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WPROWADZENIE 

 

Roczny Plan Realizacji na rok 2019 jest jednym z instrumentów realizacji Strategii Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2020 (SRWP). RPR pełni wiodącą rolę oraz jest narzędziem realizacji zapisów Regionalnego 
Programu Strategicznego (RPS) w zakresie energetyki i środowiska., wskazanych w poszczególnych celach, 
priorytetach i działaniach RPS. Stanowi także podstawę rozpoczęcia przez Samorząd Województwa 
Pomorskiego procesu dialogu oraz współpracy z zainteresowanymi partnerami. Konieczność opracowania 
Rocznego Planu Realizacji wynika z systemu realizacji przyjętego w RPS.   

Plan zakłada realizację celów Programu, w szczególności poprzez: organizację procesu wykonania 
zobowiązań Samorządu Województwa i zapewnienie nadzoru nad ich realizacją, organizację procesu 
przygotowania i wdrożenia przedsięwzięć strategicznych, formułowanie propozycji do budżetu 
województwa i wieloletniej prognozy finansowej, podejmowanie i realizację działań służących 
egzekwowaniu i monitorowaniu oczekiwań wobec Rządu, koordynację prac wszystkich jednostek 
współpracujących w zakresie realizacji celów Programu. Plan określa w szczególności zadania przewidywane 
do realizacji w danym roku w odniesieniu do Priorytetów/Działań, przedsięwzięć strategicznych, 
zobowiązań SWP. Uwzględnia również kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu realizacji 
założonych w RPS obszarów współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej oraz oczekiwań wobec 
administracji centralnej. 

Projekt Rocznego Planu Realizacji Programu na rok 2019 został opracowany przez Zespół Zarządzający 
RPS Ekoefektywne Pomorze. RPR został także przedłożony do akceptacji Koordynatorowi Strategii oraz 
Zarządowi Województwa Pomorskiego. 

Jednostkami odpowiedzialnymi za realizację Planu są w głównej mierze komórki organizacyjne UMWP, 
tj.: dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa jako Kierownik RPS, odpowiedzialny za Plan oraz 
Departament Środowiska i Rolnictwa, Departament Rozwoju Gospodarczego i Biuro Realizacji Projektów, 
a także partnerzy zewnętrzni zaangażowani w realizację RPS, tj. Pomorski Zespól Parków Krajobrazowych 
w Słupsku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  

Zaplanowane działania w RPR mogą podlegać rewizji, w szczególności w związku ze zmianami budżetu 
SWP oraz pojawieniem się dodatkowych źródeł finansowania zaplanowanych działań.  
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I. REALIZACJA PRIORYTETÓW I DZIAŁAŃ PROGRAMU 
   
1. Cel szczegółowy 1. Bezpieczeństwo energetyczne i poprawa efektywności energetycznej 
 
a) Priorytet 1.2 Poprawa efektywności energetycznej 
 

Działanie 1.2.1 Poprawa efektywności energetycznej i poszanowania energii w budownictwie mieszkaniowym, budynkach i obiektach 
użyteczności publicznej oraz w sektorze przedsiębiorstw 
 

Warunek uruchomienia działań  
 

Planowane działania Kwartał 
realizacji 

Szacunkowy koszt działań w roku 2019 
(w tys. zł) 

Rola SWP 
zgodnie  
z SRWP 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację Środki 
własne 
SWP 

RPO WP 
2014-2020 

KPO 2014-2020 

Inne Ogółem 

P
O

 IŚ 

P
O

 IR
 

P
O

 W
E

R
 

P
O

 P
C

 

Termomodernizacja obiektów Samorządu 
Województwa Pomorskiego – pakiet nr 3 
/zdrowie/ -  pogotowia ratunkowe i szpitale 
psychiatryczna 

I-IV 1 587,9 3 427,0 0,0 0,0 0,0 0,0 543,2 5 558,1 inwestor SWP (BP) 

Termomodernizacja obiektów Samorządu 
Województwa Pomorskiego – pakiet nr 3 
/zdrowie/ -  termomodernizacja obiektów 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
im. J. Korczaka w Słupsku 

I-IV 455,5 2 348,3 0,0 0,0 0,0 0,0 255,5 3 059,3 inwestor 

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. J. 
Korczaka w Słupsku 

Sp. z o.o. 

Termomodernizacja obiektów Samorządu 
Województwa Pomorskiego – pakiet nr 3 
/zdrowie/ -  Szpital Specjalistyczny w 
Kościerzynie 

I-IV 240,3 1 605,9 0,0 0,0 0,0 0,0 188,9 2 035,1 inwestor 

Szpital 
Specjalistyczny 
w Kościerzynie 

Sp. z o.o. 

Termomodernizacja obiektów Samorządu 
Województwa Pomorskiego – pakiet nr 3 I-IV 1 024,8 1 710,1 0,0 0,0 0,0 0,0 230,8 2 965,7 inwestor Szpitale Pomorskie 

Sp. z o.o. w Gdyni 
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/zdrowie/ -  Szpital Specjalistyczny w 
Wejherowie 
Termomodernizacja obiektów Samorządu 
Województwa Pomorskiego – pakiet nr 3 
/zdrowie/ -  Szpital Specjalistyczny w 
Prabutach 

I-IV 208,5 3 554,5 0,0 0,0 0,0 0,0 417,0 4 180,0 inwestor 
Szpital 

Specjalistyczny 
w Prabutach Sp. z o.o 

Termomodernizacja obiektów SWP - pakiet 
nr 3 /zdrowie/ -  COPERNICUS Podmiot 
Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku* 

I-IV 77,0 386,3 0,0 0,0 0,0 0,0 45,4 508,7 inwestor 
Copernicus Podmiot 
Leczniczy Sp. z o.o. 

w Gdańsku 

OGÓŁEM 3 594,0 13 032,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 680,8 18 306,9 - - 

w tym z zapewnionym finansowaniem w budżecie SWP 
lub ze środków RPO WP 2014-2020 3 517,0 12 645,8 0,0 0,0 0,0 0, 0 1 635,4 17 798,2 - - 

bez zapewnionego finansowania w budżecie SWP* 77,0 386,3 0,0 0,0 0,0 0,0 45,4 508,7 - - 

*brak środków finansowych w budżecie SWP na 2019 r. 
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3. Cel szczegółowy 3. Zrównoważone gospodarowanie zasobami oraz poprawa  
 

a) Priorytet 3.2 Ochrona bioróżnorodności biologicznej 
 

Działanie 3.2.3. Ochrona walorów przyrodniczych na obszarach objętych środowiskowych warunków życia formami ochrony przyrody 
oraz przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej 
 

Warunek uruchomienia działań  
Działania 1 i 2 w 2019 r. są kontynuacją działań prowadzonych w latach 2015-2018. Działanie 3 jest kontynuacją działania rozpoczętego w 2018 r. 
 

Planowane działania 

Kwart
ał 

realiza
cji 

Szacunkowy koszt działań w roku 2018 
(w tys. zł) 

Rola SWP 
zgodnie  
z SRWP 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację Środki 
własne 
SWP 

RPO WP 
2014-2020 

KPO 2014-2020 

Inne Ogółem 

P
O

 IŚ 

P
O

 IR
 

P
O

 W
E

R
 

P
O

 P
C

 
1. Weryfikacja waloryzacji przyrodniczo-
krajobrazowej dla kilku wybranych obszarów 
chronionego krajobrazu (OChK) - - w 
przedsięwzięcia: „Optymalizacja sieci obszarów 
chronionego krajobrazu w województwie pomorskim”  

I-IV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 inwestor PBPR 

2. Sporządzenie ekspertyz przyrodniczych w 
celu określenia stanu zachowania walorów 
przyrodniczych OChK - w przedsięwzięcia:   
„Optymalizacja sieci obszarów chronionego krajobrazu 
w województwie pomorskim” 

I-IV 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 inwestor SWP (DROŚ) 

3 . Opracowanie projektów planów ochrony dla 
parków krajobrazowych wchodzących w skład 
Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych 
- zadanie wieloletnie  

I-IV 0,0 989,7 0,0 0,0 0,0 0,0 174,7 1164,4 inwestor PZPK w Słupsku 

OGÓŁEM 90,0 989,7 0,0 0,0 0,0 0,0 174,7 1 254,4 - - 

w tym z zapewnionym finansowaniem w budżecie SWP 90,0 989,7 0,0 0,0 0,0 0,0 174,7 1 254,4 - - 

bez zapewnionego finansowania w budżecie SWP* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

*brak środków finansowych w budżecie SWP na 2019 r. 
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b) Priorytet 3.3 Kształtowanie świadomości i postaw społecznych, wykorzystanie aktywności i dialogu w ochronie środowiska 
 

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

Warunek uruchomienia działań  
Nw. działania w 2019 r. są kontynuacją działań prowadzonych w latach 2016-2018 
 

Planowane działania Kwartał 
realizacji 

Szacunkowy koszt działań w roku 2019 
(w tys. zł) 

Rola SWP 
zgodnie  
z SRWP 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację Środki 
własne 
SWP 

RPO WP 
2014-2020 

KPO 2014-2020 

Inne Ogółem 

P
O

 IŚ 

P
O

 IR
 

P
O

 W
E

R
 

P
O

 P
C

 
1. Realizacja projektu „Edukacja dla przyrody 
– stworzenie warunków do rozwoju edukacji 
ekologicznej na terenie województwa 
pomorskiego poprzez przebudowę, 
rozbudowę, budowę i wyposażenie czterech 
Centrów Edukacji Ekologicznej oraz 
organizację kampanii informacyjno-
edukacyjnej podnoszącej świadomość na 
rzecz rozwoju zrównoważonego środowiska i 
przeciwdziałaniu zmianom klimatu 

I-IV 0,0 665,4 0,0 0,0 0,0 0,0 285,2 950,6 inwestor 

Pomorski Zespół 
Parków 

Krajobrazowych w 
Słupsku 

OGÓŁEM 0,0 665,4 0,0 0,0 0,0 0,0 285,2 950,6 - - 

w tym z zapewnionym finansowaniem w budżecie SWP 0,0 665,4 0,0 0,0 0,0 0,0 285,2 950,6 - - 

bez zapewnionego finansowania w budżecie SWP* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

*brak środków finansowych w budżecie SWP na 2019 r. 
 
 



8 
 

  



9 
 

II. REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ SWP 

Z pięciu zobowiązań ujętych RPS „Ekoefektywne Pomorze” w 2019 r. planuje się podjęcie działań w zakresie 3 zobowiązań. Jedno 
zobowiązanie „Powołanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za koordynację i realizację działań Samorządu Województwa 
Pomorskiego w obszarze energetyki, szczególnie w zakresie poprawy efektywności energetycznej, upowszechniania wykorzystania OZE i 
kształtowania postaw prosumenckich” zostało już wypełnione (informacja poniżej). Zobowiązanie „Wykonanie prac studialnych 
dotyczących korzyści, zagrożeń oraz potencjalnych konfliktów związanych z planowanymi w regionie inwestycjami energetycznymi” – nie 
planuje się podejmowana działań w roku 2019.  
 

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

Zobowiązanie wypełnione w 2014 r. – w ramach struktur WFOŚiGW w Gdańsku stworzony został zespół ds. poszanowania energii, który prowadzi na terenie 
województwa pomorskiego działania edukacyjne, szkoleniowe i doradcze z zakresu energooszczędności, efektywności energetycznej i wykorzystania OZE 

 

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

Planowane działania Kwartał 
realizacji 

Szacunkowy koszt działań w roku 2019 
(w tys. zł) 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację Środki 
własne 
SWP 

RPO WP 
2014-2020 

KPO 2014-2020 

Inne Ogółem 

P
O

 IŚ 

P
O

 IR
 

P
O

 W
E

R
 

P
O

 P
C

 

Monitorowanie stanu prac poszukiwawczych, 
rozpoznawczych niekonwencjonalnych złóż 
węglowodorów w regionie 

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

OGÓŁEM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

w tym z zapewnionym finansowaniem w budżecie SWP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

bez zapewnionego finansowania w budżecie SWP* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
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Doprowadzenie do realizacji II etapu Kompleksowego Zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław 

Planowane działania Kwartał 
realizacji 

Szacunkowy koszt działań w roku 2019 
(w tys. zł) 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację Środki 
własne 
SWP 

RPO WP 
2014-2020 

KPO 2014-2020 

Inne Ogółem 

P
O

 IŚ 

P
O

 IR
 

P
O

 W
E

R
 

P
O

 P
C

 

 1. Monitorowanie POIiŚ, w tym zmian zapisów w 
dokumentach programu  I-IV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SWP (DROŚ i 

DRRP) 

OGÓŁEM  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

w tym z zapewnionym finansowaniem w budżecie SWP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

bez zapewnionego finansowania w budżecie SWP* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

*brak środków finansowych w budżecie SWP na 2019 r. 
 
 
 

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

Planowane działania Kwartał 
realizacji 

Szacunkowy koszt działań w roku 2019 
(w tys. zł) 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację Środki 
własne 
SWP 

RPO WP 
2014-2020 

KPO 2014-2020 

Inne Ogółem 

P
O

 IŚ 

P
O

 IR
 

P
O

 W
E

R
 

P
O

 P
C

 

Opracowanie projektów planów ochrony dla 
parków krajobrazowych wchodzących w 
skład Pomorskiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych - zadanie wieloletnie 

I-IV 0,0 989,7 0,0 0,0 0,0 0,0 174,7 1 164,4 

Pomorski 
Zespół Parków 
Krajobrazowych 
z s. w Słupsku 
SWP (DROŚ) 
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OGÓŁEM 0,0 989,7 0,0 0,0 0,0 0,0 174,7 1 164,4 - 

w tym z zapewnionym finansowaniem w budżecie SWP 0,0 989,7 0,0 0,0 0,0 0,0 174,7 1 164,4 - 

bez zapewnionego finansowania w budżecie SWP* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

*brak środków finansowych w budżecie SWP na 2019 r. 
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III. OCZEKIWANIA WOBEC ADMINISTRACJI CENTRALNEJ 

Oczekiwanie zgodnie z SRWP 
Planowane działania Jednostka odpowiedzialna 

Cel szczegółowy 1 Bezpieczeństwo energetyczne i poprawa efektywności energetycznej 

Oczekiwanie: Ostateczna decyzja w sprawie lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce Północnej. 

brak planowanych działań  - 
Oczekiwanie: Wsparcie planowanych do realizacji w regionie inwestycji z zakresu systemowych źródeł energii (w 
szczególności niskoemisyjnych), a także  przesyłowego i dystrybucyjnego systemu elektroenergetycznego, jak 
również przeładunku i magazynowania przesyłu i dystrybucji gazu, ropy naftowej i paliw płynnych. 

brak planowanych działań - 
     Oczekiwanie: Opracowanie standardów sporządzania planów gospodarki niskoemisyjnej. 

brak planowanych działań  - 
Oczekiwanie: Wspieranie poszukiwań i wydobycie gazu łupkowego wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego tych procesów.  

brak planowanych działań - 
Oczekiwanie: Rozwój infrastruktury sieci inteligentnej typu „Smart Grid”, co będzie prowadziło do ograniczenia 
zużycia energii poprzez jej efektywne wykorzystanie. 

1. Udział SWP w pracach międzyregionalnej grupy roboczej Komisji  
Europejskiej w ramach the S3PEnergy platform dot. Smart-Grids 

SWP (DRG) 

2. Bieżąca współpraca oraz organizacja/współorganizacja wydarzeń z Ministerstwem Energii i innymi właściwymi 
resortami ws. Rozwoju infrastruktury sieci inteligentnej typu „Smart Grid” 

SWP (DRG) 

Oczekiwanie: Dywersyfikacja kierunków dostaw gazu (Włocławek-Świnoujście) oraz budowa terminalu CNG na 
Zatoce Gdańskiej wraz z gazociągami przesyłowymi (podmorskimi i lądowymi). 

brak planowanych działań - 
Oczekiwanie: Aktualizacja polityki energetycznej kraju z uwzględnieniem możliwości wykorzystania 
niekonwencjonalnych złóż węglowodorów (szczególnie gazu łupkowego) i zasad zrównoważonego rozwoju. 

brak planowanych działań - 
Oczekiwanie: Sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich RP, w kontekście 
wykorzystania możliwości lokalizowania farm wiatrowych (off-shore) oraz możliwości wykorzystania zasobów 
z dna morza. 

1. Udział w spotkaniach eksperckich i konsultacyjnych, poświęconych zmianom legislacyjnym 
w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji. 

SWP (DRRP, DRG), PBPR 

Oczekiwanie: Koordynacja działań zarówno na obszarach lądowych jak i morskich w zakresie wydawanych 
koncesji na poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego, jak również badań dotyczących energetyki jądrowej oraz 
wydobycia węglowodorów na morzu i wydawanych pozwoleń na lokalizację sztucznych wysp na morzu. 

brak planowanych działań  
Oczekiwanie: Wprowadzenie skutecznych narzędzi prawnych wspierających politykę ochrony powietrza 
w zakresie wymogów jakościowych indywidualnych źródeł ciepła. 

1. Udział w pracach zespołu roboczego ds. powietrza sieci organów ochrony środowiska sieci 
ENEA 

SWP (DROŚ) 

2. Opiniowanie i składanie  uwag do projektów zmian w przepisach prawnych SWP (DROŚ) 
Oczekiwanie: Zapewnienie wsparcia dla gospodarki skojarzonej na poziomie źródeł zawodowych i mniejszych                  
lokalnych źródeł energii oraz termomodernizację w sektorze budownictwa mieszkaniowego. 
brak planowanych działań  - 

Oczekiwanie: Opracowanie standardów obowiązujących przy realizacji inwestycji dotyczących energetyki 
odnawialnej, w tym na terenach i obszarach  chronionych (obszary morskich wód terytorialnych, tereny cenne 
przyrodniczo i kulturowo, itp.). 

brak planowanych działań  - 

Oczekiwanie: Wprowadzenie systemowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących OZE i energetyki rozproszonej. 

1. Opiniowanie i składanie  uwag do projektów zmian w przepisach prawnych  SWP (DRG) 
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     Oczekiwanie: Wykorzystanie potencjału morza i portów morskich dla rozwoju energetyki. 
brak planowanych działań - 

Cel szczegółowy 2 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie zagrożeniom i zarządzanie ryzykiem 

Oczekiwanie: Wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem Dorzecza Dolnej Wisły znajdującego się pod presją Górnej i Środkowej Wisły. 

brak planowanych działań - 
Oczekiwanie: Wzmocnienie monitoringu zagrożeń powodziowych. 

brak planowanych działań  - 
Oczekiwanie: Opracowanie systemowego rozwiązania problemu ubezpieczeń powodziowych. 

brak planowanych działań  - 
Oczekiwanie: Realizacja Bałtyckiego Planu Działań HELCOM - realizacja zapisów Strategii Morza Bałtyckiego. 
brak planowanych działań - 

Oczekiwanie: Przygotowanie i wdrożenie Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi. 
brak planowanych działań - 

Oczekiwanie: Prowadzenie działań w zakresie ochrony brzegów morskich.  
brak planowanych działań - 

Oczekiwanie: Zapewnienie finansowania i realizacji działań technicznych w zakresie zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego, w szczególności  Kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław do roku 2030 – etap 
II. 
 1. Monitorowanie POIiŚ, w tym zmian zapisów w dokumentach programu SWP (DROŚ i DRRP) 

Oczekiwanie: Zapewnienie finansowania i realizacji budowy lodołamaczy w Regionie Wodnym Dolnej Wisły. 
2. Przedsięwzięcie ujęte na liście indykatywnej POIiŚ 2014-2020 – monitorowanie postępów 
realizacji projektu. 

SWP (DROŚ) 

     Oczekiwanie: Rozwój potencjału służb ratowniczych w celu ograniczenia skutków zagrożeń  
     naturalnych, w tym bezpieczeństwa wodnego. 

brak planowanych działań - 

     Oczekiwanie: Kompleksowa reforma systemu gospodarki przestrzennej. 

1. Udział w spotkaniach eksperckich i konsultacyjnych, poświęconych zmianom legislacyjnym 
w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji. 

2. Formułowanie uwag do projektów zmian w przepisach prawnych. 
SWP (DRRP), PBPR 

     Oczekiwanie: Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich RP; w tym 
     w kontekście wykorzystania zasobów energetycznych morza. 

1. Udział w procedurze sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego 
obszarów morskich, w szczególności zgłaszanie wniosków oraz uwag do projektu planu 

SWP (DRRP), PBPR 

Cel szczegółowy 3 Zrównoważone gospodarowanie zasobami oraz poprawa środowiskowych warunków 
życia 

Oczekiwanie: Zapewnienie finansowania działań niezbędnych do osiągnięcia celów Ramowej Dyrektywy Wodnej, 
Dyrektywy Powodziowej oraz innych dyrektyw UE w sektorze środowiska poprzez wskazanie środków krajowych 
(NFOŚ) rekomendowanych do objęcia Kontraktem Terytorialnym. 

1. Monitorowanie POIiŚ, w tym zmian zapisów w dokumentach programu SWP (DROŚ i DRRP) 

Oczekiwanie: Uporządkowanie systemu zarządzania zasobami wodnymi. 

brak planowanych działań  

Oczekiwanie: Wzmocnienie państwowego monitoringu środowiska. 

brak planowanych działań - 

Oczekiwanie: Zapewnienie finansowania i realizacji działań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracjach powyżej 10 tys. RLM – realizacja grupy projektów w zakresie rozbudowa systemów 
zbiorczych zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych. 

1. Monitorowanie POIiŚ, w tym zmian zapisów w dokumentach programu SWP (DROŚ i DRRP) 

Oczekiwanie: Wprowadzenie skutecznych narzędzi prawnych w celu zapewnienia osiągnięcia wymaganych 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych poprzez wprowadzenie obowiązków dla przedsiębiorców prowadzących 
działalność w zakresie budowy, remontu lub rozbiórki obiektów budowlanych. 

1. Udział w pracach zespołu roboczego ds. gospodarki odpadami sieci organów ochrony 
środowiska sieci ENEA 

SWP (DROŚ) 
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2. Opiniowanie projektów aktów wykonawczych do ustawy o odpadach SWP (DROŚ) 

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

1. Udział w pracach zespołu roboczego ds. gospodarki odpadami sieci organów ochrony 
środowiska sieci ENEA 

SWP (DROŚ) 

2. Opiniowanie projektów aktów wykonawczych do ustawy o odpadach SWP (DROŚ) 
Oczekiwanie: Wsparcie budowy elektrociepłowni wykorzystującej frakcję energetyczną odpadów 
    komunalnych w województwie. 
1. Monitorowanie postępu realizacji przedsięwzięcia SWP (DROŚ) 

Oczekiwanie: Poprawa regulacji prawnych podnoszących skuteczność ochrony przyrody i krajobrazu, w tym 
weryfikacja form ochrony przyrody, występującego dualizmu ochrony obszarów oraz systemu nadzoru nad 
formami ochrony przyrody. 

1. Opiniowanie projektowanych zmian w przepisów o ochronie przyrody SWP (DROŚ), PZPK 

Oczekiwanie: Ochrona ekosystemów Morza Bałtyckiego i jego strefy przybrzeżnej. 

brak planowanych działań  

Oczekiwanie: Implementacja do prawodawstwa krajowego zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. 

1. Opiniowanie projektowanych zmian w przepisów o ochronie przyrody SWP (DROŚ), PZPK 

Oczekiwanie: Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. 

brak planowanych działań  

Oczekiwanie: Realizacja Krajowego Programu Zwiększania Lesistości. 

brak planowanych działań  

Oczekiwanie: Wprowadzenie skutecznych narzędzi prawnych, zapewniających egzekucję powszechnego 
i lokalnego prawa ochrony przyrody i krajobrazu.  

1. Opiniowanie projektowanych zmian w przepisów o ochronie przyrody SWP (DROŚ), PZPK 
Oczekiwanie: Wprowadzenie instrumentów ekonomicznych w ochronie przyrody i krajobrazu; Opracowanie  
metody wyceny zasobów środowiska. 
1. Opiniowanie projektowanych zmian w przepisów o ochronie przyrody SWP (DROŚ), PZPK 

Oczekiwanie: Wprowadzenie jednolitego nowoczesnego systemu dostępu do informacji o środowisku i 
problemach jego ochrony (rozwój systemu). 

 brak planowanych działań - 
 Oczekiwanie: Wsparcie budowy centrów edukacji ekologicznej o znaczeniu ponadregionalnym. 
brak planowanych działań - 
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IV. WSPÓŁPRACA PONADREGIONALNA I MIĘDZYNARODOWA 

Obszary współpracy zgodnie z SRWP 
Planowane działania Jednostka odpowiedzialna 

Cel szczegółowy 1 Bezpieczeństwo energetyczne i poprawa efektywności energetycznej 
Obszar współpracy: Bezpieczeństwo energetyczne i poprawa efektywności energetycznej. Powstanie dużych źródeł 
energii elektrycznej oraz rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej infrastruktury przesyłowej na Pomorzu 
(zrównoważy krajowy system elektroenergetyczny) ma znaczenie ponadregionalne. 

1. Udział SWP w pracach międzyregionalnej grupy roboczej Komisji Europejskiej w ramach the 
S3PEnergy platform dot. Smart-Grids 

DRG UMWP 

Obszar współpracy: Kształtowanie korytarzy infrastrukturalnych (krajowego i ponadregionalnego) oraz  
     wskazanie  obszarów predysponowanych do kształtowania regionalnych pasm infrastruktury liniowej. 

brak planowanych działań - 

Obszar współpracy: Poprawa wykorzystania potencjału energetycznego Wisły. 

1. Współpraca w ramach prac Komitetu Sterującego ds. Inwestycji na Śródlądowych Drogach 
Wodnych 

SWP (DRG i DIF) 

 Obszar współpracy:  Potencjał morza dla rozwoju energetyki. 
brak planowanych działań - 

Cel szczegółowy 2 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie zagrożeniom i zarządzanie ryzykiem 

Obszar współpracy:  Program „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030”. 
brak planowanych działań - 

Obszar współpracy:  Wdrożenie Dyrektyw Unii Europejskiej (Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy 
Powodziowej) oraz Strategii dla regionu Morza Bałtyckiego. 

brak planowanych działań - 
Obszar współpracy:  Standardy dobrego zarządzania i zagospodarowania dla obszarów przybrzeżnych. 

brak planowanych działań - 
Cel szczegółowy 3 Zrównoważone gospodarowanie zasobami oraz poprawa środowiskowych warunków 
życia 

Obszar współpracy:  Jakość wód Morza Bałtyckiego, w tym Zalewu Wiślanego. 

 1. Udział w pracach zespołów roboczego ds. pozwoleń zintegrowanych sieci organów ochrony 
środowiska sieci ENEA 

SWP (DROŚ) 

Obszar współpracy:  Wdrażanie Dyrektyw UE. 
1. Udział w pracach zespołów roboczych (ds.: powietrza, odpadów, hałasu i pozwoleń 

zintegrowanych) sieci organów ochrony środowiska sieci ENEA 
SWP (DROŚ) 

2. Opiniowanie zmian w przepisach ochrony środowiska, w związku z transpozycja przepisów 
UE 

SWP (DROŚ) 

Obszar współpracy:  Spójność przestrzeni przyrodniczej w strefie Południowego Bałtyku. 
brak planowanych działań - 

Obszar współpracy: Proekologiczna świadomość mieszkańców. 

brak planowanych działań - 
Obszar współpracy: Współpraca w ramach Strategii dla Morza Bałtyckiego. 

brak planowanych działań - 
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V. PODSUMOWANIE FINANSOWE 
 
Zadania, dla których zapewnione jest finansowanie w 2019 roku 
 

Działanie 
RPS Lp. Planowane zadania 

Jednostka 
odpowiedzialna 

 Wartość (w tys. zł) 

Uwagi  
wartość 

całkowita 
działania* 

w tym środki 
własne 

województwa  
 

ROK 2019 

ogółem 
w tym budżet 
województwa 

w tym  środki 
własne 

województwa 

Departament/jednostka 
finansująca 

Cel szczegółowy 1. Bezpieczeństwo energetyczne i poprawa 
efektywności energetycznej 

31 466,1 8 495,1 17 798,2 8 579,4 3 517,0 - - 

Priorytet 1.2.  Poprawa efektywności energetycznej 31 466,1 8 495,1 17 798,2 8 579,4 3 517,0  - - 

1.2.1 

1. 

Termomodernizacja 
obiektów Samorządu 
Województwa 
Pomorskiego – pakiet 
nr 3 /zdrowie/ -  
pogotowia ratunkowe i 
szpitale psychiatryczna 

SWP (BP) 11 549,1 3 921,3 5 558,1 5 558,1 1 587,9 
BP + środki UE + środki 

budżetu Państwa 

zadanie 
zaplanowane do 
realizacji na lata 

2019-2021 

2. 

Termomodernizacja 
obiektów Samorządu 
Województwa 
Pomorskiego – pakiet 
nr 3 /zdrowie/ -  
termomodernizacja 
obiektów 
Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. J. 
Korczaka w Słupsku 

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. J. 
Korczaka w Słupsku 

Sp. z o.o. 

4 058,4 640,5 3 059,3 711,0 455,5 
BP + środki UE + środki 

budżetu Państwa 

zadanie 
zaplanowane do 
realizacji na lata 

2019-2020 

3. 

Termomodernizacja 
obiektów Samorządu 
Województwa 
Pomorskiego – pakiet 
nr 3 /zdrowie/ -  
Szpital Specjalistyczny 
w Kościerzynie 

Szpital Specjalistyczny 
w Kościerzynie Sp. z 

o.o. 
4 149,6 490,1 2 035,1 429,2 240,3 BP + środki UE + środki 

budżetu Państwa 

zadanie 
zaplanowane do 
realizacji na lata 

2019-2021 

4. 

Termomodernizacja 
obiektów Samorządu 
Województwa 
Pomorskiego – pakiet 
nr 3 /zdrowie/ -  
Szpital Specjalistyczny 
w Wejherowie 

Szpitale Pomorskie Sp. 
z o.o. w Gdyni 

7 529,0 3 234,7 2 965,7 1 255,6 1 024,8 BP + środki UE + środki 
budżetu Państwa 

zadanie 
zaplanowane do 
realizacji na lata 

2019-2020 
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1 w tym 51,9 tys. zł wkład partnera projektu nie ujęty w budżecie województwa 

5. 

Termomodernizacja 
obiektów Samorządu 
Województwa 
Pomorskiego – pakiet 
nr 3 /zdrowie/ -  
Szpital Specjalistyczny 
w Prabutach 

Szpital Specjalistyczny 
w Prabutach Sp. z o.o 4 180,0 208,5 4 180,0 625,5 208,5 

BP + środki UE + środki 
budżetu Państwa 

zadanie 
zaplanowane do 
realizacji na lata 

2018-2019 

Cel szczegółowy 3. Zrównoważone gospodarowanie zasobami 
oraz poprawa środowiskowych warunków życia 14 544,7 268,7 2 205,0 2 205,0 90,0 - - 

Priorytet 3.2. Ochrona bioróżnorodności biologicznej 5 531,0 209,5 1 254,4 1 254,4 90,0 - - 

3.2.3. 
 

1. 

Weryfikacja waloryzacji 
przyrodniczo-
krajobrazowej dla 
wybranych obszarów 
chronionego krajobrazu 
(OChK), w ramach 
przedsięwzięcia: 
„Optymalizacja sieci 
obszarów chronionego 
krajobrazu w województwie 
pomorskim” 

PBPR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

2. 

Sporządzenie ekspertyz 
przyrodniczych w celu 
określenia stanu 
zachowania walorów 
przyrodniczych OChK 
– w przedsięwzięcia:  
„Optymalizacja sieci 
obszarów chronionego 
krajobrazu w województwie 
pomorskim”  

SWP (DROŚ) 231,5 201,5 90,0 90,0 90,0 DROŚ 
zadanie 

realizowane w 
latach 2014-2019  

3. 

Opracowanie projektów 
planów ochrony dla 
parków krajobrazowych 
wchodzących w skład 
Pomorskiego Zespołu 
Parków 
Krajobrazowych - 
zadanie wieloletnie  
 

PZPK w Słupsku 5 299,5 8,0 1 164,4 1 164,4 0,0 
PZPK w Słupsku +WFOŚiGW 

w Gdańsk  
+ środki UE 

projekt otrzymał 
dofinansowanie w 
ramach RPO WP 

2014-2020 – 
działanie 11.4 (w 

trybie 
konkursowym) – 

zadanie rozpoczęte 
w 2018 r. 

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

9 013,7 59,2 950,6 950,6 0,0 - - 

3.3.2 1. 

Realizacja projektu 
„Edukacja dla przyrody 
– stworzenie warunków 
do rozwoju edukacji 
ekologicznej na terenie 

PZPK w Słupsku 9 013,71 59,2 950,6 950,6 0,0 WFOŚiGW w Gdańsk  
+ środki UE 

zadanie 
realizowane w 

latach 2016-2019 
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*Wartość całkowita planowanego działania, tj. środki wydane w latach poprzednich + środki planowane w latach kolejnych (dla roku 2019 należy podać środki planowane na działanie).  
W przypadku działań jednorocznych powtarzanych w latach kolejnych wartość całkowita powinna być taka sama jak wartość ogółem dla roku 2019. 
 
  

województwa 
pomorskiego poprzez 
przebudowę, 
rozbudowę, budowę i 
wyposażenie czterech 
Centrów Edukacji 
Ekologicznej oraz 
organizację kampanii 
informacyjno-
edukacyjnej 
podnoszącej 
świadomość na rzecz 
rozwoju 
zrównoważonego 
środowiska i 
przeciwdziałaniu 
zmianom klimatu 

Ogółem RPS  46 010,8 8 763,8 20 003,4 10 784,4 3 607,0 - - 
W tym przedsięwzięcia strategiczne   

Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa 
Pomorskiego ( 3) 31 466,1 8 495,1 17 798,2 8 579,4 3 517,0 

BP + środki UE + środki 
budżetu Państwa - 

Optymalizacja sieci obszarów chronionego krajobrazu w województwie 
pomorskim” 231,5 201,5 90,0 90,0 90,0 DROŚ  

Ogółem przedsięwzięcia strategiczne 31 697,6 8 696,6 17 888,2 8 669,4 3 607,0 - - 
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Zadania dla których nie ma zapewnionego finansowania w 2019 roku 
 
*Wartość całkowita planowanego działania, tj. środki wydane w latach poprzednich + środki planowane w latach kolejnych (dla roku 2019 należy podać środki planowane na działanie).  
W przypadku działań jednorocznych powtarzanych w latach kolejnych wartość całkowita powinna być taka sama jak wartość ogółem dla roku 2019. 
 
 

Działanie 
RPS Lp. Planowane zadania 

Jednostka 
odpowiedzialna 

 Wartość (w tys. zł) 

Uwagi  
wartość 

całkowita 
działania* 

w tym środki 
własne 

województwa  
 

ROK 2019 

ogółem 
w tym budżet 
województwa 

w tym  środki 
własne 

województwa 

Departament/jednostka 
finansująca 

Cel szczegółowy 1. Bezpieczeństwo energetyczne i poprawa 
efektywności energetycznej 

508,7 77,0 508,7 508,7 77,0 - - 

Priorytet 1.2.  Poprawa efektywności energetycznej 508,7 77,0 508,7 508,7 77,0  - - 

 5. 

Termomodernizacja 
obiektów SWP - pakiet 
nr 3 /zdrowie/ -  
COPERNICUS 
Podmiot Leczniczy Sp. 
z o.o. w Gdańsku 

COPERNICUS 
Podmiot Leczniczy Sp. 
z o.o. z s. w Gdańsku 

508,7 77,0 508,7 508,7 77,0 BP + środki UE + środki 
budżetu Państwa 

zadanie 
zaplanowane do 
realizacji w 2019 

Ogółem RPS  508,7 77,0 508,7 508,7 77,0 - - 
W tym przedsięwzięcia strategiczne   

Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa 
Pomorskiego ( 3) 508,7 77,0 508,7 508,7 77,0 

BP + środki UE + środki 
budżetu Państwa - 

Ogółem przedsięwzięcia strategiczne 508,7 77,0 508,7 508,7 77,0 - - 


