
 
Uchwała Nr 1/19/2021  

Rady Seniorów w Gdańsku 
 z dnia 15 grudnia 2021r. 

 

w sprawie problemów ochrony środowiska naturalnego w Gdańsku, w aspekcie życia, 
zdrowia i rekreacji osób starszych. 

 

Na podstawie rozdziału 2 §3 pkt 2,4,6,10, §4 pkt 5, oraz § 5 pkt 3 statutu Rady Seniorów w Gdańsku stanowiącego 
załącznik do Uchwały Nr LV/1622/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Rady 
Seniorów w Gdańsku, uchwala co następuje: 

 

Rada Seniorów w imieniu 130 tys. gdańskich seniorów traktuje problemy ochrony 
środowiska naturalnego jako integralne z ochroną życia i zdrowia, a więc najważniejsze dla 
każdego człowieka. Zależy nam na zrównoważonym rozwoju naszego miasta i województwa, 
ale także kraju. Jesteśmy za upowszechnieniem i wymianą dobrych doświadczeń w zakresie 
ekologii wspartych odpowiednim prawem, ale także skuteczną egzekucją. Uważamy, że 
działania na rzecz ochrony środowiska należy zacząć od siebie – od zmiany pewnych nawyków 
i niedobrych tradycji. Musimy zbudować skuteczny system wzajemnych uwarunkowań 
stymulujący pożądany dla ochrony środowiska model zachowań i działań - osób, społeczności, 
władz wszystkich szczebli. Nie wszystkie przepisy prawa ogólnopolskiego są podejmowane po 
niezbędnych konsultacjach i wyrażeniu opinii przez samorząd i jego związki. Powstałe 
rozbieżności powinny być likwidowane np. metodą kolejnych przybliżeń przy udziale 
ekspertów, aż do skutku. Złe przepisy powodują wiele perturbacji w ich skutecznym 
wykonywaniu w odniesieniu bezpośrednio do mieszkańców. Rozumiemy, że trzeba uporać się 
z transformacją energetyczną naszej gospodarki, w tym przemysłu i energetyki opartej na 
węglu. Trzeba to robić konsekwentnie, zgodnie z ustaleniami szczytów klimatycznych 
przeciwdziałających zjawiskom ocieplenia klimatu i np. podnoszenia poziomu wód, co 
szczególnie tu w Gdańsku może mieć za kilkadziesiąt lat bardzo negatywne, dramatyczne 
znaczenie. Nie możemy do tego dopuścić. Rząd RP musi bezwzględnie zastosować się do 
ustaleń kolejnych szczytów klimatycznych(COP), w tym ostatniego COP-26 w Glasgow jako 
kraj rozwinięty! Nie można w sferze ekologii mienić się krajem ”rozwijającym się”, by w 
innych aspektach określać się jako 23 gospodarka wśród krajów rozwiniętych. „Ślad węglowy” 
powinniśmy zlikwidować w związku z tym do 2039 r., a nie do 2049r. 

Doceniając regionalne i gdańskie dokonania w zakresie ochrony środowiska widzimy je  
w kontekście krajowym: „złego powietrza” czy zanieczyszczeń Wisły w górnym biegu sami 
nie zatrzymamy. Także wysokiej zachorowalności na nowotwory. Potrzebne spójne działanie 
w całym kraju. Tak uważamy i oto będziemy zabiegać. 

W aspekcie ochrony środowiska stwierdzamy negatywne skutki rządowych zmian 
podatkowych „polskiego ładu” dla samorządów. W związku z tym wpływy podatkowe do 
budżetu Gdańska będą w 2022 r. niższe o 270 mln złotych przy jednocześnie wzrastającej o 7-
9% inflacji i kosztach pracy. Jakkolwiek projekt budżetu Miasta na gospodarkę komunalną  



i ochronę środowiska w 2022 r, zakłada wzrost wydatków o 4% (z 310 mln zł do 322 mln zł), 
to inflacja spowoduje ich realny spadek. 

 

XXX 

Wyrażamy podziękowanie wszystkim gdańskim aktywistom proekologicznym oraz ich 
organizacjom pozarządowym, a w tym: „Green Peace”, WWF Polska, Polskiemu Alarmowi 
Smogowemu, Młodzieżowemu Strajkowi Klimatycznemu, Koalicji Klimatycznej, Polskiemu 
Klubowi Ekologicznemu – Okręg Pomorski, Lidze Ochrony Przyrody, Centrum Informacji  
i Edukacji Ekonomicznej w Gdańsku, Fundacji Naukowo-Technicznej, Fundacji „Parkowisko” 
oraz wielu innym za inicjatywy i akcje proekologiczne. W wielu tych działaniach gdańscy 
seniorzy brali aktywny udział. 

Z optymizmem przyjmujemy przepisanie miejskiemu „Hevelianum” roli Centrum Edukacji 
Ekologicznej z siedzibą w zrewitalizowanym i otwieranym 18 grudnia br. „Domu Zdrojowym” 
w Brzeźnie. Liczymy na wysoką aktywność organizacyjną i edukacyjną „Centrum”, także  
w stosunku do seniorów. 

XXX 

Doceniamy gdańskie działanie proekologiczne. W zakresie gospodarki wodnej 26 października 
br. Miasto Gdańsk zdobyło ważną nagrodę „Water City Index” za najlepsze w skali kraju 
gospodarowanie zasobami wodnymi. Doceniamy m. in. politykę retencji, budowę zbiorników, 
monitoring wód podziemnych, wielofunkcyjną zieleń, co w efekcie stworzyło wysoką jakość  
wody pitnej, ochronę przed deszczami nawalnymi oraz piękne tereny rekreacyjne. Gratulujemy 
i liczymy na podobne osiągnięcia w innych sferach ochrony środowisk. Jak np. czystość 
powietrza czy gospodarka odpadami. 

 

§ 1 

Rada Seniorów w Gdańsku po zapoznaniu się z Uchwałą Rady Miasta Gdańska: 
XXXIX/1020/21 w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla miasta Gdańska na 
lata 2021-2023 z perspektywą do roku 2025 z dnia 30.09.2021 r. oraz samym merytorycznym 
„programem” uważa, że „Program” odzwierciedla realne, aktualne możliwości Miasta, jednak 
potrzeby miasta i jego mieszkańców są o wiele większe. Liczymy na stałe zwiększenie 
wydatków na ochronę środowiska, w miarę wzrostu wpływów budżetowych, relatywnie 
szybciej niż na pozostałe gałęzie gospodarki miejskiej. Natychmiast należy zwiększyć środki 
budżetowe na UTRZYMANIE ZIELENI. 

 

Spośród 10 wymienionych w opracowaniu w pkt. 1.2. obszarów interwencji uznajemy je za 
szczególnie ważne, w następującej kolejności: 

1. Ochrona klimatu i jakość powietrza; 
2. Gospodarka wodno-ściekowa; 
3. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstania odpadów; 
4. Gospodarka wodami; 



5. Zasoby przyrodnicze 
6. Zagrożenia hałasem; 
7. Gleby; 
8. Zasoby geologiczne 
9. Zagrożenia poważnymi awariami; 
10. Pola elektromagnetyczne 

Przyjmując ocenę wynikającą z „Programu” określającą stan wyjściowy środowiska 
naturalnego w 2021 jako DOBRY. Uznajemy za właściwe zapoznanie się z powyższym 
„Programem” w ramach edukacji ekologicznej organizacji senioralnych, z udziałem Rady 
Seniorów oraz specjalizujących się w ekologicznej organizacji pozarządowych wymienionych 
we wstępie uchwały.  

§ 2 

Rada Seniorów przyjmie informację Prezydenta Gdańska oraz pozostałych służb miejskich o 
realizacji zadań Miasta z zakresu ochrony środowiska, zwracając jednocześnie uwagę na wiele 
problemów, ich aspektów i zadań z punktu widzenia gdańskich seniorów. Zadania te i problemy 
przedstawiamy poniżej  w trzech sferach: 

I. problemy i zadania własne seniorów, 

II. problemy i zadania władz miejskich, 

III. problemy i zadania władz regionalnych i rządu. 

I. Problemy i zadania własne seniorów. „Zacznijmy od siebie” 

§ 3 

Rada Seniorów uważa, że wiele działań proekologicznych seniorzy mogą i powinni podjąć 
sami, dając przykład, a w tym: 

1. Oszczędzanie wody w gospodarstwie domowym (likwidacje drobnych przecieków, 
zamknięte obiegi, itp.) 

2. Zbieranie wody deszczowej do celów gospodarczych na działkach, balkonach czy 
ogródkach oraz usprawniając system rynnowy. 

3. Zaprzestanie brukowania i betonowania posesji, ogrodów, działek i podjazdów - w celu 
zatrzymywania opadów. Tworzenie trawników poniżej poziomu utwardzenia również 
w celu zatrzymywania opadów. 

4. Maksymalne korzystnie z komunikacji zbiorowej, rezygnując z samochodów, 
ewentualnie z rozważeniem zakupu auta elektrycznego. 

5. Użytkowe i rekreacyjne korzystanie z rowerów oraz pieszego przemieszczania się. 
6. Dokonanie analizy możliwości likwidacji szkodliwych dla zdrowia źródeł ogrzewania 

„Kopciuchy” z wykorzystaniem dofinansowania WFOS i GW oraz zastosowaniem 
paneli fotowoltaicznych, czy pompy cieplnej. (w budownictwie jednorodzinnym). 
Promocja przez Kluby Seniora. 

7. Likwidacja szamb w zabudowie jednorodzinnej – podłączenie do kanalizacji lub 
oczyszczalni przydomowej. 



8. Natychmiastowe zaprzestanie „domowej utylizacji” spalanie śmieci i tworzyw oraz 
bezpośrednie informowanie straży Miejskiej i Inspektoratu Ochrony  Środowiska  
o takich praktykach. 

9. Ograniczenie spożycia napojów w plastikowych butelkach (PET) 
10. Wdrażanie w poszczególnych dzielnicach Gdańska programu „Przestrzeń dla 

seniorów”. Poprzez wspólne (Kluby Seniora) „spacery badawcze” z udziałem 
zaproszonych urbanistów zieleni czy ogrodników w celu wyselekcjonowania 
odpowiednich terenów rekreacyjnych . Efektem takich działań powinno być wskazanie 
Miastu lokalnej przestrzeni przyjaznej seniorom i zagospodarowanie jej np. w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. Wskazane połączenie z sadzeniem drzew i wskazaniem 
niektórych  jako pomników przyrody. 

11. Szeroki udział w konkursach miejskich na rzecz ochrony środowiska – promocja 
poprzez Radę Seniorów i Kluby Seniora np. najciekawszy „przedogródek”, zbieranie 
„deszczówki” czy tworzenie „łąk miejskich”. 

12. Promocja zdrowej żywności i zdrowego odżywiania się ze stopniowym zmniejszeniem 
spożycia mięsa. Rekomendujemy klubom seniora spotkania z dietetykami, dla 
wdrażania nowych wzorów odżywiania się i nabycia umiejętności rozróżniania 
produktów zdrowych od szkodliwych. 

13. Rada Seniorów wnioskuje do gdańskich Uniwersytetów III Wieku o wprowadzenie 
zajęć związanych z problematyką ochrony środowiska. Dysponujemy listą ekspertów, 
którzy mogą ciekawie i profesjonalnie poprowadzić ten przedmiot. 

14. Rada Seniorów postanawia uczcić I Kadencje Seniorów posadzeniem 31 drzew (liczba 
radnych – seniorów rozpoczynających w 2018 r. kadencję). Drzewa te będą też 
symbolicznym wyrazem szacunku i wagi jaką gdańscy seniorzy przywiązują do 
problemów ochrony środowiska. 
 

II. W odniesieniu do działań Miasta i jego służb. 

§ 5 

1.1 Wnosimy o ocenę realizacji gdańskiego projektu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
na terenie 70 ha oraz jego docelowych parametrów. Inwestycja realizowana w ramach 
PPP (umowa 2023-2048) zakłada stały poziom recyklingu -30%, zaś dyrektywa UE z 
2018 zakłada w takich inwestycjach  poziom recyklingów odpadów  do 65% do 2035 r. 
Czy to nie grozi Miastu karami za tą rozbieżność? 

1.2 Widzimy potrzebę rozpoczęcia prac koncepcyjnych gospodarki odpadami po 
wyczerpaniu się możliwości ZUO. 

2.1 Podnosimy sprawę skuteczniejszej gospodarki odpadami oraz surowcami wtórnymi ,  
z istotną odpowiedzialnością producentów za nowoczesny recykling. Przypominając 
dawne skupy butelek, makulatury i złomu wnosimy o sprowadzenie do Gdańska 
większej ilości „Ekomatów ”na puszki i butelki PET/jedno urządzenie zainstalowano na 
Przeróbce/. 

2.2 Wnosimy o ograniczenie spożywania napojów w butelkach PET w UM w Gdańsku w 
butelkach PET w UM w Gdańsku oraz podmiotach związanych i zależnych od Miasta. 

3. W zakresie transportu i komunikacji miejskiej jednoznacznie opowiadamy się 
komunikacją zbiorową, rozwojem linii tramwajowych i radykalnym ograniczeniem 



wjazdów samochodami do śródmieścia i dzielnicowych centrów, w celu ograniczania 
szkodliwych emisji oraz hałasu. 

4. Wnosimy o stopniowe wprowadzenie wzorem „Dnia bez samochodu”, kolejnych „dni 
bez samochodu” (dla osób z prawem jazdy i dowodem rejestracyjnym). Np. w 2022 r. 
– 1 dzień w miesiącu , w 2023 r. – 2 dni, z bezpłatnymi przejazdami komunikacji 
miejskiej, i.t.d. 

5. Wnosimy o skuteczniejsze sterowanie mobilnością , w tym utrzymanie tzw. „zielonej 
fali” na głównych ciągach komunikacyjnych dla spadku zużycia energii  
i zanieczyszczenia powietrza. 

6. Wspieramy wprowadzenie „zielonych technologii” – paliw alternatywnych 
(elektryczność, wodór, gaz) jako źródeł energii w transporcie zbiorowym oraz 
indywidualnym. Postulat do GAiT. 

7. Zapobiegajmy „rozlewaniu się” miasta, tworząc samowystarczalne, wielofunkcyjne 
dzielnice, z zasadą 15-20 minutowego pieszo-rowerowego dotarcia do handlu i usług, 
co jest szczególnie ważne dla seniorów celem – zwarte przestrzennie miasta. 

8. Akceptujemy w pełni dalszy rozwój sieci ścieżek rowerowych” jako czołowego w tym 
spekcie miasta w Polsce. Wnioskujemy o pilne przywrócenie roweru metropolitalnego 
w Gdańsku w  oparciu o wiarygodnego operatora i dobry sprzęt z sinymi bateriami. 
Uważamy, że udany konkurs „kręcimy km dla Gdańska” powinien mieć także edycję 
wiosenną oraz segment seniorki (powyżej 70 lat, indywidualny i zespołowy). 

9. Wnosimy o kontynuacje i rozwój europejskiego projektu „Green SAM” w ramach 
którego zakupiono w 2021 r. 6 rowerów trójkołowych dla seniorów, a obecnie należy 
zapewnić odpowiednie środki na obsługę grup senioralnych korzystających z tego 
sprzętu na dalsze lata. 

10. Zdecydowanego przyspieszenia wymaga likwidacja w Gdańsku niskiej emisji (do 40m) 
wynikającej z tzw. „kopciuchów” starego budownictwa. Dotyczy to 10 tys. 
Mieszkańców w szczególności 6 tys. Mieszkań komunalnych. Likwidowanie kilkuset 
palenisk tego typu rocznie to za mało. Wspieramy projekt „Oddech dla Gdańska” – 
kampanię informacyjną o obowiązku likwidacji trujących „kopciuchów”. Liczymy na 
środki z Woj. Fundacji Ochrony Środowiska i GW oraz bezpośrednio z budżetu Miasta. 
To priorytet. Problem dotyczy w dużym stopniu „starych mieszkań” a więc konieczna 
pomoc organizacyjna oraz informacja docierająca wprost do wytypowanych  
i zainteresowanych. Podziękowania należą się „Trójmiejskiemu Alarmowi 
Smogowemu” za aktywność i mobilizację w likwidacji „kopciuchów” Rada Seniorów 
poprzez Kluby Seniorów włączy się w promocje tych działań. 

11. Kontynuacji wymaga program podłączeń domów do sieci GPEC. 
12. Promowania wymaga wykorzystanie gazu ziemnego w skojarzonym wytwarzaniu gazu 

ziemnego w skojarzonym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła. 
13. Wspieramy rozmieszczenie w miastach mobilnych płuc ukazujących zanieczyszczenia 

powietrza chociaż akcja głównie obejmuję miasta 40-50 tys. mieszkańców. Wnosimy  
o przynajmniej 1-2 modele w Gdańsku. Konieczny wniosek Miasta do „Alarmu 
Smogowego”. 

14. Pozytywnie oceniamy realizację gdańskiej Uchwały p. powodziowej z 2001 r. dzięki 
której zbiorniki retencyjne gromadzą ok. 800 tys. m 3 wód opadowych . Program ten, 
należy nową Uchwałą zwiększającą pojemność zbiorników do 1 mln. m 3. 

15. Pozytywnie oceniamy generalną zmianę filozofii gospodarki wodnej w Gdańsku do tej 
pory preferującej jak najszybsze odprowadzenie wody do kanalizacji. 



1. W zakresie gospodarki wodnej wspieramy przyjęte przez Miasto kierunki rozwoju, 
traktujące wodę jako cenne oszczędzane i chronione dobro, likwidujące „miejskie 
wyspy ciepła”. Preferujemy retencję rozproszoną , „mikro”, opartą na naturze  
i skorelowaną z działaniami mieszkańców, osiedli i dzielnic oraz zasadę – 
zatrzymanie opadu, najbliżej wystąpienia. 

2.1. Należy rozwijać monitoring zbiorników i nawodnienie – nadziemny i podziemny 
oraz system podczyszczania wody. Uważamy za właściwe kierowanie 
podczyszczonej wody deszczowej m.in. z kolektora „Kołobrzeska” na zasilanie 
„ogrodów deszczowych” Dolnego Tarasu, wzdłuż linii przebiegu w/w kolektora. 
Zrzut podczyszczonej wody deszczowej do morza uważamy za marnotrawstwo.  

2.2 W związku z podnoszeniem się poziomu morza zwracamy uwagę na 
niebezpieczeństwo przesuwania się i wypełniania naturalnych, głębinowych, 
przybrzeżnych, zbiorników wody pitnej – morską wodą zasoloną. Należy rozważyć 
metody zapobiegawcze temu zjawisku. 

3. Kontynuacji wymaga nowatorskie gdańskie preferowanie miejskiej rozproszonej 
retencji powierzchniowej – w gradacji: 
mieszkańcy - budynek (blok) – ulica – zbiornik – kanalizacja. 

4.Szczególnej ochrony wymagają tereny podmokłe, przechowujące wodę – ogrody 
deszczowe, muldy, zielone dachy, przedogródki i ogrody przyrynnowe, 

5.Motywowanie i skorelowanie działań mieszkańców w tym zakresie (w skali mikro), 
musi być skutecznie dostosowane do programu inwestycji miejskich, ale też 
inwestorów prywatnych, w tym deweloperów. Każde utwardzenie terenu musi być 
zrekompensowane „małą retencją” (zieleń, oazy miejskie, muldy), z zasadą: 
utwardzenie otoczone niżej położoną chłonną „zielenią”. Ująć te  zasady  
w projektowaniu oraz wydawaniu pozwoleń na budowę, głównie na „Górnym 
Tarasie”. 

6.Uznajemy tzw. „Szarą retencję” – kanalizacja – ostateczną fazę końcową. 
7.Oczekujemy skorelowanych, miejskich systemów „zieleni” i wody tzw. niebiesko-

zielonej infrastruktury”. „Gąbka” - gleba wchłaniająca wodę, „parasol” – zieleń   
z drzewami chroniące przed upałami. 

8. Wnioskujemy o wprowadzenie na skanalizowanych i ocembrowanych 
powierzchniowych ciekach wodnych Gdańska i zbiornikach retencyjnych – wyjść 
dla ptaków i drobnych zwierząt (np. kładki). 

16. 1.Popieramy tworzenie „miejskich łąk” w Gdańsku kwietnych i bylinowych. 
16.2 Wnosimy o rozważenie wzbogacenia bioróżnorodności gdańskich terenów leśnych i 

„zielonych o punktowe tworzenie oaz „dzikiej przyrody (ostoje, ostępy, uroczyska). 
17. 1.Wspieramy istnienie Pracowniczych Ogrodów Działkowych stanowiących  

w niektórych częściach miasta jedyne oazy zieleni. Sprzeciwiamy się jednak 
bezprawnej zabudowie działek, niezgodnej z przepisami oraz ich betonowaniu. 
Likwidacja ogrodów może nastąpić tylko w przypadku realizacji ważnej infrastruktury 
miejskiej. 

17.2 Przyjmujemy propozycję zarządu Pracowniczych Ogrodów Działkowych, 
selektywnego i uzgodnionego z kierownictwami 6 gdańskich rejonów POD – 
rekreacyjnego udostępnienia gdańskim Klubom seniora. 

18. Opiniujemy pozytywnie zamiar utworzenia na 77 ha Gdańska – Południe – „Parku 
Południowego”, z linią tramwajową będącą osią tego założenia. Maksymalnie 
wykorzystać i pozostawić naturalną zieleń i ukształtowanie terenu. 



19. Oczekujemy wstrzymania jakiejkolwiek wycinki drzew w zabudowanej i zamieszkałej 
części miasta , z wyjątkiem ważnych inwestycji infrastruktury. Z niepokojem 
obserwujemy „języki zabudowy” na zielone i zadrzewione tereny miejskie np. ulica 
Powstańców Warszawskich. 

20. Konieczne jest przyśpieszenie wskazywania lokalizacji nasadzeń drzew na terenie 
Gdańska oraz preferowanie szlachetnych gatunków jak np. buki czy lipy. 

21. Wspieramy ograniczenie wycinki drzew na obszarze Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego. Liczymy na profesjonalną opinię, czy wycinka lasów TPK wynika  
z planowej, uzasadnionej gospodarki leśnej. Oczekujemy na lepsze drogi i dukty leśne, 
odpowiednio oznakowane na obszarach TPK. 

22. Wnosimy o kontynuacje działań proekologicznych na rzecz Wyspy Sobieszewskiej  od 
1994 r. Uchwała Rady Miasta Gdańska – Wyspy Ekologicznej, gwarantującej 
zachowanie przyrody w stanie naturalnym. Jest też Wyspa obszarem ustawowo 
chronionym. Liczymy na zakaz możliwości wyższej zabudowy, ograniczenie wjazdu 
na Wyspę oraz wdrożenie wszelkich innych działań proekologicznych „płuc Gdańska”. 

23. Wskazujemy i promujemy Olszynkę wraz z częścią Odpływu Motławy na tym terenie 
jako ważnych, ogólnomiejskich obszarów „zielonych”. Wnioskujemy o odtworzenie i 
rewaloryzację „zieleni” i „odpływu” na obszarze tej dzielnicy.  

24. W związku z konsultacjami społecznymi , projektu ustawy „o cmentarzach  
i pochówkach” wnosimy o wyprzedzające wstępne przeanalizowanie możliwości 
wytypowania terenów pod projektowanie m.in. cmentarze ekologiczne oraz „pola i łąki 
pamięci”, a także inne formy ekologicznego upamiętnienia zmarłych. Na 
projektowanych cmentarzach funkcję nagrobków pełniłyby np. drzewa i krzewy. 
Zachęcamy do dalszych społecznych konsultacji przedmiotowego projektu pod 
adresem niezapomnianecmentarze.pl 

25. 1.Wnosimy o zintensyfikowanie planowego odławiania, odstraszanie lub w 
ostateczności nawet odstrzału dzików w lasach trójmiejskich na terenie nadleśnictwa 
Gdańsk. Dziki niszczą trawniki, ogródki i są coraz bardziej uciążliwe a nawet 
niebezpieczne dlatego jest to konieczne. 

25.2. Uważamy za zasadne skierowanie przez Miasto zalecenia do zarządów terenów „z 
dzikami” o zabezpieczanie pojemników z odpadami organicznymi w obudowanych 
„altanach” śmieciowych. 

 
III. W odniesieniu do problemów poziomu wojewódzkiego i centralnego. 

 
§ 6 

 
Zwracamy się do rządu RP o konkretne przedstawienie nowych rozwiązań w sprawie 
przyjęcia nowych zasad gospodarowania odpadami, w tym zbiórki surowców wtórnych 
zgodnie z określoną przez UE zasadą rozszerzonej odpowiedzialności producentów 
opakowań i systemu kaucyjnego opakowań. Dotychczasowe propozycje są 
niewystarczające. Zw. Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich przedłożyła 2 
propozycję. Wariant pierwszy, z pełną odpowiedzialnością producenta i druga –  
z częściową odpowiedzialnością producenta. Sprawa jest pilna i ważna, rząd musi silnie 
odnieść się do przedłożonych propozycji. 
 

§ 7 



 
1. Zwracamy się do rządu RP o szybką nowelizację Ustawy o lasach i o ochronie 

przyrody, z poprawkami gwarantującymi obywatelski dostęp do informacji o stanie 
środowiska. Oczekujemy też na usunięcie uchybień w Ustawie dotyczących braku 
zabezpieczeń chroniących siedliska leśne oraz gatunki roślin i zwierząt, zgodnie z 
wymogami tzw. dyrektywy „siedliskowej” i „ptasiej”. 

2. Wnosimy także o nowelizację Ustawy „o lasach” wprowadzeniem zakazu 
komercyjnego wyrębu lasów ochronnych aglomeracji miejskich typu: „Trójmiejski 
Park Krajobrazowy”. 

 
§ 8 

 
Zwracamy się do rządu RP o pilne dokonanie zmian w kodeksie wykroczeń drogowych 
w aspekcie zaliczenia wykroczenia wjazdu pojazdu na trawniki i „zieleń”, jako 
wykroczenia drogowego, a nie wykroczenia porządkowego wymagającego uciążliwych 
i długotrwałych procedur. 
W celu poprawy skuteczności działania Straży Miejskiej/ gminnej/ w stosunku do 
sprawców wykroczeń niszczących pojazdami zieleńce miejskie/gminne/ należałoby 
wpisanie do Art. 129b Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym punktu 2a o następującej 
treści: 
 
„2a) uczestnika ruchu popełniającego czyn zabroniony określony w art. 144 kodeksu 
wykroczeń; (niszczenie roślinności)” 
 
Proponowana zmiana umożliwiłaby skierowanie do właściciela pojazdu żądanie do 
wskazania kierującego lub użytkownika pojazdu parkującego na zieleńcu. Ponadto 
jeżeli właściciel czy domniemany sprawca wykroczenia nie wskaże, kto w danym dniu 
kierował pojazdem staje się sprawcą wykroczenia z art. 96 par 3 KW. 
 

§ 9 
 
W związku z przygotowaniem obywatelskiego projektu ustawy „o cmentarzach  
i pochówkach”, niniejszym pozytywnie opiniujemy ten projekt szczególnie z uwagi na 
nowe ekologiczne aspekty i propozycje pochówku. 

 
§ 10 

 
Negatywnie oceniamy zamiar zakończenia w 2021 r. preferencyjnych zasad rozłożenia 
mikroinstalacji fotowoltaiki dla prosumentów. Wobec rosnących cen prądu i energii 
uważamy, że należy przedłużyć te preferencyjne systemy opustów i możliwości odkupu 
oraz rozliczania nadwyżek energii fotowoltaicznych na cały 2022 r. Dotyczy to wielu 
seniorów. Rozumiemy, że u podstaw tej decyzji leży bardzo niska jakość sieci 
energetyczne, którą należy pilnie zmodernizować. 
 
 
 
 



§ 11 
 

Apelujemy do rządu RP i Marszałków Województw – Pomorskiego oraz Warmińsko 
– Mazurkiego o zapewnienie środków i skuteczną kontynuacje „Programu 
Żuławskiego realizowanego przy udziale UE. Zakończony I etap inwestycji p. 
powodziowych wymaga pilnej realizacji etapu II – do 2022 r., a następnie etapu III do 
2030 r. obecnie zaawansowanie etapu II wynosi zaledwie 40% co grozi utratą części 
środków UE.  

§ 12 
 

Zwracamy się do rządu RP, Związku Miast i Gmin Morskich Unii Metropolii Polskich 
i Związku Miast Polskich o podjęcie spraw likwidacji zanieczyszczeń wód Wisły 
wzdłuż jej biegu wpadających do Zatoki Gdańskiej, co zapobiegnie eutrofizacji 
Bałtyku. Wystarczy dodać, że roczny zrzut do Zatoki Gdańskiej związków azotowych 
to 100 tys. ton czystego azotu, a związków fosforowych to 10tys. ton czystego fosforu 
stąd tak częste zakwity sinic i skażenie ryb bałtyckich. Tylko kompleksowe działanie 
wszystkich gmin i miast położonych nad Wisłą umożliwi skuteczne oczyszczanie rzeki 
oraz Zatoki Gdańskiej z jej plażami. Proponujemy przyjęcie stosownej Ustawy w tej 
sprawie. 
 

§ 13 
 

Przyjmujemy z zadowoleniem wszelkie inwestycje proekologiczne w Gdańsku, 
szczególnie te związane z sektorem energetycznym. W „Elektrociepłowni – Gdańsk” 
zakończono budowę kotłowni rezerwowo – szczytowej z pierwszymi w Polsce 
kotłami elektrodowymi zasilanych energią elektryczną. Mamy nadzieję, że to początek 
elektryfikacji ciepłownictwa sieciowego. Jeśli odbuduje się „rozbite” kilka lat temu 
farmy wiatrowe to być może „czysta” energia z farm bałtyckich zasili właśnie 
ciepłownictwo sieciowe w Gdańsku. Również „EC Gdańsk” podejmuje doświadczenia 
z uzyskaniem paliwa wodorowego z elektrolizy. Na takie czyste źródła energii 
liczymy. 

 
§ 14 

Wyrażamy jednoznaczny sprzeciw tworzeniu energetyki jądrowej w Polsce a w 
szczególności na Wybrzeżu Gdańskim. 
 

§ 15 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Seniorów w Gdańsku 

Aleksander Żubrys 
 



 
Uzasadnienie 

 

Podjęcie Uchwały w sprawie ochrony środowiska, jednej z najważniejszych w tej pierwszej kadencji 
Rady Seniorów w Gdańsku jest oczywiste. Od jakości środowiska naturalnego zależy zdrowie i życie 
seniorów oraz ich rodzin, a wysoka zachorowalność na nowotwory, dotąd niezbadana ze względu na 
przyczyny, budzi wielki niepokój. 

Postępujące zmiany klimatyczne, ocieplanie klimatu, które jako seniorzy możemy nawet sami dostrzec 
i ocenić z racji naszego wieku, wymagają zdecydowanych działań zapobiegawczych. 

Chcemy własnym działaniem przyczynić się do powstrzymania tych negatywnych zmian 
klimatycznych, w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Obserwujemy światowe szczyty (COP) i ich 
ustalenia, jak np. zakończony miesiąc temu szczyt klimatyczny w Glasgow. Chcemy realizacji tych 
ustaleń także w Polsce. 

Dostrzegamy wzajemną korelację działań proekologicznych osób, grup społecznych, samorządów, 
związków samorządowych, przedsiębiorców oraz rządu. Największe spółki Skarbu Państwa mają swój 
wielki wpływ na ochronę środowiska, w tym likwidację tzw. „śladu węglowego”. 

Naszą uchwałę poprzedziły rozmowy, ankiety i sondaż w kilkudziesięciu organizacjach pozarządowych 
związanych z seniorami oraz Klubach Seniora, które trwały przez trzy miesiące – od października 2021 
r. 

Okazuje się, że seniorzy, podobnie jak ich wnuki mają zdecydowanie proekologiczne nastawienie. 
„Czyste powietrze”, czysta woda, „zieleń” i mądra gospodarka odpadami to priorytet. Postawiliśmy 
przed sobą seniorami, określone zadania, ale będą efektywne tylko w korelacji Miastem, władzami 
wojewódzkimi i rządem. Tak też sformułowaliśmy uchwałę licząc na jej wspólną realizację ale 
zaczynamy od siebie. Praca organiczna będzie podstawą końcowego efektu.   

  

Komisja Zdrowia, Profilaktyki, Edukacji, Rekreacji i Sportu 
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