacji kiedy jego naprawa jest niemożliwa 

lub nieopłacalna dla właściciela (zlecającego naprawę). Zebrany zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny winien być przekazywany do specjalistycznych zakładów przetwarzania. 

Wprowadzenie obowiązków osiągnięcia określonych poziomów odzysku zsee przez 
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wprowadzających te produkty na rynek przekłada się na zainteresowanie tych podmiotów 

zebraniem jak największej ilości odpadów tego pochodzenia. W roku 2013 na terenie gminy 

zebrano ponad 18 Mg odpadów tego rodzaju. 

 Odpadem niebezpiecznym zawartym w strumieniu odpadów komunalnych są także wyroby 

zawierające azbest, występujące w postaci materiałów budowlanych, a zwłaszcza płyt azbestowo-

cementowych (eternitu). Z danych zawartych w Programie oczyszczania Miasta Chełmży z azbestu 

(czerwiec 2012 r.) na terenie gminy zinwentaryzowano blisko 891 Mg wyrobów zawierających 

azbest, w tym 626 Mg rur i złączy azbestowych jako elementu sieci wodno-kanalizacyjnej. Odpady 

tego rodzaju nie stanowią zagrożenia dla zdrowia mieszkańców w przeciwieństwie do 

eksponowanych pokryć zewnętrznych, zwłaszcza tych eksploatowanych w złym stanie technicznym 

lub demontowanych w sposób niewłaściwy. Wskazany w Programie koszt usunięcia azbestu został 

oszacowany na 328 tys. zł. Niewątpliwie wyzwaniem dla gminy będzie zmotywowanie 

użytkowników tych wyrobów do ich bezpiecznego dla środowiska usunięcia i unieszkodliwienia. 

Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych 

 Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zgodnie z uchwałą Nr XXVI/434/12 

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie „Planu 

gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na 

lata 2018-2023”, wyznaczonych zostało 7 regionów gospodarki odpadami komunalnymi. Miasto 

Chełmża wchodzi w skład Regionu Chełmińsko-Wąbrzeskiego (nr 2), zamieszkałego przez 167 tys. 

mieszkańców. Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/435/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami 

województwa …” regionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu 

Chełmińsko-Wąbrzeskiego są następujące instalacje: 

• Osnowo II (sortownia, planowana instalacja do kompostowania oraz stabilizacji frakcji 

biodegradowalnej), 

• Osnowo I ( w zakresie składowania), 

• Niedźwiedź (sortownia, kompostowania odpadów zielonych, składowisko, planowana 

instalacja do przetwarzania odpadów biodegradowalnych). 

Do wskazanych wyżej instalacji przekazywane muszą być, zgodnie z obowiązkiem 

wynikającym z art. 9 e, ustawy wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady 

komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do 

składowania. Przedsiębiorca, który nie przekazuje tych odpadów do regionalnej instalacji 

przetwarzania odpadów komunalnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2000 zł 

za pierwszy ujawniony przypadek (art. 9x ust.1 pkt. 3 ustawy). Stwierdzenie, że przedsiębiorca po 
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raz drugi nie przekazuje wskazanych wyżej odpadów do regionalnej instalacji przetwarzania 

odpadów komunalnych skutkować będzie wykreśleniem tego przedsiębiorcy z rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów (art. 9 j ust.2 pkt.4 ustawy). 

 Moce przerobowe instalacji Regionu Chełmińsko-Wąbrzeskiego, określone w WPGO, 

uwzględniając planowane inwestycje w zupełności zabezpieczają potrzeby tego regionu. Na terenie 

gminy miasta Chełmży nie funkcjonują instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, brak 

też jest potrzeb lokalizacji tego typu przedsięwzięć.  

Za sposób gospodarowania odpadami pełną odpowiedzialność ponoszą ich posiadacze 

(wytwórcy odpadów lub inne podmioty, które przejęły odpowiedzialność za wytworzone odpady). 

Są oni zobowiązani do postępowania z odpadami zgodnie z wymogami określonymi  w przepisach 

ustawy o odpadach i w posiadanych uzgodnieniach z zakresu gospodarki odpadami.  

W obowiązującym stanie prawnym podmioty takie zobowiązane są do uzyskania pozwolenia na 

wytwarzanie odpadów ( w przypadku eksploatacji instalacji), zezwolenia na transport, zbieranie lub 

przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów. Decyzje z zakresu gospodarowania 

odpadami wydawane są na poziomie powiatu (przez starostę) lub województwa (przez marszałka 

województwa). W przypadku terenów zamkniętych organem właściwym jest regionalny dyrektor 

ochrony środowiska. Rola gmin w zakresie możliwości wpływu na model gospodarki odpadami z 

sektora gospodarczego jest marginalna, stąd też te zagadnienie zostało pominięte w niniejszym 

opracowaniu. Podkreślić należy iż wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest w świetle przepisów 

ustawy z dnia  27 kwietnia  2001 r. Prawo ochrony środowiska organem ochrony środowiska 

uprawnionym do kontroli stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie 

swojej właściwości.  

Największym wytwórcą odpadów na terenie miasta Chełmża jest Nordzucker Polska S.A., 

która na terenie zakładu przy ul. Bydgoskiej 4 eksploatuje instalacje do produkcji cukru z buraka 

cukrowego i surowego cukru trzcinowego, instalację do wypalania kamienia wapiennego i 

sporządzania mleka wapiennego oraz instalację elektrociepłowni zakładowej, składającą się z 3 

kotłów parowych typu PR-23 oraz 1 kotła parowego typu OKR-50. Z uwagi na skalę prowadzonej 

działalności eksploatacja wskazanych wyżej instalacji wymagała uzyskania przez tego 

przedsiębiorcę pozwolenia zintegrowanego. Decyzja taka wydana została w dniu 30.06.2006 r. 

przez Starostę Toruńskiego (znak: OS.III.7644/Z/12006). Posiadane pozwolenie (decyzja była 

dwukrotnie zmieniana – ostatnia zmiana miała miejsce w dniu 21.08.2012 r.) uprawnia spółkę 

Nordzucker S.A. do wytwarzania blisko 251 tys. ton odpadów rocznie, przy czym zasadniczymi 

rodzajami odpadów są żużle i popioły z zakładowej kotłowni (20 tys. ton rocznie) oraz osady z 

czyszczenia i mycia buraków ( 108 tys. ton.) i wysłodki (20 tys. ton). Pozwolenie zintegrowane 
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uprawnia także tego przedsiębiorcę do poddania odzyskowi wskazanych wyżej odpadów – odpady 

te wykorzystane mogą być w procesach odzysku R10 – rozprowadzenie na powierzchni ziemi w 

celu nawożenia lub ulepszania gleby i R14- inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w 

całości lub części. Odpady wytwarzane w związku z eksploatacją cukrowni, w tym osady z 

czyszczenia i mycia burków oraz wysłodki przekazywane mogą być także zgodnie z warunkami 

określonymi w pozwoleniu osobom fizycznym – plantatorom lub jednostkom organizacyjnym, 

niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na potrzeby własne. Zasadniczym rodzajem 

odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w wyniku eksploatacji instalacji cukrowni będą 

przepracowane oleje smarowe (ilość dopuszczona do wytworzenia wynosi 12 Mg rocznie). Odpady 

te przekazywane będą uprawnionym posiadaczom odpadów. Magazynowanie tych oraz innych 

wytwarzanych odpadów niebezpiecznych na terenie zakładu przy ul. Bydgoskiej w sposób 

określony w udzielonym pozwoleniu (w szczelnych opakowaniach ustawionych w wydzielonych, 

zadaszonych miejscach) wyklucza możliwość zanieczyszczenia środowiska. 

Znaczącym wytwórcą odpadów na terenie Chełmży jest także Zakład Produkcji Papy przy ul. 

Bydgoskiej 11, należący do Przedsiębiorstwa Materiałów Izolacyjnych „Izolacja-Matizol” S.A. z 

siedzibą w Gorlicach. Podmiot ten eksploatuje instalację do produkcji papy i rozpuszczalnikowych 

wyrobów izolacyjnych. Udzielone temu przedsiębiorcy przez Starostę Toruńskiego pozwolenie na 

wytwarzanie odpadów uprawnia do wytwarzania rocznie 48 Mg odpadów niebezpiecznych 

(głównie odpadów olejowych powstających podczas napraw i obsługi użytkowanych maszyn i 

urządzeń technicznych) oraz blisko 2 tyś ton odpadów innych niż niebezpieczne (z czego 1 tys. ton 

stanowić będzie odpadowa papa).  

Istotnym przedsiębiorcą na lokalnym rynku jest także Bioetanol AEG Sp. z o.o. eksploatująca 

instalację wytwórni alkoholu etylowego oraz wyrobów chemicznych powstałych na bazie tego 

alkoholu. Powstające odpady pogorzelnicze wykorzystywane są m. in. do produkcji środka 

poprawiającego właściwości gleby o nazwie „Chepot plus”. 

Ponadto na terenie miasta działają także inni przedsiębiorcy będący wytwórcami odpadów, którzy 

nie podlegają jednak obowiązkowi posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwagi na 

wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości mniejszej niż 1000 kg rocznie. W zdecydowanej 

większości będzie to działalność związana z szeroko pojętą sferą handlu i usług. 

Na terenie miasta funkcjonuje także parę punktów zbierania odpadów – jest to działalność związana 

ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne- głównie odpadów metali, papieru i tworzyw 

sztucznych. Zbierane odpady pochodzić będą w większości wypadków z terenu miasta, przy czym 

na podstawie udzielonych zezwoleń przedsiębiorcy prowadzący tę działalność przyjmować mogą 

odpady z terenu całego kraju. 
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Przyjęta prognoza zmiany ilości odpadów komunalnych dla Chełmży uwzględnia założenia przyjęte  

w planach gospodarki odpadami wyższego rzędu i zakłada, że: 

• zgodnie z ogólną tendencją zmniejszania się liczby mieszkańców województwa ilość 

mieszkańców gminy miasta Chełmży będzie nieznacznie malała w okresie objętym 

niniejszym planem, 

• oczekiwać należy wzrostu udziału frakcji odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów 

komunalnych, przy czym zmiany składu morfologicznego wytwarzanych odpadów 

komunalnych nie będą istotne, 

• wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów z uwagi na charakter gminy 

kształtował się będzie na poziomie 1% rocznie. 

 W prognozowanym okresie należy oczekiwać wzrostu ilości odbieranych odpadów 

komunalnych na poziomie 50-100 Mg rocznie. Zwiększaniu ilości odpadów sprzyjać będzie także 

„uszczelnianie” systemu ich odbioru i  opcjonalne objęcie systemem odbioru także nieruchomości 

niezamieszkałych, a także identyfikacja nieruchomości, dla których niezgodnie ze stanem 

faktycznym określono liczbę osób je zamieszkujących bądź tych, które niezgodnie ze stanem 

faktycznym zostały wskazane jako niezamieszkałe.  Zauważalna dysproporcja miedzy danymi GUS 

dotyczącymi liczby mieszkańców (15066 mieszkańców na dzień 31.12.2012 r.) a ilością 

mieszkańców zgłoszoną do systemu w złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracjach o 

wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (12643 osób na dzień 31.12.2012 r.) 

występuje we wszystkich gminach, w których wysokość opłaty uzależniona jest do liczby osób 

zamieszkujących nieruchomość. 

 W zakresie zmian składu morfologicznego powstających odpadów można oczekiwać 

wzrostu zbieranych selektywnie odpadów, w tym  zwłaszcza odpadów tworzyw sztucznych i 

opakowań wielomateriałowych.  

 W sektorze odpadów innych niż komunalne ilość wytwarzanych odpadów zależy od wielu 

czynników, głównie czynników ekonomicznych stymulujących rozwój poszczególnych sektorów 

gospodarki. Na ilości wytwarzanych odpadów wpływ mają także zmiany w technologiach 

produkcji prowadzące do minimalizacji ilości wytwarzania odpadów lub  do zagospodarowywania 

odpadów w procesach produkcyjnych, a także lokalizacja na terenie gminy nowych zakładów bądź 

ich znacząca rozbudowa. Czynniki te są trudne do przewidzenia i prognozowania.  
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IV. Wytyczne z dokumentów krajowych, wojewódzkich i powiatowych 

1. Polityka ekologiczna państwa 

Podstawowym dokumentem krajowym w zakresie ochrony środowiska jest „Polityka 

ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” opracowana przez Radę 

Ministrów i przyjęta uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. (Monitor 

Polski Nr 34, poz. 501). Dokument określa cele i zadania o charakterze systemowym ważne dla 

stworzenia warunków do wykonywania ochrony środowiska. Poprawa jakości środowiska, 

realizacja zasady zrównoważonego rozwoju, powstrzymanie niekorzystnych zmian klimatu oraz 

ochrona zasobów naturalnych, w tym różnorodności biologicznej, to najważniejsze zadania polityki 

ekologicznej państwa na lata 2009–2012. 

Polska musi sprostać trudnym zadaniom związanym z ochroną atmosfery i przeciwdziałaniem 

zmianom klimatu. Dlatego bardzo ważny dla naszego kraju jest udział w pracach nad pakietem 

klimatyczno-energetycznym. Wyzwaniem dla Polski będzie także sprostanie unijnym dyrektywom 

w sprawie jakości powietrza. Dla terenów, które nie spełniają unijnych standardów jakości 

powietrza, zostaną opracowane i zrealizowane programy naprawcze. Konieczna będzie również 

promocja najnowszych technologii służących ochronie środowiska, w tym promocja rozwoju 

odnawialnych źródeł energii, a także szybka modernizacja przemysłu energetycznego.  Zgodnie z 

polityką ekologiczną państwa, zasady ochrony środowiska i przyrody powinny być uwzględniane w 

planach zagospodarowania przestrzennego.  W dokumencie duży nacisk położono na ochronę 

zasobów naturalnych. Zakończenie prac nad listą obszarów Natura 2000 będzie miało istotne 

znaczenie dla przyspieszenia realizacji inwestycji infrastrukturalnych, takich jak: autostrady, 

kolektory kanalizacyjne, linie energetyczne, itp. W polityce ekologicznej państwa szczególną 

uwagę poświęcono lasom. Ważnym zadaniem będzie kontynuacja zalesień i zadrzewianie tzw. 

korytarzy ekologicznych (łączących kompleksy leśne), które mają ogromne znaczenie dla 

zachowania i rozwoju różnorodności biologicznej fauny oraz flory.  W ciągu najbliższych lat 

jeszcze ważniejsze stanie się racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, w szczególności 

wodą. Założono również bardziej racjonalne korzystanie z zasobów geologicznych i poprawę 

gospodarki odpadami, zwłaszcza komunalnymi.  Priorytetem dla resortu środowiska będzie 

efektywne wykorzystywanie pieniędzy z Unii Europejskiej na wyposażenie kolejnych aglomeracji 

w oczyszczalnie ścieków i systemy wodno-kanalizacyjne, a także w nowoczesną gospodarkę 

odpadami. Podkreślono także znaczenie edukacji - podnoszenie świadomości ekologicznej 

społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Inne działania wymienione w 

dokumencie to m.in.: bezpieczeństwo ekologiczne, w tym opracowanie oceny ryzyka 

powodziowego, ochrona gleb, rekultywacja terenów zdegradowanych, ochrona przed hałasem. 
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Szacuje się, że na wykonanie zadań określonych w polityce ekologicznej na lata 2009-2012 trzeba 

będzie przeznaczyć łącznie w kraju ponad 66 mld zł, a na lata 2013-2016 ponad 63 mld zł. 

2. Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego 

Według „Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa 

kujawsko-pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018” przyjętego Uchwałą 

Nr XVI/299/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. 

podstawowym celem polityki ekologicznej na obszarze województwa jest zachowanie wysokich 

walorów środowiska przyrodniczego regionu w celu poprawy jakości życia jego mieszkańców oraz 

zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności województwa. Realizacja tego celu jest możliwa pod 

warunkiem przyjęcia jako powszechnie obowiązującej zasady zrównoważonego rozwoju, 

identyfikacji określonych priorytetów ochrony środowiska oraz realizacji celów cząstkowych, do 

których należą:  

• dalsza poprawa jakości wód powierzchniowych, zwłaszcza jezior, 

• zachowanie jakości wód podziemnych i ich ochrona przed degradacją, 

• dalsza poprawa jakości powietrza, 

• poprawa warunków klimatu akustycznego, 

• zapobieganie powodziom i skutkom suszy, 

• wdrożenie i prowadzenie racjonalnego systemu gospodarowania odpadami, 

• zachowanie i kształtowanie różnorodności biologicznej regionu, z ograniczeniem populacji 

obcych gatunków roślin i zwierząt, 

• zwiększanie lesistości województwa, 

• ochrona gruntów przed erozją i przeciwdziałanie degradacji gleb, 

• rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i zdegradowanych, 

• ochrona złóż kopalin przed nieracjonalną eksploatacją, 

• kształtowanie systemu obszarów chronionych i dostosowanie go do nowych uwarunkowań 

prawnych, 

• przeciwdziałanie poważnym awariom i poważnym awariom przemysłowym. 

Ochrony wymaga system ekologiczny województwa, a wszystkie zagrożenia mogące zakłócić jego 

funkcjonowanie powinny być wyeliminowane. Konieczna jest poprawa jakości środowiska oraz 

wzbogacenie jego zasobów i walorów. Przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania struktur 

środowiska jest istotnym warunkiem dla osiągnięcia rozwoju zrównoważonego. 

Osiągnięcie podstawowego celu ekologicznego będzie realizowane za pomocą sformułowanych 

czterech celów ekologicznych, które są zbieżne z celami Polityki ekologicznej państwa: 



Program Ochrony Środowiska dla gminy miasto Chełmża na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019     
  

46 
 

• poprawa jakości środowiska, 

• zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii, 

• ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych, 

• działania systemowe w ochronie środowiska. 

Cele ekologiczne wyznaczają określone priorytety ochrony środowiska i przyczyniają się do 

minimalizacji lub likwidacji zidentyfikowanych problemów ekologicznych. 

3. Program ochrony środowiska powiatu toruńskiego 

Według „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata 2010-2014 z 

perspektywą do roku 2017” przyjętego Uchwałą nr VI/35/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 

31 marca 2011 r. priorytetami ekologicznymi dla Powiatu są: 

1. Utworzenie spójnego systemu przyrodniczego powiatu wraz z ochroną cennych elementów 

przyrodniczych 

2. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Toruńskiego 

3. Osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza atmosferycznego 

4. Ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego 

5. Stworzenie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami 

6. Poprawa jakości wód powierzchniowych 

Program identyfikuje ograniczenia wynikające ze stanu środowiska przyrodniczego: 

Identyfikując ograniczenia wynikające ze stanu i przeobrażeń środowiska naturalnego wymienić 

należy:  

• obszary prawnie chronione; w ich obrębie wyklucza się lokalizację wszystkich inwestycji 

mogących zakłócić równowagę ekologiczną i zdegradować walory krajobrazowe,  

• gleby wysokich klas bonitacyjnych, w stosunku do których istnieje ustawowy zakaz 

przeznaczenia na cele nierolnicze,  

• lasy, w przewadze glebochronne i wodochronne, ustawowo chronione,  

• wody powierzchniowe; doliny rzek podlegają ochronie - należy je chronić przed zabudową 

oraz tworzeniem nasypów ziemnych w poprzek ich dolin,  

• degradację gleb mogą powodować zanieczyszczenia, których źródłem są składowiska 

odpadów, środki chemiczne stosowane w rolnictwie oraz tzw. zanieczyszczenia 

komunikacyjne,  

• wody podziemne: obszar Powiatu Toruńskiego prawie w całości leży w obrębie zbiornika 

wód podziemnych zaliczonych do GZWP Nr 141. Zasoby wodne tego zbiornika, które 
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stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę dla przyszłych pokoleń, podlegają 

ochronie. Ich ochrona nakłada obowiązek uregulowania w ich obrębie:  

- gospodarki odpadami, 

- gospodarki wodno-ściekowej, 

• surowce naturalne: baza surowcowa powiatu ogranicza się w praktyce do kruszyw 

naturalnych - piasku oraz niewielkich złóż surowców ilastych. Eksploatacja piasku 

prowadzona jest w punktach eksploatacji.  

Program określa szanse Powiatu Toruńskiego wynikające ze stanu i przeobrażeń środowiska 

naturalnego: 

- rozwój nowoczesnego i wydajnego rolnictwa oraz powiązanego z nim przetwórstwa rolno-

spożywczego;  

- rozwój szeroko pojętej turystyki;  

- rozwój wykorzystanie źródeł energii odnawialnej: energia wiatrowa, biogaz 

(składowiskowy, z odzysku osadów pościekowych oraz pochodzenia rolniczego), energia ze 

spalania biomasy roślinnej.  

Rozwój nowoczesnego i wydajnego rolnictwa powinien uwzględniać niosące ze sobą zagrożenia 

dla środowiska przyrodniczego. Tworzenie gospodarstw wielkotowarowych pociągać będzie za 

sobą konieczność scalenia gruntów, co w konsekwencji prowadzić może do: 

- likwidacji miedz i zadrzewień śródpolnych, co może skutkować nasileniem procesów 

erozyjnych oraz niekorzystnymi zmianami w krajobrazie;  

- zwiększonym zużyciem nawozów i środków ochrony, które mogą stanowić zagrożenie dla 

wód powierzchniowych i podziemnych;  

- wprowadzanie upraw monokulturowych nie będzie sprzyjać zachowaniu bioróżnorodności;  

- rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego może być potencjalnym źródłem nowych w 

środowisku zanieczyszczeń.  

Rozwój turystyki, w szczególności:  pobytowej – konieczny rozwój bazy hotelowej, campingowej, 

pól namiotowych, schronisk młodzieżowych, gospodarstw agroturystycznych, sobotnio – 

niedzielnej, kwalifikowanej – jak: piesza, kajakowa, rowerowa, konna, narciarska (śladowa i 

zjazdowa), przyrodnicza i geologiczna (poznanie osobliwości przyrody ożywionej i nieożywionej) , 

kulturowej - związanej z zabytkami kultury  

Znaczącym atutem Powiatu jest jego wysoka lesistość. Należy wykorzystać walory krajobrazowo - 

przyrodnicze lasów, np. poprzez stworzenie właściwie zaprojektowanych ścieżek dydaktycznych 

oraz budowę sieci dróg rowerowych. 
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Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2010-2014 zawiera tylko jedno zadanie z terenu 

miasta Chełmża”: 

- Wymiana istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. wraz z kotłownią w Zespole Szkół w Chełmży. 

W poszczególnych kierunkach działach systemowych Program określa następujące cele 

średniookresowe  

• Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego 

• Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa Powiatu Toruńskiego 

poprzez kształtowanie postaw proekologicznych oraz wykształcenie poczucia 

odpowiedzialności za stan środowiska 

• Stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku 

i sygnalizacja możliwości wystąpienia szkody 

• Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny być 

podstawą lokalizacji nowych inwestycji 

• Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony 

środowiska z sektorem zdrowia 

• Utrzymanie jakości powietrza na terenie Powiatu Toruńskiego zgodnie z obowiązującymi 

standardami jakości środowiska 

• Budowa, rozbudowa i modernizacja systemów wodociągowo - kanalizacyjnych i 

oczyszczalni ścieków w aglomeracjach o RLM od 2 000 do 15 000 

• Ochrona mieszkańców Powiatu Toruńskiego przed hałasem zagrażającym zdrowiu lub 

jakości życia 

• Ochrona mieszkańców Powiatu Toruńskiego przed szkodliwym oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych 

• Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad 

wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii 

• Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

• Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej 

• Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury 

gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego 

• Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki 

sposób, aby uchronić gospodarkę od deficytów wody 

• Zabezpieczenie przed skutkami powodzi oraz spowolnienie spływu wód 
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• Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji 

przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej 

• Ochrona niezagospodarowanych kopalin w procesie planowania przestrzennego. 

 

V. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu 

Gospodarki Odpadami gminy miasto Chełmża na lata 2008-2011 

z perspektywą na lata 2012-2015  

 W dniu 29 czerwca 2010r. został przyjęty uchwałą nr XL/289/20 Rady Miejskiej Chełmży, 

Program Ochrony Środowiska gminy miasto Chełmża na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 

2012-2015 oraz Plan Gospodarki Odpadami miasta Chełmży na lata 2008-2011 z perspektywą na 

lata 2012-2015. 

 Stosownie do art. 18 ust.2 ustawy - Prawo Ochrony Środowiska, Burmistrz Miasta 

przedstawia Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w przedmiotowym 

Programie i Planie. 

 

1/ Realizacja Programu Ochrony Środowiska gminy miasto Chełmża na lata 2008-2011 

z perspektywą na lata 2012-2015. 

 

 
Zadanie przewidziane do realizacji 

 

 
Sposób realizacji 

Ochrona zasobów przyrodniczych 
Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej 
miasta Chełmży (zebranie danych nt.  
wartościowych i cennych obiektów 
przyrodniczych). 

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gminy zadanie nie 
było realizowane. 

Wprowadzanie i uzupełnianie zasobów 
zieleni na obszarze miasta. 

Zadanie jest realizowane w ramach umów na utrzymanie terenów 
zieleni miejskiej. Prowadzone są nasadzenia drzew, krzewów 
i kwiatów (jednorocznych i wieloletnich - bylin).  

Wykonywanie nasadzeń 500 sztuk drzew 
i 5.000 sztuk krzewów.  

W latach 2008-2010 wysadzono łącznie 503 sztuki drzew i 6.942 
sztuki krzewów. W 2011r. planowane jest wysadzenie 120 sztuk 
drzew i 2000 sztuk krzewów. 

Popularyzacja idei ochrony przyrody 
w społeczeństwie. 

Zadanie było realizowane poprzez organizowanie cyklicznych 
akcji wiosennego sprzątania miasta Chełmży (miesiąc kwiecień) 
oraz akcji sprzątania świata (miesiąc wrzesień). Przedmiotowe 
zadania było również realizowane przez Powiatową i Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Chełmży poprzez organizowanie 
konkursów plastycznych, fotograficznych, wiedzy itp.  

Uwzględnianie potrzeb ochrony przyrody 
w planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

Zadanie jest realizowane na etapie opracowywania a następnie 
uchwalania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.   

Prowadzenie rejestru pomników przyrody, 
użytków ekologicznych, zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych i stanowisk 
dokumentacyjnych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rejestr pomników 
przyrody prowadzony jest przez starostwo powiatowe. Na terenie 
miasta Chełmży zlokalizowany jest tylko jeden pomnik przyrody 
tj. drzewo – dąb szypułkowy przy ul. Dąbrowskiego 1. 
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Zadanie przewidziane do realizacji 

 

 
Sposób realizacji 

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 
Rozbudowa systemów kanalizacyjnych 
miasta zmierzająca do objęcia nią 
wszystkich mieszkańców   terenów ze 
zwartą zabudową. 

W ramach realizacji przedmiotowego zadania w latach 2008-
2010 wybudowano łącznie: 
- 1,66 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej 
- 1,50 km sieci kanalizacyjnej deszczowej. 
- przepompownie ścieków deszczowych – 1 sztuka, 
- przepompownia ścieków sanitarnych – 1 sztuka, 
Ponadto w latach 2008-2011 roku realizowana jest inwestycja 
współfinansowana ze środków Funduszu Spójności pn. "Budowa 
i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej Miasta 
Chełmży", w ramach której wybudowanych zostanie łącznie  
- 10,29 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej, 
- 4, 88 km sieci kanalizacyjnej deszczowej, 
- przepompownie ścieków deszczowych – 2 sztuki, 
- tłocznie ścieków sanitarnych – 5 sztuk, 
- podczyszczanie ścieków deszczowych – 2 sztuki. 

Budowa nowej oczyszczalni ścieków lub 
zamiennie budowa kolektora przesyłowego 
ścieków do oczyszczalni w Toruniu. 

Zadanie zostało zrealizowane. Toruńskie Wodociągi sp.z o.o. 
w Toruniu zgodnie z porozumieniem z dnia 11.12.2007r. 
wybudowały dwa kolektory ściekowe za pomocą których od dnia 
01.10.2009r. ścieki z terenu miasta Chełmży są odprowadzane do 
oczyszczalni ścieków w Toruniu. 

Ograniczanie ładunku zanieczyszczeń 
spływających do Jeziora Chełmżyńskiego i 
Grażyna, poprzez oczyszczenie wód 
opadowych (w ramach koncepcji 
modernizacji i rozbudowy kanalizacji 
deszczowej). 

Zadanie jest realizowane w ramach inwestycji współfinansowanej 
ze środków Funduszu Spójności pn. "Budowa i modernizacja 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej Miasta Chełmży", w wyniku 
m.in. której wybudowane zostaną dwie podczyszczalnie ścieków 
deszczowych tj. przy ul. Reja i ul. Polnej. 

Prowadzenie bieżącej kontroli 
odprowadzania ścieków z posesji 
indywidualnych w tym w szczególności 
likwidacja podłączeń do systemów 
kanalizacji deszczowej. 

Zadanie jest realizowane przez Straż Miejską Chełmży przy 
współdziałaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży 
i pracowników Urzędu Miasta Chełmży. Akcją objęte są również 
nieruchomości zlokalizowane przy ulicach, w których została już 
wybudowana kanalizacja sanitarna, a gdzie nie wszystkie 
nieruchomości zostały do niej podłączone.  

Kontrola funkcjonowania systemów 
oczyszczania ścieków komunalnych i 
przemysłowych na terenie miasta. 

Zadanie jest realizowane na bieżąco przez Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Chełmży. 

Ochrona powietrza atmosferycznego 
Ograniczanie udziału paliw stałych na 
rzecz paliw „ekologicznych”: oleju 
opałowego, gazu ziemnego lub 
alternatywnych źródeł energii, w 
pierwszym rzędzie w jednostkach 
podlegających miastu jak np.: kotłownia 
Ośrodka Sportu i Turystyki. 

Aktualnie wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Miasto 
Chełmża są wyposażone w kotłownie na paliwa ekologiczne. 
Ostatnia kotłownia węglowa zlokalizowana przy budynku hotelu 
sortowego na stadionie przy ul. 3 Maja, w związku 
z wyłączeniem budynku z użytkowania przestała być 
wykorzystywana. 

Budowa sieci gazowej – wg ustaleń 
Strategii Rozwoju Miasta. 

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe zadania nie było 
realizowane przy udziale środków budżetowych. 

Ograniczenie „niskiej emisji” poprzez 
rozwój centralnych źródeł ciepła i 
promowanie podłączenia do ciepłociągu 
posesji indywidualnych. 

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gminy zadanie nie 
było realizowane.  

W pracach planistycznych  i lokalizacji 
podmiotów wyraźne separowanie 
obszarów o funkcjach gospodarczych od 
terenów z czasowym i stałym pobytem 
ludzi. 

Zadanie jest realizowane na etapie opracowywania a następnie 
uchwalania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.  

Ograniczenie (lub likwidacja) emisji 
odorowej z instalacji spalania wywaru na 

W ramach realizacji zadania były prowadzone rozmowy 
z zarządem przedmiotowego przedsiębiorstwa. Podjęcie działań 
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Zadanie przewidziane do realizacji 

 

 
Sposób realizacji 

terenie wytwórni alkoholu BIOETANOL 
AEG Sp.z o.o. w Chełmży. 

inwestycyjnych jest uzależnione od kondycji finansowej zakładu.  

Dostosowanie instalacji spalających węgiel 
kamienny o mocy powyżej 1MW do 
wymaganych standardów emisyjnych 
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu. 
Dotyczy ciepłowni na terenie Nordzucker-
Polska S.A. w Chełmży. 

W ramach realizacji przedmiotowego zadania były prowadzone 
rozmowy z zarządem przedmiotowego przedsiębiorstwa.  
Nordzucker Polska S.A. zrealizował inwestycję polegającą 
na zamontowaniu instalacji odpylającej, dostosowującej emisję 
spalin do atmosfery, do wymogów prawa unijnego.     

Ochrona przed hałasem – poprawa klimatu akustycznego 
Wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej 
wzdłuż nowych lub modernizowanych 
ciągów komunikacyjnych. 

Zadanie jest realizowane. Na etapie opracowywania projektów 
technicznych budowy lub przebudowy dróg w miejscach gdzie 
jest to możliwe prowadzane są pasy nasadzeń drzew i krzewów, 
które następnie na etapie realizacji inwestycji są wykonywane. 

Przebudowa ul. Bydgoskiej w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 551 (Strzyżawa - 
Wąbrzeźno). 

Zadanie jest aktualnie w trakcie realizacji. 

Wyznaczenie w planach miejscowych 
zagospodarowanie przestrzennego terenów 
zagrożonych hałasem i wytyczanie 
odpowiednio dopuszczalnej linii 
zabudowy. 

Zadanie jest realizowane na etapie opracowywania a następnie 
uchwalania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

Analiza organizacji ruchu w mieście pod 
kątem minimalizacji oddziaływania 
akustycznego i potrzeby budowy 
obwodnicy. 

Zadanie jest realizowane przy udziale Kujawsko – Pomorskiego 
Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Zarządu Dróg 
w Bydgoszczy oraz miasta Chełmży i gminy Chełmża. Aktualnie 
opracowywanych jest kilka wariantów przebiegu obwodnicy.   

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 
Ustalanie lokalizacji inwestycji w oparciu 
o pełną wiedzę na temat zasięgu 
oddziaływania pól elektromagnetycznych i 
w drodze procedury ocen oddziaływania na 
środowisko. 

Zadanie jest realizowane w oparciu o przepisy ustawy 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. Przed realizacją inwestycji 
w wyniku, których może dochodzić do emisji promieniowania 
elektromagnetycznego, jest prowadzone postępowania 
administracyjne w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz przeprowadzana jest procedura oceny 
oddziaływania na środowisko (dotyczy tylko tych przedsięwzięć 
dla, których przeprowadzenie w/w procedur wynika z przepisów 
prawa).  

Uwzględnianie w pracach planistycznych 
informacji na temat terenów o 
stwierdzonych przekroczeniach 
dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych, z podziałem na 
obszary przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową i tereny dostępne dla 
ludności. 

Zadanie jest realizowane na etapie opracowywania a następnie 
uchwalania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, w przypadku gdy jest to konieczne. 

Działania z zakresu edukacji ekologicznej 
Opracowanie i wdrożenie miejskiego 
programu edukacji ekologicznej. 

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gminy zadanie nie 
było realizowane. 

Promocja wydawnictw o tematyce 
ekologicznej (spotkania, seminaria, 
szkolenia itp.).  

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gminy zadanie nie 
było realizowane. 

Doposażenie szkół w materiały 
dydaktyczne i informacyjne dotyczące 
ochrony środowiska. 

Zadanie było realizowane w ramach środków finansowych 
zabezpieczanych w budżecie miasta na utrzymanie szkół. 

Bieżąca informacja o stanie środowiska i 
prowadzonych działaniach w tym zakresie. 

Zadanie jest realizowane poprzez umieszczenie na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Chełmży, publicznie dostępnego 
wykazu danych o środowisku.   
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Zadanie przewidziane do realizacji 

 

 
Sposób realizacji 

Organizacja miejskiego konkursu wiedzy 
ekologicznej. 

Zadanie było realizowanie przez Powiatową i Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Chełmży poprzez organizowanie konkursów 
plastycznych, fotograficznych, wiedzy itp. 

Wprowadzenie do zajęć szkolnych 
tematyki ekologicznej. 

Zadanie jest realizowane w ramach programów nauczania 
prowadzonego w szkołach. 

Kreowanie aktywnych form edukacji 
ekologicznej. 

Zadanie jest realizowane w ramach szkolnych i pozaszkolnych 
zajęć – wycieczki, rady piesze i rowerowe itp.  

Organizacja akcji edukacyjnych (Dzień 
Ziemi, Sprzątanie Świata). 

Zadanie było realizowane poprzez cykliczne organizowanie akcji 
wiosennego sprzątania miasta Chełmży (miesiąc kwiecień) oraz 
akcji sprzątania świata (miesiąc wrzesień).  

 

2/ Realizacja Planu Gospodarki Odpadami miasta Chełmży na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 

2012-2015. 

 
Zadanie przewidziane do realizacji 

 

 
Sposób realizacji 

Opracowanie w 2010r., programu 
usuwania azbestu. 

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gminy zadanie nie 
było realizowane w 2010r. oraz nie będzie realizowane w 2011r. 

Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki 
odpadów w oparciu o system workowy. 

System selektywnej zbiórki odpadów funkcjonuje na terenie 
miasta Chełmży od 2002r. – system w oparciu o pojemniki typu 
„dzwon”. W połowie 2010r. na terenie miasta Chełmży został 
wprowadzany system workowy. W pierwszej kolejności  
systemem workowym zostały objęte wszystkich osiedla domów 
jednorodzinnych. W kolejnych latach planowane jest 
prowadzanie systemu workowego w pozostałych rejonach miasta, 
jednakże takie rozwiązanie będzie wiązało się 
z wyasygnowaniem dodatkowych środków finansowych z 
budżetu miasta.  

Prowadzenie działań na rzecz 
kompleksowych, międzygminnych 
rozwiązań w gospodarce odpadami 
komunalnymi. 

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami 
na terenie województwa kujawsko – pomorskiego 
przewidzianych jest jedenaście międzygminnych kompleksów 
unieszkodliwiania odpadów. Gmina miasto Chełmża przypisana 
jest do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych opartego na składowisko odpadów 
w Niedźwiedziu, Gmina Dębowa Łąka. Z przedmiotowego 
kompleksu mają również korzystać następujące gminy: 
powiat brodnicki:  
m. Brodnica, m. i gm. Jabłonowo Pomorskie, gm. Bobrowo, 
gm. Brodnica, gm. Zbiczno  
powiat wąbrzeski:  
m. Wąbrzeźno, gm. Dębowa Łąka, gm. Książki, gm. Płużnica, 
gm. Wąbrzeźno 
powiat golubsko-dobrzyński: 
m. Golub-Dobrzyń, gm. Golub-Dobrzyń, m. i gm. Kowalewo 
Pomorskie, gm. Ciechocin 
powiat grudziądzki 
m i gm Radzyń Chełmiński (Radzyń Chełmiński, Gawłowice, 
Gziki, Radzyń Wieś, Radzyń Wybudowanie, Mazanki, 
Czeczewo, Wymysłowo, Gołębiewo, Rywałd, Stara Ruda)  
powiat toruński:  
m. Chełmża, gm. Chełmża 

Prowadzenie działań edukacyjnych wśród 
mieszkańców gminy w zakresie 
racjonalnego gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w tym minimalizacji 

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gminy zadanie nie 
było realizowane w 2010r. oraz nie będzie realizowane w 2011r. 
Jednakże w zakresie edukacji dzieci i młodzieży zadanie jest 
realizowane w ramach programów nauczania prowadzonego 
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Zadanie przewidziane do realizacji 

 

 
Sposób realizacji 

wytwarzanych odpadów, ich selektywnego 
zbierania, poddawania odzyskowi i 
recyklingowi. 

w szkołach. 

Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów. Zadanie jest realizowane corocznie w okresie wiosennym, 
a następnie w miarę potrzeb i możliwości finansowych w ciągu 
roku. 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z 
terenu gminy. 

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gminy w 
budżetach miasta Chełmży na lata 2008-2011, nie przewidziano 
środków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest. 

 

 Podsumowując należy stwierdzić, iż kluczowe postanowienia wynikające z Program 

Ochrony Środowiska gminy miasto Chełmża na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 

oraz Plan Gospodarki Odpadami miasta Chełmży na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-

2015, są realizowane w znaczącym stopniu, zwłaszcza w sferze gospodarki wodno-ściekowej i 

gospodarki odpadami. Oczywiście realizacja większości zadań wiąże się z wyasygnowaniem z 

budżetu miasta odpowiednich środków, co biorąc pod uwagę zakres obowiązków spoczywających 

na gminie oraz jej możliwości finansowe, nie zawsze jest możliwe. 

 Należy również wskazać, iż w budżecie miasta Chełmży na 2011r. brak jest środków na 

wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami, których 

czasokres obowiązywania określony został na lata 2008-2011. 

 Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska programy i plany sporządzane są na 

okresy czteroletnie i powinny być aktualizowane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co cztery 

lata. Należy również nadmienić, iż czasokresy zawarte w kolejnych programach i planach muszą 

być spójne – nie mogą posiadać przerw czasowych. 

 Mając na uwadze powyższe procedura sporządzenia aktualizacji programu i planu powinna 

zostać rozpoczęta w roku bieżącym co pozwoliłoby na jego uchwalenie w I połowie 2012r., co 

wymagałoby zabezpieczenia w budżecie miasta na 2011r. właściwych środków finansowych na 

jego realizację. 

 

VI. Cele i priorytety polityki ochrony środowiska 

Podstawowymi dokumentami, w które „wpisują się” cele polityki ochrony środowiska 

miasta Chełmża są przede wszystkim: „Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z 

perspektywą do roku 2016”, „Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami 

województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018” i 
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„Program ochrony środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 

2017”. 

Cele polityki ochrony środowiska stanowią rozwinięcie i uszczegółowienie celów w zakresie 

ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury służącej ochronie środowiska sformułowanych w 

„Strategii rozwoju miasta Chełmża”, jak również w poprzedniej edycji Programu. 

Jako podstawowy cel polityki ochrony środowiska na obszarze miasta Chełmża do 2015 r. i 

perspektywicznie do 2019 r. przyjęto: poprawę jakości środowiska w celu poprawy jakości życia 

mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności i możliwości rozwoju miasta. 

Realizacja celu głównego jest możliwa pod warunkiem przyjęcia jako powszechnie obowiązującej 

zasady zrównoważonego rozwoju, identyfikacji określonych priorytetów ochrony środowiska oraz 

realizacji celów cząstkowych. Ocena aktualnego stanu środowiska miasta i identyfikacja głównych 

problemów ekologicznych upoważniają do stwierdzenia, że priorytetami polityki ochrony 

środowiska na obszarze miasta Chełmża są: 

• ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

• dalsza poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie niskiej emisji, 

• poprawa warunków klimatu akustycznego, 

• ochrona wód powierzchniowych przed migracją zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, 

• zachowanie jakości wód podziemnych i ich ochrona przed degradacją, 

• poprawa stanu zdrowia mieszkańców, 

• kształtowanie zieleni miejskiej, 

• wprowadzanie zadrzewień, w tym zieleni przyulicznej, 

• zachowanie i kształtowanie różnorodności biologicznej, 

• zmniejszenie wodochłonności, materiałochłonności i energochłonności przy zastosowaniu 

najlepszych dostępnych technik (BAT), 

• wdrażanie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami oraz dalszy rozwój selektywnej 

zbiórki odpadów, 

• wspieranie technologii minimalizujących ilość wytwarzanych odpadów, 

• podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa miasta. 

 

VII. Kierunki ochrony środowiska 

Działania programowe w zakresie ochrony środowiska na obszarze miasta Chełmża 

uwzględniają z jednej strony dość dobry obecny stan środowiska, w tym poszczególnych jego 

komponentów, lecz możliwy do dalszej poprawy. Z drugiej zaś strony wynikają z dynamicznego 
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rozwoju procesów urbanizacyjnych, w tym m.in. rozwoju budownictwa mieszkaniowego, 

budownictwa usługowego i handlowego, jak również prowadzonych inwestycji infrastrukturalnych. 

Procesy te powodują nieustanne powstawanie nowych zagrożeń, które powinny być 

minimalizowane już na etapie planowanego rozwoju. Istotne jest także podjęcie działań 

zmierzających do zapewnienia trwałej ochrony terenów i obiektów o najwyższych na terenie miasta 

zasobach przyrodniczych, a także podjęcie działań nad eliminacją bądź minimalizacją istniejących 

zagrożeń. 

Zgodnie z zapisami wymienionych wcześniej dokumentów programowych w zakresie ochrony 

środowiska na poziomie kraju, województwa i powiatu, sformułowano dla miasta Chełmża 

następujące cele polityki ochrony środowiska: 

• Poprawa jakości środowiska 

• Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii 

• Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych 

• Działania systemowe w ochronie środowiska 

Realizacja tak sformułowanych celów polityki ochrony środowiska pozwoli na sukcesywną 

poprawę stanu środowiska miasta oraz spełnianie wymogów prawa krajowego w zakresie ochrony 

środowiska z zachowaniem wymogów i standardów Unii Europejskiej. 

1. Poprawa jakości środowiska 

Przeprowadzona szeroka analiza stanu poszczególnych elementów środowiska pozwala na 

stwierdzenie, że na terenie miasta Chełmża wymagane jest kontynuowanie działań na rzecz dalszej 

poprawy stanu środowiska. 

1.1 Poprawa jakości wód 

Głównym kierunkiem działań w tym obszarze jest stworzenie takich standardów w sferze 

gospodarki wodno-ściekowej w mieście, które zagwarantują dobry stan ekologiczny wód 

powierzchniowych i dobrą jakość wód podziemnych zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy 

Wodnej. Miasto Chełmża w ostatnich latach zrealizowało szeroki pakiet zadań inwestycyjnych 

związanych z poprawą jakości wody pitnej oraz zapewniających warunki właściwego 

odprowadzania wytworzonych ścieków do systemów ich oczyszczania i do środowiska. Poprzez 

zrealizowane inwestycje z zakresu urządzeń i sieci wodociągowych mieszkańcy miasta w 100% 

korzystają z wody dobrej jakości. Wykonane inwestycje kanalizacyjne tj. dwa magistralne 

kolektory ściekowe pozwoliły od dnia 01.10.2009 r. na odprowadzanie ścieków z terenu miasta 

Chełmży do oczyszczalni ścieków w Toruniu. Sukcesywnie realizowana budowa nowych sieci 

kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz przepompowni ścieków powoduje znaczne 
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ograniczenie zagrożeń dla środowiska wodno-gruntowego, jakie powodują bądź to nieszczelne 

przydomowe zbiorniki na ścieki oraz nieszczelne sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej.  

Warto tutaj przytoczyć, że dzięki realizacji unijnych projektów z zakresu gospodarki wodno-

ściekowej w ostatnich latach w Chełmży, w ramach projektu współfinansowanego ze środków 

Funduszu Spójności pn. "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej Miasta 

Chełmży", wybudowane zostały dwie podczyszczalnie ścieków deszczowych tj. przy ul. M. Reja i 

ul. Polnej. 

W efekcie tych wszystkich działań około 100% mieszkańców Chełmży korzysta z wody 

wodociągowej, a 78,6% - z usług kanalizacyjnych. 

Zadania kierunkowe w rozpatrywanym zakresie powinny być kontynuacją zapisów poprzedniej 

edycji Programu ochrony środowiska miasta Chełmży i powinny obejmować: 

• inwentaryzację istniejących ujęć wody pod kątem warunków ochrony warstw 

wodonośnych, 

• systematyczną likwidację nieeksploatowanych studni jako potencjalnych ognisk 

zanieczyszczenia użytkowych warstw wodonośnych, 

• ochronę i wzmacnianie funkcji ochronnych pasów zieleni wzdłuż cieków, jezior i 

zbiorników wodnych jako stref buforowych przed spływem do wód zanieczyszczeń 

obszarowych, 

• realizację zadań inwestycyjnych pozwalających na minimalizację strat wody wynikających 

z nieszczelności lub awaryjności istniejącej sieci wodociągowej, 

• realizację zadań inwestycyjnych pozwalających na likwidację nieszczelności sieci 

kanalizacji sanitarnej oraz istniejących wybieralnych zbiorników ścieków, 

• dalszy rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej, 

• budowę i rozbudowę systemów odbioru wód opadowych i roztopowych oraz ich 

oczyszczanie, 

• identyfikację, likwidację lub ograniczenie oddziaływania punktowych i obszarowych 

źródeł (ognisk) zanieczyszczania środowiska wodno-gruntowego, 

• analizę wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych pod kątem 

wytyczania kierunków naprawczych dla poprawy jakości wód. 

1.2 Poprawa jakości powietrza i ochrona klimatu 

Wieloletnie badania jakości powietrza prowadzone na terenie miasta Chełmża wskazują, iż na 

wysokie poziomy stężeń substancji (pyłu zawieszonego, dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, 

dwutlenku azotu) wpływ ma głównie tzw. „niska emisja”, pochodząca z ogrzewania 
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indywidualnego oraz z zanieczyszczeniami komunikacyjnymi z wzrastającego natężenie ruchu 

pojazdów silnikowych. Stąd też działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Chełmży 

ukierunkowane winny być głównie na: ograniczeniu emisji powierzchniowej (z indywidualnych 

systemów grzewczych) i ograniczeniu emisji zanieczyszczeń liniowych (komunikacyjnych). 

Działania kierunkowe wyznaczają podstawowy cel, jakim jest poprawa jakości powietrza w mieście 

w celu polepszenia jakości życia mieszkańców oraz dotrzymania poziomów dopuszczalnych 

substancji w powietrzu. Realizacja działań jest możliwa głównie dzięki przestrzeganiu zaleceń 

programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie 

poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM 10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu, 

przyjętego uchwałą Nr XXX/537/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 

stycznia 2013 r., który wskazuje katalog działań naprawczych krótko i długoterminowych, 

eliminujących przyczyny zanieczyszczeń i zmierzających do osiągnięcia poziomów nie 

powodujących przekroczeń stężeń dopuszczalnych i docelowych. 

Realizacja tego celu możliwa jest poprzez następujące kierunki działań: 

W zakresie ograniczenia emisji powierzchniowej: 

- opracowanie planu ograniczenia niskiej emisji, poprzedzone pełną inwentaryzacją źródeł, 

- rozbudowę centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną, 

- redukcję emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych poprzez podłączenie do sieci cieplnej 

lub gazowej, zastępowanie paliw stałych paliwami niskoemisyjnymi lub energią ze źródeł 

odnawialnych, 

- zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez termomodernizację obiektów, 

inteligentne oświetlenie wnętrz budynków. 

W zakresie ograniczenia emisji liniowej (komunikacyjnej) m.in.: 

 - budowę obwodnicy Chełmży w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551, 

 - wprowadzenie stref zakazu lub ograniczonego ruchu pojazdów, 

 - rozwój komunikacji rowerowej i ciągów ruchu pieszego, 

 - budowę nowych oraz przebudowa, rozbudowa bądź modernizacja istniejących dróg w celu 

poprawy płynności ruchu i eliminacji transportu tranzytowego z miasta, 

 - prowadzenie działań ograniczających emisję wtórną pyłu z nawierzchni drogowych, 

 - proekologiczną politykę parkingową, tj. bonifikaty dla pojazdów z napędem hybrydowym, itp. 

1.3 Poprawa klimatu akustycznego 

Badania monitoringowe hałasu w Chełmży wskazują na pilną potrzebę eliminacji lub istotnego 

ograniczenia ruchu pojazdów samochodowych z centrum miasta. Ulicami: Bydgoska – Sikorskiego 

– Mickiewicza – Chełmińska – 3 Maja przebiega droga wojewódzka nr 551 relacji Strzyżawa – 
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Wąbrzeźno. Przebieg tej drogi o ruchu tranzytowym przez obszar zwartej zabudowy śródmieścia, 

jest główną przyczyną niekorzystnej sytuacji akustycznej miasta. W celu dotrzymania 

dopuszczalnych poziomów hałasu niezbędne jest: 

a) W zakresie hałasu drogowego (główne źródło hałasu w mieście) 

- budowa obwodnicy Chełmży w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551, 

- utrzymywanie w należytym stanie technicznym nawierzchni drogowych, 

- budowa, modernizacja i remonty istniejących dróg z uwzględnieniem stosowania tzw. 

„nawierzchni cichej”, 

- tworzenie stref z zakazem lub ograniczeniem ruchu pojazdów w centrum miasta 

(osobowych i/lub ciężarowych), 

- ograniczanie prędkości ruchu pojazdów, 

- rozwój alternatywnych form komunikacji w mieście, szczególnie komunikacji rowerowej, 

- budowa ekranów akustycznych i uzupełniająco – tworzenie pasów zwartej zieleni 

ochronnej, 

b) w zakresie hałasu kolejowego 

- ograniczanie lokalizacji zabudowy w sąsiedztwie linii kolejowej (przy ul. Ładownia. 

Dworcowej, Toruńskiej, M. Reja, Wagonowej), 

c) w zakresie hałasu przemysłowego 

- podjęcie kompleksowych działań dostosowawczych przez Nordzucker Polska S.A., 

redukujących emisję hałasu, wynikających z przekroczenia dopuszczalnego  poziomu 

dźwięku dla pory nocnej, 

- przegląd obowiązujących zezwoleń w zakresie dotyczącym emisji hałasu. 

Realizacja tych działań powinna pozwolić na dotrzymywanie dopuszczalnych poziomów hałasu na 

obszarze całego miasta. 

1.4 Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 

Głównym kierunkiem działań w tym zakresie jest zachowanie wymaganych przepisami prawa 

poziomów pól elektromagnetycznych na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz w terenach 

dostępnych dla ludności, tj. utrzymywanie poziomów poniżej dopuszczalnych oraz zmniejszanie do 

co najmniej poziomów dopuszczalnych na terenach, gdzie nie są dotrzymywane. Jak wynika z 

dokumentów, w Chełmży nie stwierdzono przypadków przekroczeń wartości dopuszczalnych. 

Kierunki działań: 

• sukcesywne prowadzenie rejestru źródeł promieniowania elektromagnetycznego, 

• analiza wyników monitoringu pól elektromagnetycznych pod kątem ochrony ludności 

przed oddziaływaniem poziomów wytworzonych pól elektromagnetycznych. 



Program Ochrony Środowiska dla gminy miasto Chełmża na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019     
  

59 
 

1.5 Ochrona przed poważnymi awariami i poważnymi awariami przemysłowymi 

Głównym kierunkiem działań na obszarze Chełmży jest zapobieganie powstawaniu zdarzeń 

mogących powodować poważną awarię (działania prewencyjne), a w przypadku jej powstania – 

ograniczenie jej skutków dla ludzi środowiska. 

1.6 Zarządzanie środowiskiem w aspekcie ochrony zdrowia 

Głównym kierunkiem działań w zakresie relacji środowisko-zdrowie jest kontynuowanie procesu 

włączenia problematyki do procedur zarządzania jakością środowiska, zmniejszenie narażenia na 

czynniki szkodliwe w środowisku życia i prac. 

Kierunki działań: 

• stała analiza monitoringu jakości środowiska (jakości powietrza, jakości wód, ochrony 

ludzi przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym, potencjalnych sprawców 

wystąpienia zdarzeń o znamionach poważnych awarii), 

• wdrożenie programów profilaktyki medycznej skutków zdrowotnych narażenia na 

szkodliwe czynniki środowiska, 

• wprowadzenie ekologicznych systemów grzewczych w  celu poprawy jakości powietrza i 

zmniejszenia zapadalności na choroby układu oddechowego, 

• modyfikowanie organizacji ruchu pojazdów mieście w sposób ograniczający ich ruch w 

obrębie śródmieścia (budowa obwodnicy w ciągu drogi nr 551) oraz na terenach zabudowy 

mieszkaniowej, 

• sukcesywna eliminacja z centrum miasta pojazdów benzynowych oraz samochodów bez 

katalizatorów,  

• doskonalenie systemu wczesnego wykrywania zagrożeń ludzi i środowiska ze strony 

promieniowania jonizującego i niejonizującego, 

• wspieranie działań kontrolnych prowadzących do poprawy jakości środowiska i 

bezpieczeństwa ekologicznego i zdrowotności ludzi. 

 

2. Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii 

Surowce, materiały, woda i energia tworzą środowisko życia człowieka, a także stanowią istotną 

część składową procesów produkcyjnych. Należy więc traktować je jako dobro, które powinno 

wykorzystywać się w sposób racjonalny, ponieważ tylko wtedy przyczyni się do rozwoju 

gospodarczego państwa/regionu nie zagrażając jednocześnie jego bezpieczeństwu ekologicznemu. 

Szczególnie zasoby nieodnawialne powinny być użytkowane w taki sposób, aby nie uległ 

zmniejszeniu kapitał przyrodniczy obszaru występowania. W czasach silnego rozwoju społeczno-
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gospodarczego dużego znaczenia nabiera aspekt efektywności użytkowania energii, zmniejszenia 

odpadowości produkcji, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, a także umiejętnego 

kształtowania zasobów wodnych. Aby doprowadzić do zrównoważonego i optymalnego 

wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii na terenie miasta wyodrębniono szereg 

działań ujętych w trzech priorytetach: 

• Materiałochłonność, wodochłonność, energochłonność i odpadowość; 

• Kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i skutkami suszy; 

• Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. 

2.1 Materiałochłonność, wodochłonność, energochłonność i odpadowość 

Silny rozwój społeczno-gospodarczy powoduje coraz większe zachwianie równowagi pomiędzy 

potrzebami codziennego życia człowieka, potrzebami przemysłu i energetyki a dostępnością 

surowców i wody. Konieczne jest podjęcie działań w kierunku zmniejszenia materiałochłonności, 

wodochłonności, energochłonności i odpadowości życia człowieka oraz działalności gospodarczej. 

Kierunki działań: 

• wspieranie modernizacji procesów przemysłowych, głównie w Nordzucker Polska S.A.,  w 

kierunku osiągnięcia normatywów najlepszej dostępnej techniki, 

• wspieranie stosowania zamkniętych obiegów wody w przedsiębiorstwach, 

• inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do zmniejszenia zużycia wody i 

podniesienia efektywności wykorzystania energii w gospodarce komunalnej, 

• wspieranie działań mających na celu minimalizację i ograniczanie ilości powstawania 

odpadów, 

• wspieranie projektowania i realizacji energooszczędnego budownictwa, 

• wspieranie efektywnych i przyjaznych środowisku technologii wytwarzania energii oraz 

zwiększanie sprawności przesyłu energii, 

• poddanie recyklingowi (ponownemu wykorzystaniu) co najmniej 50% papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła, 

• przygotowanie do ponownego użycia z zastosowaniem bezpiecznych metod co najmniej 

70% odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

• od 16 lipca 2013 r. - odpady biodegradowalne mogą stanowić nie więcej niż 50% 

(wagowo) całkowitej masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania, 

• od 16 lipca 2020 r. - odpady biodegradowalne mogą stanowić nie więcej niż 35% 

(wagowo) całkowitej masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania - w 

stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 
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2.2 Kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i skutkami suszy 

Realizowany w dalszym ciągu pobór wód z Jeziora Chełmżyńskiego przez Nordzucker Polska S.A. 

oraz usytuowanie we wschodniej części miasta, nad północnym brzegiem Jeziora Chełmżyńskiego, 

komunalnego ujęcia wody wymaga szczególnej uwagi w zakresie kształtowania zasobów wodnych. 

Natomiast zmienność zjawisk pogodowych polegających m.in. na występowaniu opadów 

atmosferycznych o dużej intensywności wymaga zabezpieczenia możliwości odprowadzenia (z 

terenów utwardzonych) bądź retencjonowania ich nadmiaru. 

Kierunki działań: 

• podniesienie potencjału ekologicznego i walorów przyrodniczych dla wód Jeziora 

Chełmżyńskiego oraz Kanału Miałkusz i Rowu Fabrycznego, 

• zapewnienie pełnego odprowadzania wód opadowych z terenów utwardzonych (ulice, 

place), 

• tworzenie warunków do szerokiego korzystania z wód powierzchniowych (rekreacja, 

żegluga) przy niepogarszaniu ich jakości,  

• monitoring właściwego utrzymania wód i urządzeń wodnych, 

• utrzymanie drożności cieków, 

• przywrócenie walorów krajobrazowych, przyrodniczych i funkcjonalnych 

zdegradowanych cieków i zbiorników wodnych, 

• dalsza rewitalizacja nabrzeży Jeziora Chełmżyńskiego, 

• rekultywacja Jeziora Chełmżyńskiego, 

• bieżące utrzymywanie dobrego stanu technicznego urządzeń regulujących warunki 

gruntowo-wodne w wyznaczonych rejonach miasta, 

• właściwa gospodarka gruntami w celu zachowania pełnego dostępu do linii brzegowej wód 

publicznych oraz urządzeń melioracyjnych. 

2.3 Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych 

Jednym z priorytetów polityki energetycznej władz Chełmży powinien stać się w najbliższych 

latach rozwój energetyki opartej na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Możliwości na 

terenie miasta w tym zakresie wiążą się z wykorzystaniem zwłaszcza energii słońca, ciepła ziemi i 

biomasy. Należy dążyć do jak największego wykorzystania OZE w codziennym życiu przy 

jednoczesnym poszanowaniu elementów środowiska geograficznego. 

Kierunki działań: 

• promowanie stosowania odnawialnych źródeł energii, 
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• wspieranie stosowania instalacji wykorzystujących energię słońca zwłaszcza w budynkach 

użyteczności publicznej, zabudowie mieszkaniowej, 

• wspieranie stosowania biomasy w systemach grzewczych indywidualnych w miejsce paliw 

węglowych, 

• wspieranie stosowania alternatywnych źródeł energii - pomp ciepła, 

• ciągły monitoring lokalizacji urządzeń OZE oraz wspieranie wdrażania kogeneracyjnych 

systemów energetycznych (jednoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej) z 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

 

3. Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych 

Rozwój społeczno-gospodarczy zawsze, lecz w różnym stopniu odbywa się kosztem zasobów 

środowiska przyrodniczego. Ochrona zasobów przyrodniczych przed nieracjonalnym 

wykorzystaniem i zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju ich czerpanie dla potrzeb społeczno- 

gospodarczych, powinny uwzględniać potrzeby zachowania zasobów przyrodniczych i walorów 

krajobrazowych Chełmży oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości życia mieszkańców. 

Ochrona powinna dotyczyć zarówno poszczególnych elementów środowiska, jak i całości 

ekosystemów.  

3.1 Ochrona przyrody i krajobrazu 

Głównym celem w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowania walorów 

krajobrazowych jest ochrona różnorodności biologicznej miasta na poziomie wewnątrzgatunkowym 

(genetycznym), gatunkowym i ponadgatunkowym (ekosystemowym i krajobrazowym). Niezbędna 

jest ochrona chronionych i rzadko występujących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz 

zapewnienie ciągłości istnienia dzikiej fauny i flory oraz zapewnienie równowagi ekologicznej 

ekosystemów o wartości przyrodniczej. 

Kierunki działań: 

• realizacja powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej (flory, fauny, siedlisk 

przyrodniczych) ze szczególnym uwzględnieniem ciągu ekologicznego rynny 

chełmżyńskiej i zieleni miejskiej, 

• prowadzenie racjonalnego zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego potrzebę 

zachowania ciągłości przestrzennej rynny chełmżyńskiej, 

• ochrona krajobrazu otwartego przed inwestycjami dysharmonijnymi, 

• poprawa stanu zniszczonych cennych przyrodniczo ekosystemów, zwłaszcza doliny 

Kanału Miałkusz, 



Program Ochrony Środowiska dla gminy miasto Chełmża na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019     
  

63 
 

• wspieranie kompleksowych badań florystycznych, faunistycznych i krajobrazowych oraz 

rozwój systemu wymiany informacji przyrodniczej, 

• działania na rzecz czynnej ochrony gatunków chronionych, 

• ograniczanie wprowadzania gatunków obcej flory i fauny. 

3.2 Ochrona i zrównoważony rozwój lasów i zieleni miejskiej 

W związku z brakiem terenów leśnych na terenie Chełmży, szczególnej troski wymagają tereny 

zieleni urządzonej i nieurządzonej. Głównym celem w tym zakresie powinno stać się dążenia do 

zwiększenia powierzchni „zielonej tkanki” miasta. Jako ważne uznać należy równoważenie funkcji 

tego typu zieleni: ekologicznej i społecznej, a jej użytkowanie rekreacyjne pozostać powinno w 

symbiozie z walorami ekologicznymi. 

Kierunki działań: 

• sukcesywna rewaloryzacja terenów zieleni urządzonej, 

• realizowanie nowych nasadzeń drzew wzdłuż ulic, 

• ochrona roślinności przybrzeżnej Jeziora Chełmżyńskiego, 

• tworzenie terenów zieleni na obszarach nieużytków rolniczych, 

• dalsze kształtowanie dla celów rekreacyjnych pasa wzdłuż Jeziora Chełmżyńskiego z 

kształtowaniem terenów zieleni, 

• tworzenie nowych terenów zieleni według ustaleń miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego miasta. 

3.3 Ochrona powierzchni ziemi i gleb 

Rozwój społeczno-gospodarczy odbywa się w przestrzeni miasta kosztem tzw. powierzchni 

aktywnych przyrodniczo. Przeznaczanie pod zabudowę nowych terenów powoduje zwiększanie 

powierzchni terenów utwardzonych, co z kolei nasila zjawiska skoncentrowanego odpływu wód 

opadowych. Realizacja zabudowy na terenach o dużych spadkach powoduje zagrożenie ruchami 

masowymi i procesami osuwiskowymi oraz nasilaniem procesów erozji gleb. 

Kierunki działań: 

• ograniczanie procesów erozji wodnej i wietrznej, 

• rekultywacja gleb zdegradowanych metodami biologicznymi, 

• prowadzenie bieżącej rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdegradowanych, w tym 

terenów poprzemysłowych, 

• inicjowanie prowadzenia badań składu chemicznego gleby na terenach poprzemysłowych, 

• racjonalne zagospodarowanie dużych kompleksów terenów dotychczas niezabudowanych, 

zwłaszcza w renie jezior: Chełmżyńskiego i Archidiakonka. 
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3.4 Ochrona zasobów kopalin 

Na terenie miasta Chełmża nie udokumentowano dotychczas żadnych złóż kopalin. Działania 

kierunkowe w tym zakresie dotyczyć mogą jedynie ewentualnych prac poszukiwawczych w 

zakresie wód geotermalnych lub gazu z łupków. Muszą być one realizowane z przestrzeganiem 

stosownych przepisów w tym zakresie, z udziałem społeczeństwa. 

 

4. Działania systemowe w ochronie środowiska 

Działania systemowe są zabiegami, które z racji swojej specyfiki, traktują środowisko przyrodnicze 

jak organizacyjną całość. Skuteczna ochrona środowiska wymaga nie tylko konkretnych działań 

służących biernej poprawie fizycznych czy chemicznych parametrów środowiska, ale równie 

istotne są czynne działania o charakterze prewencyjnym, edukacyjnym, prawnym i organizacyjnym 

rozumiane jako aspekty systemowe w ochronie środowiska. Realizując wytyczne Polityki 

Ekologicznej Państwa w tym zakresie zakładać należy dalszy rozwój świadomości ekologicznej 

społeczeństwa miasta, rozwój nowych technologii służących ochronie środowiska i przestrzegania 

zasady zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym. Samorząd miejski ma szerokie 

kompetencje w tym zakresie, głównie pod kątem stanowienia prawa i wymogu jego przestrzegania, 

ale nawet nie wykluczając możliwości aktywizacji rynku na rzecz ochrony środowiska. 

4.1 Edukacja społeczeństwa i udział społeczeństwa w ochronie środowiska 

Skuteczna edukacja ekologiczna leży u podstaw funkcjonowania świadomej i aktywnej lokalnej 

społeczności. Prowadzenie efektywnej edukacji ekologicznej przekłada się na zmniejszenie 

możliwości występowania negatywnych zachowań społecznych i wzrost świadomości ekologicznej 

obywateli. Skutkuje to również pełniejszym udziałem społeczeństwa w kształtowaniu i ochronie 

środowiska, również dzięki propagowaniu świadomości wagi i konieczności uspołecznienia 

procesów inwestycyjnych i programowych. Istotne jest, aby edukację ekologiczną postrzegać nie 

tylko jako niezbędny element procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży, ale również jako 

permanentny proces edukacyjny obejmujący ogół społeczeństwa mający w konsekwencji 

doprowadzić do poprawy stanu środowiska, w tym zachowaniu jego walorów oraz zapewnienie 

wysokiej jakości życia. 

Kierunki działań: 

• Opracowywanie i realizacja programu lokalnego i / lub programów szkolnych z zakresu 

edukacji ekologicznej, w szczególności pod kątem dążenia do poprawy jakości 

środowiska, przyrody, bezpieczeństwa ekologicznego, zdrowotności i bezpieczeństwa 

ludzi, 
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• Rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi wraz z zapewnieniem im udziału 

w działaniach edukacyjnych oraz podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska, 

• Szkolenie kadry nauczycielskiej oraz organizatorów turystyki i wypoczynku w zakresie 

treści i metodyki przekazywania wiedzy ekologicznej, 

• Podnoszenie świadomości ekologicznej decydentów, 

• Prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej w przedszkolach, szkołach i innych 

placówkach oświatowych, 

• Przygotowywanie i publikowanie rzetelnej łatwo dostępnej informacji o stanie i 

zagrożeniach środowiska, 

• Kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowań społeczeństwa wzajemnie 

powiązanymi kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekonomicznymi, 

• Prowadzenie skutecznej edukacji ekologicznej, realizacja szeregu działalności 

promujących tematykę ekologiczną – organizacja wydarzeń i imprez (konkursy, przeglądy, 

wystawy, happeningi), prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, w tym w 

oparciu o produkty markowe regionu, 

• Tworzenie i rozwijanie bazy dydaktycznej edukacji ekologicznej. 

• Organizowanie imprez i konkursów o charakterze proekologicznym. 

4.2 Rozwój badań i postęp techniczny 

Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wzrost wiedzy o stanie i relacjach 

zachodzących w środowisku, skutkuje poszukiwaniem nowych rozwiązań i technologii, które w 

mniejszym stopniu zubożają zasoby środowiska przy korzystniejszym rachunku ekonomicznym. 

Rozwój sektora B+R (badania – rozwój), którego funkcjonowanie odpowiada za rozwój nowych 

technologii, wymaga zasadniczo dwóch składowych: kapitału ludzkiego oraz środków 

finansowych.  

Kierunki działań: 

• Wsparcie samorządu miasta dla jednostek wdrażających i stosujących rozwiązania 

technologiczne o innowacyjnym charakterze, 

• Zwiększenie wagi opinii i doradztwa naukowych środowisk z zakresu nauk 

przyrodniczych i ochrony środowiska w procesie podejmowania decyzji 

administracyjnych. 

4.3 Planowanie przestrzenne w ochronie środowiska 

Obserwuje się coraz mniejszy wpływ planowania przestrzennego na przestrzeń i rozwój społeczno-

gospodarczy w Polsce. Jest to spowodowane powszechnością stosowania przepisów tzw. specustaw 
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i możliwością lokalizacji nowego zainwestowania za pośrednictwem indywidualnych decyzji 

administracyjnych odwiązanych od szerokiego procesu planowania. W takiej sytuacji nie sposób 

określić dalekosiężnych i skumulowanych oddziaływań na środowisko, a nawet wykazać jakie 

relacje będą zachodzić pomiędzy istniejącymi i planowanymi zjawiskami w przestrzeni. Samorząd 

miasta Chełmża przeciwstawia się tym niekorzystnym procesom sporządzając sukcesywnie nowe 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i dokonując zmian wybranych planów. 

Niezbędne jest także dostosowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego do nowych potrzeb zagospodarowania przestrzeni miejskiej. 

Kierunki działań: 

• Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego zasady zrównoważonego 

rozwoju i wymagań ochrony środowiska, 

• Przestrzeganie zasad ładu przestrzennego i ochrony krajobrazu, 

• Przestrzeganie zasad strefowania poszczególnych funkcji terenu (np. mieszkaniowa, 

usługowa, produkcyjna),  

• Przestrzeganie w planach miejscowych optymalizacji ustaleń dotyczących ochrony 

środowiska, w tym odprowadzenie ścieków do kanalizacji, zagospodarowania wód 

opadowych i roztopowych, stosowanie beze misyjnych lub niskoemisyjnych systemów 

cieplnych, 

• Zalecanie w planach miejscowych określania poziomów docelowych substancji w 

powietrzu celem ograniczenia „niskiej emisji”, 

• Uwzględnianie w polityce przestrzennej terenów zieleni, zwłaszcza zieleni towarzyszącej 

zabudowie mieszkaniowej, 

• Ustalanie racjonalnych parametrów urbanistycznych, zwłaszcza wskaźników 

intensywności zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej, 

• Prowadzenie efektywnego monitoringu obecnych i planowanych zmian zachodzących w 

środowisku. 

4.4 Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska 

Samorząd miejski w ramach posiadanych kompetencji posiada niewiele narzędzi do aktywizacji 

działalności rynkowych w celu obniżenia negatywnego wpływu na środowisko. W sytuacji braku 

możliwości zastosowania narządzi przymusu prawnego, można stosować mechanizmy zachęty i 

promocji zachowań i działań prośrodowiskowych w przedsiębiorstwach. W ten sposób można 

próbować pośrednio wpływać na podmioty gospodarcze w celu zmiany ich podejścia do ochrony 

zasobów środowiska. 
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Kierunki działań: 

• Stosowanie w systemie zamówień publicznych oraz publicznych dotacji i dofinansowań 

preferencji dla przedsiębiorstw o proekologicznym podejściu w ramach prowadzonych 

działalności (stosowanie systemów zarządzania środowiskowego, certyfikacja działalności), 

• Promocja i wsparcie dla zastosowania w przedsięwzięciach i procesach koncepcji najlepszych 

dostępnych technik (BAT), 

• Wsparcie dla jednostek publicznych i podmiotów gospodarczych uzyskujących certyfikaty 

norm ISO (w szczególności normy ISO 14001) 

• Upowszechnianie zastosowania w przedsiębiorstwach, zwłaszcza z gałęzi o znacznym 

negatywnym wpływie na środowisko, systemów zarządzania środowiskowego i systemu 

EMAS, 

• Stosowanie innowacyjnych prośrodowiskowych rozwiązań w inwestycjach finansowanych ze 

środków publicznych. 

 

VIII. Poziomy celów długoterminowych 

Obowiązkiem programu ochrony środowiska jest określenie wybranych poziomów celów 

długoterminowych ochrony środowiska. 

Poziomy te określono na podstawie obowiązujących przepisów prawnych i w kontekście 

zapewnienia właściwych standardów ochrony środowiska. Pogrupowano je w zakresie 

poszczególnych celów ekologicznych: 

poprawa jakości środowiska 

- pełne zwodociągowanie miasta, 

- przyłączenie do kanalizacji wszystkich posesji spełniających warunki techniczne i 

środowiskowe, 

- likwidacja wszystkich źródeł punktowego zanieczyszczenia wód, 

- budowa kolektorów sanitarnych i deszczowych, 

- wdrożenie optymalnej organizacji ruchu drogowego, 

- przebudowa wszystkich ulic o nawierzchni gruntowej, 

- termomodernizacja wszystkich obiektów użyteczności publicznej. 

- cała populacja miasta mieszka na terenach o poziomach pól elektromagnetycznych niższych od 

dopuszczalnych. 

zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii 

- rewitalizacja wszystkich terenów zdegradowanych, 
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- objęcie wszystkich wytwórców odpadów zorganizowanym systemem minimalizacji 

wytwarzania, segregacji, zbiórki, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów. 

ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych 

- wymiana drzewostanów topolowych występujących wzdłuż ulic i na innych terenach 

publicznych na „szlachetne” gatunki typu: lipa, klon, 

- objęcie ochroną prawną wszystkich zasługujących na to tworów przyrody jako pomniki 

przyrody, 

- objęcie ochroną prawną wszystkich unikalnych ekosystemów jako użytki ekologiczne, 

- pełna rewaloryzacja terenów zieleni miejskiej. 

działania systemowe w ochronie środowiska 

- pełna świadomość ekologiczna mieszkańców miasta, 

- doskonale wykształcona kadra nauczycielska, 

- pełne pokrycie obszaru miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

 

IX. Rodzaj i harmonogram przedsięwzięć proekologicznych 

Poniżej w tabeli zamieszczono wykaz najważniejszych działań kierunkowych w podziale na 

poszczególne cele ekologiczne zdefiniowane w dokumencie, z podaniem uzyskanych w wyniku ich 

realizacji efektów rzeczowych i ekologicznych oraz szacunkowych nakładów w okresie realizacji 

zadań Programu tj. do 2015 r. 

Działania kierunkowe Efekt ekologiczny  Czas realizacji 
Szacunkowe 

koszty* 
(tys. zł) 

Poprawa jakości środowiska 

Budowa sieci wodociągowych  
Zapewnienie wystarczającej 
ilości wody pitnej o dobrej 

jakości 
do 2019 r. wg przetargów Wymiana, modernizacja sieci wodociągowych 

Modernizacja i budowa urządzeń i obiektów 
wodociągowych 

Budowa sieci kanalizacyjnych 

Zapewnienie oczyszczania 
ścieków bytowo-gospodarczych 

do 2019 r. wg przetargów 
Wymiana i modernizacja sieci 

kanalizacyjnych 
Modernizacja urządzeń i obiektów gospodarki 

ściekowej  

Budowa kanalizacji deszczowej na terenie 
miasta Chełmża 

Zapewnienie właściwego 
zagospodarowania wód 

opadowych 
do 2019 r. wg przetargów 

Działania prowadzące do likwidacji szamb na 
terenach skanalizowanych 

Zapewnienie odpowiednich 
standardów jakości wód 

do 2019 r. b.d. 

Działania inwestycyjne związane z budową i 
przebudową sieci drogowej 

Ograniczenie uciążliwości dróg do 2019 r. wg przetargów 
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Działania kierunkowe Efekt ekologiczny  Czas realizacji 
Szacunkowe 

koszty* 
(tys. zł) 

Budowa obwodnicy Chełmży w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 551 

Ograniczenie poziomów hałasu 

b.d. b.d. 

Działania inwestycyjne odnośnie hałasu 
(zastosowanie nawierzchni o dobrych 

parametrach akustycznych) 
b.d. b.d. 

Działania organizacyjne związane z 
ograniczeniem ruchu pojazdów i kontrola 

przestrzegania prędkości 
- - 

Zastępowanie paliw węglowych nośnikami 
niskoemisyjnymi 

Ograniczenie niskiej emisji 
do 2019 r. b.d. 

Obniżenie emisji z ogrzewania 
indywidualnego 

do 2019 r. b.d. 

Termomodernizacja obiektów oświatowych Minimalizacja strat ciepła do 2019 r. b.d. 

Termomodernizacja innych obiektów 
użyteczności publicznej 

Minimalizacja strat ciepła do 2019 r. b.d. 

Działania ograniczające zużycie energii  
Obniżenie zapotrzebowania na 

energię 
do 2019 r. b.d. 

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej  
Stworzenie bazy danych o 

niskiej emisji 
do 2015 r. 

30 000 -  
50 000 zł 

Prowadzenie bazy danych odnawialnych 
źródeł energii  

Ogólnodostępny bank danych o 
OZE 

zadanie ciągłe b.d. 

Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii 

Zagospodarowanie nabrzeży Jeziora 
Chełmżyńskiego 

Zwiększenie atrakcyjności 
rekreacyjnej 

do 2019 r. b.d. 

Promowanie nowoczesnych technologii 
służących ochronie środowiska 

Minimalizacja zużycia zasobów 
środowiska i emisji 

zanieczyszczeń 
zadanie ciągłe - 

Inwentaryzacja i monitoring zasobów 
przyrodniczych 

Możliwość optymalnego 
zarządzania środowiskiem 

do 2019 r. b.d. 

Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych 

Ochrona i konserwacja pomnika przyrody 
Utrzymanie dobrego stanu tworu 

przyrody 
zadanie ciągłe b.d. 

Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej 
Poprawa stanu terenów 
wielofunkcyjnej zieleni 

do 2019 r. b.d. 

Rewitalizacja terenów położonych w dnie 
rynny chełmżyńskiej 

Przywrócenie walorów 
ekologicznych i rekreacyjnych 

do 2019 r. b.d. 

Kształtowanie systemu zieleni miejskiej 
Zachowanie drożności ciągów 

przyrodniczych 
zadanie ciągłe b.d. 

Opracowanie i zagospodarowanie lokalnej 
ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej 

Stworzenie bazy edukacji 
ekologicznej dla lokalnej 

społeczności 
do 2019 r. b.d. 

Inwentaryzacja przyrodnicza miasta 
Stworzenie bazy danych o 

zasobach przyrodniczych miasta 
do 2016 r. b.d. 

Działania systemowe w ochronie środowiska 
Organizowanie konkursów, olimpiad 

ekologicznych Kształtowanie właściwych 
postaw społecznych 

zadanie ciągłe b.d. 

Organizowanie kampanii służących poprawie 
stanu środowiska 

zadanie ciągłe b.d. 



Program Ochrony Środowiska dla gminy miasto Chełmża na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019     
  

70 
 

Działania kierunkowe Efekt ekologiczny  Czas realizacji 
Szacunkowe 

koszty* 
(tys. zł) 

Wspomaganie państwowego systemu 
monitoringu środowiska 

Zwiększenie możliwości badań 
stanu środowiska 

zadanie ciągłe b.d. 

Realizacja zadań gminy wynikających z 
przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, w tym:  zapewnienie 

odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, uchwalanie i dostosowywanie 

przepisów prawa miejscowego do 
zmieniającego się stanu prawnego. 

Organizacja optymalnego 
systemu odbioru i 

zagospodarowania odpadów 
zadanie ciągłe b.d. 

Dalsza rozbudowa systemu selektywnego 
zbierania odpadów 

Poprawa stanu sanitarnego 
środowiska 

zadanie ciągłe b.d. 

Uwzględnianie wymagań ochrony środowiska 
w miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz innych opracowaniach 

planistycznych i strategicznych 

Zapewnienie optymalnego 
zagospodarowania przestrzeni 

miasta 
zadanie ciągłe - 

* rzeczywiste koszty zostaną ustalone na etapie realizacji działań 

 

X. Środki niezbędne do osiągnięcia celów, zarządzanie Programem 

Realizacja założonych celów ekologicznych w Programie ochrony środowiska dla gminy 

miasto Chełmża na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 jest możliwa poprzez: 

- pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji służących ochronie środowiska, 

- optymalne wykorzystanie rozwiązań o charakterze organizacyjnym z uwzględnieniem 

zasady zrównoważonego rozwoju, 

- przestrzeganie założonych zasad zarządzania środowiskiem, 

- otrzymanie przyzwolenia społecznego na wdrażanie programu ochrony środowiska. 

1. Mechanizmy prawno-ekonomiczne 

Instrumenty służące realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy miasto Chełmża 

wynikają z obowiązujących przepisów prawa, w tym ustaw: prawo ochrony środowiska, o 

utrzymaniu czystości i porządku, o ochronie przyrody, o odpadach, prawo geologiczne i górnicze, o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo wodne, prawo budowlane i wielu innych. 

Do instrumentów prawnych należą: 

• strategia rozwoju miasta, 

• uchwały w sprawie budżetu miasta, 

• uchwały w sprawie budżetu spółek „miejskich”, 

• studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, 

• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

• decyzje administracyjne, 
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• pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, 

• pozwolenia na gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym pozwolenia wodno-prawne 

 i decyzje o emisji dopuszczalnej, 

• pozwolenie zintegrowane, 

• pozwolenia wodno-prawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 

• pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 

• pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska, 

• pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych, 

• pozwolenia dotyczące obiektów zaliczonych do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, 

• postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, 

• monitoring stanu środowiska. 

Oprócz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska 

w wielu istotnych sprawach kompetencje kontrolne w zakresie przestrzegania wymogów ochrony 

środowiska posiadają władze miasta. Burmistrz jest podstawowym organem, w rozumieniu 

przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w zakresie wydawania decyzji 

administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w tym w 

zakresie: gospodarki wodnej i ściekowej, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony 

przyrody, prawa geologicznego, postępowania z odpadami, ochrony zwierząt. Burmistrz jest też 

organem ochrony przyrody. 

2. Środki finansowe 

Możliwość osiągnięcia celów i kierunków założonych w Programie ochrony środowiska               

dla gminy miasto Chełmża wiąże się z realizacją określonych działań pozainwestycyjnych i zadań 

inwestycyjnych, które prowadzić będą do poprawy jakości środowiska i likwidacji bądź 

minimalizacji jego zagrożeń oraz pozwolą na poprawę jakości życia mieszkańców miasta. 

Bardzo trudno jest precyzyjnie, bądź z bardzo małym błędem oszacować nakłady na realizację 

Programu ochrony środowiska. Świadczy o tym przede wszystkim brak kompleksowych 

wieloletnich planów w tym zakresie, a decyduje głównie roczne planowanie budżetu dla samorządu 

oraz nieprzewidywalne wielkości pozyskiwania funduszy zewnętrznych, a zwłaszcza środków Unii 

Europejskiej z nowej perspektywy finansowej 2014-2020. 

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Chełmża stanowiąca Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 

XXX/213/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. zawiera wykaz planowanych 

dochodów i wydatków w poszczególnych latach, do roku 2015 włącznie. Należy jednak zauważyć, 
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że po stronie dochodów nie wykazano żadnych kwot z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych 

na inwestycje. Nie określono również od 2015 r. wydatków inwestycyjnych nowych i 

kontynuowanych. 

Dla przykładu należy podać, że uchwała budżetowa dla miasta Chełmża na 2014 rok zakłada 

wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 4 112 200 zł. W latach 2015-

2019 kwoty te będą z pewnością nie niższe, jednak trudno obecnie podać proporcje pomiędzy 

źródłami finansowanie budżetowymi (w tym gminnymi, zewnętrznymi gwarantowanymi i 

zewnętrznymi do pozyskania). Niezbędne jest jednak pozyskiwanie środków ze źródeł 

zewnętrznych. 

Finansowanie inwestycji służących ochronie środowiska stanowi podstawowy instrument realizacji 

programu ochrony środowiska. Środki finansowe pozyskiwane są lub mogą być m.in. poprzez: 

opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz fundusze celowe. 

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska pełnią funkcję prewencyjną i redystrybucyjną. 

Funkcja prewencyjna realizowana jest poprzez zachęcanie podmiotów gospodarczych do 

instalowania odpowiednich urządzeń ochronnych, wyboru najlepszej i proekologicznej technologii, 

optymalnej lokalizacji inwestycji oraz oszczędnego korzystania z zasobów środowiska. Funkcja 

redystrybucyjna polega na gromadzeniu i przemieszczaniu środków przeznaczonych na ochronę 

środowiska. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska pobierane są za: wprowadzanie 

gazów i pyłów do powietrza, pobór wody, odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów, zmianę 

sposobu użytkowania gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz usuwanie drzew 

i krzewów. Opłaty kierowane są bezpośrednio do budżetu miasta. 

Instrumenty finansowania ochrony środowiska stanowią: 

• opłaty za korzystanie ze środowiska - za emisję zanieczyszczeń do powietrza, za pobór wody 

powierzchniowej i podziemnej, za odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i za 

składowanie odpadów,  

• administracyjne kary pieniężne – wymierza, w drodze decyzji wojewódzki inspektor ochrony 

środowiska za: 

- przekroczenie określonych w pozwoleniach ilości lub rodzajów gazów lub pyłów 

wprowadzanych do powietrza, 

- przekroczenie określonych w pozwoleniach ilości, stanu lub składu ścieków, 

- przekroczenie określonej w pozwoleniach na pobór wód ilości pobranej wody, 

- naruszenie warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów 

albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów, wymaganych 

przepisami o odpadach, co do rodzaju i sposobu składowania lub magazynowania odpadów, 
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- przekroczenie określonych w pozwoleniach poziomów hałasu. 

• odpowiedzialność administracyjna - jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie 

oddziałuje na środowisko, organ ochrony środowiska może w drodze decyzji, nałożyć 

obowiązek: 

- ograniczenia oddziaływania na środowisko 

- przywrócenia środowiska do stanu właściwego 

Możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska  

Dbanie o stan i jakość środowiska przyrodniczego należy do podstawowych zadań 

wszystkich samorządów. Konieczność realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska wymaga 

jednak przeznaczenia na ten cel dużych nakładów finansowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom 

od lat na poziomie kraju, regionu a także na poziomie lokalnym, funkcjonują różnego rodzaju 

instrumenty finansowe służące wsparciu przedsięwzięć z zakresu ochrony i poprawy środowiska 

przyrodniczego. 

Dostępne w rozpoczynającym się okresie programowania 2014-2020 źródła finansowania zadań z 

zakresu ochrony wód, gospodarki wodnej, ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi, ochrony 

przyrody i krajobrazu, a także edukacji ekologicznej, podzielić można na dwie grupy: 

− źródła zewnętrzne (m.in. fundusze unijne) 

− źródła wewnętrzne (krajowe). 

Jednym z najistotniejszych uwarunkowań polityki rozwoju w latach 2014-2020 jest zasada 

zintegrowanego podejścia terytorialnego. Zakłada ona integrację wsparcia pochodzącego z 

różnych źródeł i różnych podmiotów oraz jego precyzyjne dostosowanie do potrzeb i 

uwarunkowań rozwojowych konkretnych terytoriów. Przyjęcie podejścia zintegrowanego 

oznacza przewartościowanie dotychczasowego sposobu prowadzenie działań rozwojowych 

poprzez dostosowanie interwencji o charakterze sektorowym do szczególnych potrzeb 

terytoriów definiowanych zarówno poprzez ich potencjały jak też bariery (problemy) 

rozwojowe. Oznacza to, że podjęcie interwencji w danym obszarze musi, obok wpisywania się 

w określone cele tematyczne i priorytety inwestycyjne, uwzględniać specyficzne potrzeby 

określonych terytoriów, jako obszarów strategicznej interwencji. Podejście takie jest zgodne z 

założeniami KSRR, które jako główny cel polityki regionalnej wskazują rozwijanie 

wewnętrznych czynników wzrostu (zasobów endogennych) oraz rozwiązywanie szczególnych 

problemów dotyczących wybranych terytoriów. Jest to również przesłanka na rzecz 

prowadzenia polityki rozwoju w bliskiej współpracy między różnymi szczeblami władz 

publicznych i partnerami w celu precyzyjnego określeniu szczegółowych celów interwencji 

realizowanej przy współudziale funduszy zewnętrznych i miejscowych. 
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Terytorialny wymiar prowadzonej interwencji został wprowadzony do głównych założeń 

polityki spójności po 2013 r.  

Umowa Partnerstwa (UP) jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy 

europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i 

wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) w Polsce w latach 2014-2020. Instrumentami realizacji 

UP są krajowe programy operacyjne (KPO) i regionalne programy operacyjne (RPO). Dokumenty 

te wraz z UP tworzą spójny system dokumentów strategicznych i programowych na nową 

perspektywę finansową. UP określa z jednej strony kontekst strategiczny w wymiarze tematycznym 

i terytorialnym, z drugiej zaś wskazuje oczekiwane rezultaty oraz obowiązujące ramy finansowe i 

wdrożeniowe. UP stanowi punkt odniesienia do określania szczegółowej zawartości programów 

operacyjnych. Programy operacyjne precyzują specyficzne obszary wsparcia i instrumenty 

realizacji, z poszanowaniem zapisów UP. Wynegocjowana z Komisją Europejską (KE) UP oraz 

programy operacyjne stanowią podstawę do realizacji nowej perspektywy finansowej w Polsce. 

Umowa Partnerstwa została zatwierdzona przez Komisję Europejską 23 maja 2014 r.  

W dokumencie przedstawiono m.in.:  

• najważniejsze zasady inwestowania funduszy unijnych, 

• powiązania pomiędzy funduszami a dokumentami strategicznymi, 

• podział funduszy na poszczególne dziedziny, 

• układ programów operacyjnych, 

• podział odpowiedzialności za zarządzanie pieniędzmi europejskimi pomiędzy szczebel 

regionalny i centralny. 

Nowością jest ujęcie w jednym dokumencie, w celu lepszej koordynacji, funduszy polityki 

spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa. 

Zgodnie z Umową Partnerstwa fundusze zostaną zainwestowane w te obszary, które w 

największym stopniu przyczynią się do rozwoju Polski. Wśród nich: 

• zwiększenie konkurencyjności gospodarki, 

• poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju, 

• podnoszenie sprawności i efektywności państwa. 

Nominalnie wciąż najwięcej będzie inwestycji w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), 

ale największy wzrost wydatków dotyczyć będzie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. 

Dzięki szerszej ofercie zwrotnych instrumentów finansowych (m.in. pożyczek, poręczeń) będzie 

można wesprzeć więcej projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Nadal 

finansowane będą inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, także projekty m.in. z dziedziny 

kultury, zatrudnienia, edukacji czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 
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Warto zauważyć, iż to samorządy województw będą zarządzać większą niż dotąd pulą europejskich 

pieniędzy. W latach 2007-2013 około 25 proc. wszystkich środków było wdrażanych przez 

samorządy, obecnie będzie to niemal 40 proc. 

Nowy budżet to również inwestycje w miasta. Wsparcie otrzymają projekty związane z 

kompleksową rewitalizacją (w tym rewitalizacją społeczną), ekologicznym transportem miejskim, 

gospodarką niskoemisyjną. Ponadto, miasta wojewódzkie (w tym Bydgoszcz i Toruń) wraz z 

okalającymi je gminami (w tym z miastem Chełmża) będą realizować wspólne projekty, m.in. 

związane z dostępnością komunikacyjną, ochroną środowiska itp. 

Instrumentem zapewniającym komplementarność interwencji realizowanych przez rząd i samorząd 

terytorialny będzie kontrakt terytorialny. 18 miast wojewódzkich wraz ze swoimi obszarami 

funkcjonalnymi stanowią centra rozwoju gospodarczego kraju i regionów, pełnią także ważne 

funkcje metropolitalne: administracyjne, społeczne, naukowe, kulturalne i inne. Jednocześnie, 

miasta te wykazują dużo deficytów i barier rozwojowych uniemożliwiających pełne wykorzystanie 

ich potencjałów. Najważniejszym celem w odniesieniu do miast wojewódzkich i ich obszarów 

funkcjonalnych jest wzmacnianie ich funkcji metropolitalnych, głównie naukowych, społecznych, 

gospodarczych, ale także turystycznych i symbolicznych, w tym kulturalnych.  

Wśród głównych kierunków działań służących zwiększaniu konkurencyjności obszarów 

funkcjonalnych miast wojewódzkich, atrakcyjności ich rynków pracy, inwestycyjnej czy 

turystycznej znajduje się m.in. rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i 

jego obszar funkcjonalny oraz poprawa dostępności transportowej do głównych ośrodków 

miejskich w kraju, realizacja planów gospodarki niskoemisyjnej, rewitalizacja zdegradowanych 

dzielnic, poprawa stanu środowiska przyrodniczego, ale także wzmacnianie badań, rozwoju 

technologicznego, innowacji oraz sieciowania miast w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Nie mniej istotne działania dotyczą budowania kultury partnerstwa i współpracy związanej z 

rozwiązywaniem wspólnych problemów (np. dostęp do usług dla mieszkańców, przedsiębiorców 

czy efektywne wykorzystywanie zasobów). 

Powyższe działania będą prowadzone w ramach różnych programów operacyjnych. Oprócz działań 

realizowanych w tradycyjnym systemie realizacji, którego beneficjentem mogą być różne JST, 

rozwojowi obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich będą służyły specjalne instrumenty 

wsparcia. Przede wszystkim, część interwencji każdego z RPO dedykowana będzie tym obszarom 

oraz realizowana poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) wspierane środkami EFRR i 

EFS. Jednocześnie krajowe programy operacyjne, w szczególności PO IiŚ i PO PW, również za 

pośrednictwem Funduszu Spójności, będą wspierać działania komplementarne, które preferować 

będą realizację projektów ważnych dla osiągania celów rozwojowych w 18 miastach wojewódzkich 
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i powiązanych z nimi obszarach funkcjonalnych, jak również – o ile jest to zasadne – będą 

promować podejście ponadregionalne. 

Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 72,9 mld euro. Środki te będzie 

można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia 

drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny 

środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, 

e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową. 

Główne kierunki działań skierowane do kategorii 18 miast wojewódzkich, w tym Torunia i jego 

obszaru funkcjonalnego, przeznaczone do współfinansowania w programie ze środków 

Funduszu Spójności oraz EFRR obejmą: 

− poprawę połączeń transportowych (drogowych, kolejowych i lotniczych) pomiędzy 

głównymi ośrodkami miejskimi oraz w relacjach międzynarodowych, 

− promowanie transportu publicznego, 

− poprawę połączeń transportowych (drogowych, kolejowych) pomiędzy głównymi 

ośrodkami miejskimi a obszarami wiejskimi powiązanymi z nimi funkcjonalnie, 

− wsparcie realizacji kompleksowych programów rewitalizacji, głównie w zakresie 

rekultywacji obszarów zdegradowanych, 

− działania związane z ochroną środowiska i wspieraniem efektywności wykorzystywania 

zasobów, 

− poprawą efektywności energetycznej, 

− zmniejszeniem zużycia energii i paliw oraz realizacją niskoemisyjnych strategii  

dla obszarów miejskich, 

− wybranych funkcji metropolitalnych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, takich 

jak funkcje kulturowe i symboliczne oraz wybrane działania z zakresu infrastruktury 

społecznej (ochrony zdrowia). 

Za najważniejsze źródło finansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska w Polsce, a 

także największe źródło z punktu widzenia dostępnych środków i zakresu działań uznany jest 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Głównym celem Programu będzie: 

„Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz 

sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej”.  

Cel główny Programu zostanie oparty na równowadze oraz wzajemnym uzupełnianiu się 

działań w trzech podstawowych obszarach: 
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− czystej i efektywnej energii, w tym efektywności energetycznej, rozwoju energii  

ze źródeł odnawialnych oraz integracji i poprawy funkcjonowania europejskiego rynku 

energii; 

− adaptacji do zmian klimatu oraz efektywnego korzystania z zasobów, wzmocnieniu 

odporności systemów gospodarczych na zagrożenia związane z klimatem oraz zwiększeniu 

możliwości zapobiegania zagrożeniom (zwłaszcza naturalnym) i reagowania na nie; 

− konkurencyjności, w tym wnoszeniu istotnego wkładu w utrzymanie przez UE prowadzenia 

na światowym rynku technologii przyjaznych środowisku, zapewniając jednocześnie 

efektywne korzystanie z zasobów i usuwając przeszkody w działaniu najważniejszych 

infrastruktur sieciowych. 

Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja ze stycznia 2014 r.) określa 

następujące osie priorytetowe: 

− Oś priorytetowa I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

− Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

− Oś priorytetowa III - Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i 

ważnej w skali europejskiej 

− Oś priorytetowa IV - Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej 

− Oś priorytetowa V - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego 

− Oś priorytetowa VI - Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego 

− Oś priorytetowa VII - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia 

− Oś priorytetowa VIII – Pomoc techniczna. 

 
Kolejnym instrumentem finansowym wspierającym działania środowiskowe jest program 

operacyjny przygotowany na szczeblu regionalnym, dla którego Instytucją Zarządzającą jest Zarząd 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 (wersja 4.0) został przyjęty przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Uchwałą nr 15/470/14 z w dnia 8 kwietnia 2014 r. Projekt dokumentu został wysłany do Komisji 

Europejskiej dnia 10 kwietnia 2014 r. Obecnie trwa jego ocena, co zaowocuje sporządzeniem przez 

Komisję wniosków i następnie rozpoczęciem procedury negocjacji Programu. 

Celem strategicznym Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020 jest uczynienie województwa kujawsko-pomorskiego konkurencyjnym i innowacyjnym 

regionem Europy oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców. Cel strategiczny programu jest 



Program Ochrony Środowiska dla gminy miasto Chełmża na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019     
  

78 
 

zgodny z trzema priorytetami dokumentu „Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i 

zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, tj.: 

- Rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 

- Rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 

- Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzującej się 

wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą , społeczną 

i terytorialną. 

Na realizację RPO 2014-2020 województwo kujawsko-pomorskie otrzyma łącznie 1706,5 mln 

euro.  

Projekt dokumentu określa następujące osie priorytetowe: 

1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 

2. Cyfrowy region 

3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 

4. Region przyjazny środowisku 

5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu 

6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 

7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

8. Aktywni na rynku pracy 

9. Solidarne społeczeństwo 

10. Innowacyjna edukacja 

11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

Działania skierowane na poprawę jakości środowiska mieszczą się w ramach Osi priorytetowej 3. 

Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, 4. Region przyjazny 

środowisku. 

 

Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020, 

oprócz wymiaru społeczno-gospodarczego, jest szerokie uwzględnienie w jej ramach wymiaru 

terytorialnego. Podejście terytorialne będące jedną z podstawowych zasad programowania na lata 

2014-2020, oznacza odejście od postrzegania obszarów przez pryzmat granic administracyjnych na 

rzecz definiowania ich na podstawie potencjałów, barier rozwoju i wzajemnych zależności 

poszczególnych terytoriów. Tak rozumiany wymiar terytorialny będzie szeroko wspierany w 

ramach Programu, jako jeden z podstawowych instrumentów realizacji polityki terytorialnej 

województwa. 
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Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to zupełnie nowy sposób współpracy samorządów. 

Miasta i otaczające je gminy oraz władze województw wspólnie ustalą cele do osiągnięcia i wskażą 

inwestycje do zrealizowania. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu 

terytorialnego (JST) miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy 

znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania 

finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu 

Społecznego. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne JST i większe możliwości 

oddziaływania projektów unijnych. 

Samorządy chcące realizować ZIT są zobligowane do  zawiązania zinstytucjonalizowanej formy 

partnerstwa (np. stowarzyszenia, związku międzygminnego) i przygotowania wspólnej Strategii 

ZIT. Znajdą się w niej m.in. najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji. 

Umawiające się samorządy muszą także podpisać porozumienie o wdrażaniu ZIT z zarządem 

danego województwa, ponieważ projekty w tej formule finansowane będą ze środków dostępnych 

w Regionalnych Programach (RPO). 

Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów  i 

rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty nie będą mogły być oderwanymi od 

siebie, punktowymi inwestycjami. Władze niższego szczebla niż regionalny, znając dobrze lokalne 

uwarunkowania, najlepiej przygotują projekty wzajemnie powiązane i komplementarne.  

Fundusze w ramach ZIT przeznaczone zostaną przede wszystkim na:  

• rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar 

funkcjonalny (np. wprowadzenie zintegrowanych kart miejskich, budowa systemów „parkuj 

i jedź”, parkingów i ścieżek rowerowych); 

• przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego 

obszaru funkcjonalnego – tzw. rewitalizacja (projekty łączące działania typowo 

inwestycyjne z miękkimi – np. przebudowa lub adaptacja budynków w zaniedbanej 

dzielnicy oraz aktywizacja zamieszkujących ją osób, które są zagrożone wykluczeniem 

społecznym – osoby pozostające długo bez pracy, rodziny wielodzietne, osoby 

niepełnosprawne); 

• poprawę stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta (np. usuwanie 

azbestu, ochrona istniejących terenów zielonych w miastach, wymiana węglowych źródeł 

ciepła na bardziej ekologiczne); 

• wspieranie efektywności energetycznej (kompleksowa modernizacja energetyczna w 

budynkach mieszkaniowych polegająca np. na ocieplaniu budynków, wymianie okien i 

oświetlenia na energooszczędne, przebudowie systemów grzewczych); 
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• wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i 

ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawę dostępu i jakości 

usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym (np. promocja produktu turystycznego 

wspólnego dla całego obszaru funkcjonalnego, poprawa systemu informacji dla 

cudzoziemców, poprawa jakości sanitariatów publicznych, usprawnienia dla osób 

niepełnosprawnych, bezpłatny dostęp do Internetu); 

• wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji (np. rozwój usług 

oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu). 

Ostateczne decyzje co do zakresu wsparcia ZIT zapadną po negocjacjach tzw. kontraktów 

terytorialnych oraz ustaleniu zawartości wszystkich programów operacyjnych. Strategia ZIT 

powinna dotyczyć minimum dwóch z powyższych celów.   

Miasto Chełmża znajduje się na dwóch z czterech poziomów funkcjonalnych: na poziomie 

wojewódzkim, który obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz ich obszary funkcjonalne, a także na 

poziomie powiatowym (ponadlokalnym) obejmującym obszary powiatów ziemskich. 

 

W celu finansowania działań na rzecz ochrony środowiska w szerokim zakresie (inwestycje 

proekologiczne, badania naukowe, czynna ochrona gatunkowa, przeciwdziałanie zagrożeniom, itp.) 

zostały utworzone liczne programy, inicjatywy i fundusze. Poniżej wymieniono kilka przykładów 

tego typu: 

Instrument Finansowy LIFE+ 

Program „LIFE+” jest kontynuacją realizowanego od 1992 roku programu „LIFE”. W ramach 

Programu przewiduje się wydzielenie dwóch podprogramów dedykowanych – jednego środowisku, 

a drugiego klimatowi. Obszarami, które zdaniem Komisji Europejskiej zapewnią najbardziej 

pozytywny wpływ na stan środowiska są obszary Natura 2000, woda, odpady oraz powietrze i to 

one będą priorytetami. Nacisk zostanie również położony na projekty zintegrowane, które ma 

charakteryzować komplementarność z innymi unijnymi oraz krajowymi instrumentami 

finansowymi, a także większa skala terytorialna. Budżet programu wynosi 3,62 mld euro. 

Cele programu LIFE+: 

Podprogram działań na rzecz środowiska: ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie 

zasobami, różnorodność biologiczną, zarządzanie i informację w zakresie środowiska; 

Podprogram działań na rzecz klimatu: łagodzenie skutków zmiany klimatu, dostosowywanie się do 

skutków zmiany klimatu, zarządzanie i informację w zakresie klimatu. 

Beneficjentami programu będą mogli być:  przedsiębiorcy, administracja publiczna, organizacje 

pozarządowe. 
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Szczegółowe informacje o powyższym instrumencie finansowym znajdują się na stronie 

internetowej pod adresem http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm#proposal 

Horyzont 2020 

„Horyzont 2020" jest kontynuatorem "7. Programu Ramowego", "Programu ramowego na rzecz 

konkurencyjności i innowacji (CIP)" oraz inicjatyw Europejskiego Instytutu Innowacji i 

Technologii. Oferuje szerokie wsparcie w zakresie badań naukowych, a także rozwoju technologii i 

innowacji. Budżet programu wyniesie 80 mld euro. Ogłoszenie pierwszych konkursów w ramach 

programu nastąpi 1 stycznia 2014 roku.  

Cele programu: 

- doskonała baza naukowa – podniesienie jakości europejskiej bazy naukowej i zapewnienie stałego 

dopływu światowej klasy badań w celu zagwarantowania długoterminowej konkurencyjności 

Europy, 

- wiodąca pozycja w przemyśle - poprawa  atrakcyjności Europy jako miejsca na inwestycje w 

zakresie badań naukowych i innowacji (w tym eko-innowacji), poprzez wspieranie działań 

zgodnych z potrzebami sektora biznesu, 

- wyzwania społeczne – wykorzystanie zasobów i wiedzy z różnych dziedzin, technologii i 

dyscyplin, w tym nauk społecznych i humanistycznych. 

Beneficjentami programu będą mogli być:  naukowcy, przedsiębiorcy, instytucje badawcze, 

uczelnie. 

Szczegółowe informacje o powyższym instrumencie finansowym znajdują się na stronie 

internetowej http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home&video=none 

Program na rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw i MŚP (COSME) 

 Program na rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw i MŚP (COSME) to inicjatywa stanowiąca 

kontynuację „Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP”, będącego jednym z 

programów szczegółowych wydzielonych w ramach Programu Ramowego na rzecz 

Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013. COSME ma przede wszystkim zapewnić 

przedsiębiorcom lepszy dostęp do finansowania i ułatwić ekspansję zarówno w ramach UE i poza 

jej granicami. Pierwsze nabory wniosków w ramach Programu zostaną ogłoszone z początkiem 

2014 roku. Planowany budżet: 2,5 mld euro (na lata 2014-2020), z czego około 1,4 mld euro 

zostanie przeznaczone na instrumenty finansowe. 

Cele programu: 

- poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych:  

zwrotne instrumenty kapitałowe przeznaczone na inwestycje znajdujące się na etapie wzrostu, 

głównie w formie kapitału wysokiego ryzyka oraz przy udziale pośredników finansowych,  
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gwarancje pożyczkowe; 

- poprawa dostępu do rynków wewnątrz UE oraz na świecie za pośrednictwem Europejskiej Sieci 

Przedsiębiorczości (Enterprise Europe Network) poprzez ułatwienia przedsiębiorcom ekspansji na 

jednolitym rynku, 

- wsparcie dla MŚP poza granicami Unii Europejskiej, zwłaszcza w zakresie ograniczenia różnic w 

otoczeniu regulacyjnym i biznesowym między UE, a jej głównymi partnerami handlowymi. 

Beneficjentami programu będą mogli być:  przedsiębiorcy, zwłaszcza MŚP, start-upy, administracja 

publiczna. 

Szczegółowe informacje o powyższym instrumencie finansowym znajdują się na stronie 

internetowej  http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm 

Fundusze ochrony środowiska 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją finansującą 

przedsięwzięcia w ochronie środowiska i jest wspólnie z wojewódzkimi funduszami filarem 

polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. Najważniejszym zadaniem Narodowego 

Funduszu w ostatnich latach jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej 

przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w naszym kraju. 

Wdrażanie projektów ekologicznych, które uzyskały lub uzyskają wsparcie finansowe z Komisji 

Europejskiej oraz dofinansowanie tych przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu będzie 

służyło osiągnięciu przez Polskę efektów ekologicznych wynikających z zobowiązań 

międzynarodowych. 

Źródłem wpływów NFOŚiGW są opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kary za 

naruszanie prawa ekologicznego. Dzięki temu, że główną formą dofinansowania działań są 

pożyczki, Narodowy Fundusz stanowi „odnawialne źródło finansowania” ochrony środowiska. 

Pożyczki i dotacje, a także inne formy dofinansowania, stosowane przez Narodowy Fundusz, 

przeznaczone są na dofinansowanie w pierwszym rzędzie dużych inwestycji o znaczeniu 

ogólnopolskim i ponadregionalnym w zakresie likwidacji zanieczyszczeń wody, powietrza i ziemi. 

Finansowane są również zadania z dziedziny geologii i górnictwa, monitoringu środowiska, 

przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa, popularyzowania wiedzy 

ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej dzieci a także prac naukowo-badawczych i ekspertyz. W 

ostatnim czasie szczególnym priorytetem objęte są inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła 

energii. 

Narodowy Fundusz nie jest wyłącznie administratorem krajowych lub zagranicznych pieniędzy 

przeznaczonych na ochronę środowiska. Fundusz aktywnie pomaga w przygotowywaniu projektów 

od strony merytorycznej, technicznej, koncepcyjnej i realizacyjnej.  
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu poprzez efektywne 

formy gospodarowania środkami pieniężnymi przyczynia się do rozwiązywania wielu problemów 

dotyczących środowiska naturalnego w regionie, a tym samym wpływa na poprawę warunków 

bytowych mieszkańców miast i wsi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

Dofinansowanie WFOŚiGW może zostać przeznaczone na realizację zadań z zakresu:  

• ochrony wód (np. sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków)  

• gospodarki wodnej (np. sieci wodociągowe, stacje uzdatniania wody, rekultywacja jezior i 

zbiorników wodnych, mała retencja), 

• ochrony powietrza (np. odnawialne źródła energii, modernizacja kotłowni, 

termomodernizacja budynków, budowa i rozbudowa sieci cieplnych), 

• ochrony powierzchni ziemi (np. selektywna zbiórka odpadów, recykling, rekultywacja 

terenów zdegradowanych i składowisk odpadów, budowa i przebudowa zakładów 

unieszkodliwiania odpadów), 

• ochrony przyrody i krajobrazu (np. programy zaakceptowane przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Przyrody związane z zachowaniem bioróżnorodności, odbudowa 

ekosystemów naturalnych), 

• edukacji ekologicznej (np. konkursy ekologiczne, szkolenia, wydawnictwa, programy, 

konferencje), 

• przeciwdziałania poważnym awariom (np. zakup pojazdów oraz specjalistycznego sprzętu 

ratownictwa chemiczno-ekologicznego), 

• monitoringu środowiska (np. zakup sprzętu do monitorowania środowiska)  

• pozostałe zadania (dofinansowanie innych zadań służących ochronie środowiska i 

gospodarce wodnej). 

 

XI. System monitoringu i oceny realizacji Programu 

Podstawowym organem, który jest odpowiedzialny za realizację programu ochrony 

środowiska jest Burmistrz Miasta Chełmża. Ustawa przewiduje, że organ wykonawczy gminy co 2 

lata składać będzie radzie gminy (miasta) stosowne sprawozdanie z realizacji programu. Ostatni 

raport z realizacji poprzedniej edycji Programu został opracowany za lata 2008-2010. 

Podstawową zasadą skutecznej realizacji programu ochrony środowiska jest właściwe adresowanie 

poszczególnych zadań i świadome ich przyjęcie przez wykonawców. Z punktu widzenia miejsca w 

strukturze zarządzania Programem wyróżnić można: 

• jednostki realizujące określone w Programie zadania, 
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•  instytucje finansujące (jednostki zarządzające i płatnicze), 

• instytucje nadzoru i kontroli oraz monitorowania efektów (Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska, Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna). 

Za organizację i zarządzanie Programem odpowiada Burmistrz Miasta Chełmża. 

Najważniejszym procesem wdrażania Programu i realizacji założonych w nim celów jest rejestracja 

zmian środowiska poprzez monitorowanie jego stanu jako całości i poszczególnych komponentów. 

Działania te wraz z oceną stopnia realizacji zadań określonych celami niniejszego opracowania 

dostarczą podstawowych informacji o stopniu wdrożenia i efektach realizacji powyższego 

Programu. W tym celu wskazane jest wspomaganie monitoringu środowiska realizowanego przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, monitoringiem lokalnym. 

Prowadzony przez Inspektorat system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska zwany 

państwowym monitoringiem środowiska, dostarczy m.in. informacji o: 

- aktualnym stanie środowiska i stopniu zanieczyszczenia jego poszczególnych komponentów, 

- ładunkach zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska, 

- dynamice antropogenicznych przemian środowiska przyrodniczego, 

- przewidywanych skutkach korzystania ze środowiska. 

Wskaźnikiem skuteczności realizacji polityki ekologicznej będzie system nadzoru i kontroli 

wdrażania Programu, który będzie polegał na: 

- dokonywaniu co 2 lata oceny realizacji Programu, 

- dokonywaniu oceny realizacji programów naprawczych poszczególnych komponentów 

środowiska. 

Miernikami skuteczności polityki ekologicznej powinny być: 

- stopień zmniejszenia różnicy (w %) między faktycznym zanieczyszczeniem środowiska (np. 

depozycją lub koncentracją poszczególnych zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie, glebie), a 

naukowo uzasadnionym zanieczyszczeniem dopuszczalnym (ładunkiem krytycznym), 

- ilość zużywanej energii, materiałów, wody oraz ilość wytwarzanych odpadów i emitowanych 

zanieczyszczeń w przeliczeniu na jednostkę dochodu narodowego lub wielkość produkcji 

(wyrażoną w jednostkach fizycznych lub wartością sprzedaną), 

- stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów ekologicznych (dla oceny programów i projektów 

inwestycyjnych w ochronie środowiska), 

- techniczno-ekologiczne charakterystyki materiałów, urządzeń, produktów (np. zawartość ołowiu 

w benzynie, zawartość rtęci w bateriach, jednostkowa emisja węglowodorów przy eksploatacji 

samochodu, poziom hałasu w czasie pracy samochodu itp.); zgodnie z zasadą dostępu do 
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informacji dane te powinny być ujawniane na metkach lub w dokumentach technicznych 

produktów. 

Powyższe wskaźniki powinny być gromadzone i wykorzystywane do ocen realizacji polityki 

ekologicznej państwa w dwóch przekrojach: terytorialnym (do zakładu włącznie) i branżowym. 

Poza głównymi miernikami przy ocenie skuteczności realizacji Programu będą stosowane 

wskaźniki społeczno-ekonomiczne, wskaźniki presji na środowisko i stanu środowiska oraz 

wskaźniki reakcji państwa i społeczeństwa, a mianowicie: 

Wskaźniki społeczno-ekonomiczne: 

- poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta, mierzona przy pomocy takich mierników jak 

długość życia, spadek umieralności niemowląt, spadek zachorowalności na obszarach, w których 

szkodliwe oddziaływania na środowisko i zdrowie występują w szczególnie dużym natężeniu 

(obszary najsilniej uprzemysłowione i zurbanizowane), 

- zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji oraz zmniejszenie 

całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce, 

- coroczny przyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska. 

Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko:  

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód, poprawę jakości wód 

płynących, stojących i wód podziemnych, poprawę jakości wody do picia oraz spełnienie przez 

wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych, 

- poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (zwłaszcza 

zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeń wywierających 

najbardziej niekorzystny wpływ na ekosystemy, a więc przede wszystkim metali ciężkich, 

trwałych zanieczyszczeń organicznych, substancji zakwaszających, pyłów i lotnych związków 

organicznych), 

- zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim poziomu hałasu na granicy własności wokół 

obiektów przemysłowych, hałasu ulicznego, w tym wzdłuż głównych tras komunikacyjnych, 

- zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie zakresu ich 

gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenie zagrożeń dla środowiska ze strony odpadów 

niebezpiecznych, 

- zwiększenie skali przywracania obszarów bezpośrednio lub pośrednio zdegradowanych przez 

działalność gospodarczą do stanu równowagi ekologicznej, ograniczenie pogarszania się jakości 

środowiska w jednostkach osadniczych i powstrzymanie procesów degradacji zabytków kultury, 
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- zahamowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych siedlisk, a także 

pomyślne reintrodukcje gatunków, 

- zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego krajobrazu 

zharmonizowanego z otaczającą przyrodą. 

Wskaźniki aktywności władz miejskich i społeczeństwa: 

- spójność i efekty działań w zakresie monitoringu i kontroli; 

- zakres i efekty działań edukacyjnych oraz stopień udziału społeczeństwa w procesach 

decyzyjnych; 

- opracowywanie i realizowanie przez grupy i organizacje pozarządowe projektów na rzecz 

ochrony środowiska. 

Stan gospodarki odpadami na terenie miasta winien być systematycznie kontrolowany 

(monitorowany). Monitoring ten ma znaczenie informacyjne, jednak jego głównym celem jest 

optymalizacja zarządzania systemem gospodarki odpadami. 

Wydaje się iż zasadniczym elementem tego monitoringu jest dokonywana corocznie analiza stanu 

gospodarki odpadami komunalnym, która ma na celu weryfikację możliwości technicznych i 

organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Obowiązek przeprowadzenia 

tej analizy zawarty jest w art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Przeprowadzona analiza powinna zawierać elementy, które w 

sposób enumeratywny zostały wskazane w ustawie. 

 Ponadto wymierne informacje na temat stanu systemu odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych zawarte będą w sprawozdaniach z realizacji zadań z zakresu gospodarki 

odpadami komunalnymi, które gminy są zobowiązane do  przedkładania do końca I kwartału po 

upływie roku sprawozdawczego  marszałkowi województwa kujawsko-pomorskiego i 

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (obowiązek wynika z art. 9 q ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Ustawa ta przewiduje także sankcje za nieterminowe 

złożenie tego sprawozdania w postaci kary pieniężnej w wysokości 100,0 zł za każdy dzień 

opóźnienia. Sprawozdanie to odgrywa o tyle istotną rolę, bo zobowiązuje gminy do obliczenia 

osiągniętych w danym roku poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz budowlanych i rozbiórkowych) oraz poziomów 

ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych przekazanych do składowania.  

 Instrumentem umożliwiającym bieżące kontrolowanie stanu gospodarki odpadami są 

kwartalne sprawozdania, o których mowa w art. 9 n przywołanej wyżej ustawy, przedkładane przez 

podmioty odbierające odpady komunalne.  
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 Dane uzyskane na podstawie wskazanych wyżej sprawozdań wydają się w zupełności 

wystarczające do prowadzenia monitoringu założeń niniejszego planu. 

Z punktu widzenia płynności finansowej istotnym jest także bieżące monitorowanie ilości 

mieszkańców zgłoszonych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunami oraz wpływów z tego tytułu. 

 

XII. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Burmistrz 

Chełmży, tak jak wszystkie organy wykonawcze gmin, w celu realizacji polityki ochrony 

środowiska, jest zobowiązany do sporządzenia aktualizacji programu ochrony środowiska. 

Uchwalony przez Radę Miasta Chełmży Program ochrony środowiska będzie podstawą działań 

Burmistrza Miasta Chełmża w kierunku stworzenia warunków niezbędnych do realizacji ochrony 

środowiska w kolejnych latach, w tym realizacji wybranych programów branżowych. Przyjęto, że 

kolejna edycja Programu ochrony środowiska dla gminy miasto Chełmża obejmie horyzont 

czasowy 2012-2015 a perspektywa lata 2016-2019. 

Z wykonania programu Burmistrza Miasta Chełmża będzie sporządzać co 2 lata raporty, które 

przedstawia Radzie Miasta Chełmży. 

Podstawowymi dokumentami, w które „wpisują się” cele polityki ochrony środowiska miasta 

Chełmża są przede wszystkim: „Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą 

do roku 2016”, „Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa 

kujawsko-pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018” i „Program ochrony 

środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2017”. 

Cele polityki ochrony środowiska stanowią rozwinięcie i uszczegółowienie celów w zakresie 

ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury służącej ochronie środowiska sformułowanych w 

„Strategii rozwoju miasta Chełmża”, jak również w poprzedniej edycji Programu. 

Wstępnym etapem opracowania Programu jest diagnoza aktualnego stanu środowiska miasta 

Chełmża sporządzona w szerokim zakresie. Opisano stan poszczególnych elementów środowiska, 

jak również stan zdrowotny mieszkańców miasta. Wykazano, że cześć elementów środowiska 

wykazuje postępującą poprawę, krajobraz, zieleń. Jednak np. w zakresie powietrza i hałasu 

obserwuje się nasilanie zagrożeń. 

Jako podstawowy cel polityki ochrony środowiska na obszarze miasta Chełmża do 2015 r. i 

perspektywicznie do 2019 r. przyjęto: poprawę jakości środowiska w celu poprawy jakości życia 

mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności i możliwości rozwoju miasta. 



Program Ochrony Środowiska dla gminy miasto Chełmża na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019     
  

88 
 

Realizacja celu głównego jest możliwa pod warunkiem przyjęcia jako powszechnie obowiązującej 

zasady zrównoważonego rozwoju, identyfikacji określonych priorytetów ochrony środowiska oraz 

realizacji celów cząstkowych. Ocena aktualnego stanu środowiska miasta i identyfikacja głównych 

problemów ekologicznych upoważniają do stwierdzenia, że priorytetami polityki ochrony 

środowiska na obszarze miasta Chełmża są: 

• ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

• dalsza poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie niskiej emisji, 

• poprawa warunków klimatu akustycznego, 

• ochrona wód powierzchniowych przed migracją zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, 

• zachowanie jakości wód podziemnych i ich ochrona przed degradacją, 

• poprawa stanu zdrowia mieszkańców, 

• kształtowanie zieleni miejskiej, 

• wprowadzanie zadrzewień, w tym zieleni przyulicznej, 

• zachowanie i kształtowanie różnorodności biologicznej, 

• zmniejszenie wodochłonności, materiałochłonności i energochłonności przy zastosowaniu 

najlepszych dostępnych technik (BAT), 

• wdrażanie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami oraz dalszy rozwój selektywnej 

zbiórki odpadów, 

• wspieranie technologii minimalizujących ilość wytwarzanych odpadów, 

• podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa miasta. 

Program zawiera kierunki ochrony środowiska do 2015 r. oraz w niektórych przypadkach 

wskazania do kierunkowych działań proekologicznych do 2019 r.  

Działania programowe w zakresie ochrony środowiska na obszarze miasta Chełmża uwzględniają z 

jednej strony dość dobry obecny stan środowiska, w tym poszczególnych jego komponentów, lecz 

możliwy do dalszej poprawy. Z drugiej zaś strony wynikają z dynamicznego rozwoju procesów 

urbanizacyjnych, w tym rozwoju budownictwa mieszkaniowego, budownictwa usługowego, 

handlowego oraz produkcyjnego i składowo-magazynowego, jak również prowadzonych inwestycji 

infrastrukturalnych. Procesy te powodują nieustanne powstawanie nowych zagrożeń, które powinny 

być minimalizowane już na etapie planowanego rozwoju. Istotne jest także podjęcie działań 

zmierzających do zapewnienia trwałej ochrony terenów i obiektów o najwyższych na terenie miasta 

zasobach przyrodniczych, a także podjęcie działań nad eliminacją bądź minimalizacją istniejących 

zagrożeń. 
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Zgodnie z zapisami wymienionych wcześniej dokumentów programowych w zakresie ochrony 

środowiska na poziomie kraju, województwa i powiatu, sformułowano dla miasta Chełmża 

następujące cele polityki ochrony środowiska: 

• Poprawa jakości środowiska 

• Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii 

• Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych 

• Działania systemowe w ochronie środowiska 

Realizacja tak sformułowanych celów polityki ochrony środowiska pozwoli na sukcesywną 

poprawę stanu środowiska miasta oraz spełnianie wymogów prawa krajowego w zakresie ochrony 

środowiska z zachowaniem wymogów i standardów Unii Europejskiej. 

 

XIII. Wykorzystane materiały i opracowania 

1. Wybrane akty prawne 

Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska zawarte są w wielu ustawach i aktach 

wykonawczych (rozporządzeniach, zarządzeniach). Najważniejszymi z nich, w kontekście realizacji 

niniejszego Programu, są: 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 

r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami),), 

- Ustawa dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami),), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z 

późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. poz. 145 z 2012 r. z późniejszymi 

zmianami), 

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z 

późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. poz. 647 z 2012 r. z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi 

zmianami),), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zmianą), 
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 ze zmianą), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zmianą). 

2. Literatura i wybrane dokumenty programowe 

• VI Program działań na rzecz środowiska. Cele, zadania i priorytety na lata 2007-2013 z 

perspektywą do roku 2020; 

• VII Program działań na rzecz środowiska (7EAP) – priorytety polityki ochrony środowiska 

w UE  do roku 2020 (projekt); 

• Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i 

lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, grudzień 2002 r., 

• Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, przyjęta 

uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. (Monitor Polski Nr 34, 

poz. 501). 

• II Polityka Ekologiczna Państwa, Rada Ministrów, Warszawa, 2000 r., 

• Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000-2006, Ministerstwo Środowiska, 2000, 

• Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej, 

projekt, Ministerstwo Środowiska 2000, 

• Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Warszawa, 1999 r., 

• Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa (projekt z 19 

lipca 2013 r.), 

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekt, wersja styczeń 2014 r., 

• Projekt  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

2014-2020 (wersja 4.0) przyjęty przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Uchwałą  nr 15/470/14 z w dnia 8 kwietnia 2014 r., 

• Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-

pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 przyjęty Uchwałą Nr 

XVI/299/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r., 

• Program ochrony środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata 2010-2014 z perspektywą do 

roku 2017” przyjęty Uchwałą nr VI/35/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 

2011 r., 
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• Strategia Rozwoju Miasta Chełmża na lata 2007-2016 przyjęta uchwałą Nr VII/54/07 Rady 

Miejskiej Chełmży z dnia 8 sierpnia 2007 r., 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, 

przyjęte Uchwałą Nr XXV/205/2000 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 listopada 2000 r., 

• Program Ochrony Środowiska gminy miasta Chełmży na lata 2008 - 2011 z perspektywą na 

lata 2012 - 2015 wraz z Planem Gospodarki Odpadami gminy miasta Chełmży na lata 2008 

- 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015 przyjęty uchwałą Nr XL/289/10 Rady Miejskiej 

Chełmży z dnia 29 czerwca 2010 r., 

• Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska gminy miasta 

Chełmży na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015 wraz z Planem Gospodarki 

Odpadami gminy miasta Chełmży na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015, 

• Program oczyszczania miasta z azbestu został przyjęty uchwałą Nr XIX/137/12 Rady 

Miejskiej Chełmży z dnia 27 września 2012 r., 

• Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego przyjęty 

uchwałą nr XI/135/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 

2003 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 

97, poz. 1437, 

• Odnawialne źródła energii – zasoby i możliwości wykorzystania na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 

Toruniu 2010, 

• Raporty o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego, WIOŚ, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Bydgoszcz, 1999-2013 r., 

• Przyroda Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, 

Wojewódzki Konserwator Przyrody, Bydgoszcz, 2004r., 

• Dysarz R., Przystalski A. (red.) 2001. Raport o stanie przyrody województwa kujawsko-

pomorskiego. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Konserwator 

Przyrody; Bydgoszcz, 

• Giziński A., Chrapkowski B., Tomaszewski W. (red.) Przyroda Ziemi Chełmińskiej, Urząd 

Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Polski Klub Ekologiczny 

Okręg Pomorsko-Kujawski, Toruń 2000, 

• Marszelewski W., Burak Sz.., Solarczyk A., Jeziora województwa kujawsko-pomorskiego, 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Ochrony Środowiska, Bydgoszcz, 2000, 

• Rocznik statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego, US, Bydgoszcz, 2013 r., 
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• Pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku, ZDW Bydgoszcz 2011, 

• Toruń i jego okolice. Monografia przyrodnicza, UMK Toruń 2006 r., 

• Stan środowiska powiatu toruńskiego ziemskiego w 2010 roku, WIOŚ Toruń 2011, 

• Stan środowiska powiatu toruńskiego ziemskiego w 2011 roku, WIOŚ Toruń 2012, 

• Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza prowadzonych w 2010 r. w 

Chełmży przy użyciu stacji mobilnej, WIOŚ Toruń 2011, 

• Komunikat o jakości wód jeziora Grażyna i Chełmżyńskiego w 2006 roku, WIOŚ Toruń 

2006, 

• Środowisko przyrodnicze powiatu toruńskiego, Starostwo Powiatowe, Toruń 2000, 
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