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Przedmowa

W niniejszej publikacji przedstawiono wybrane dane obrazujące sytuację społeczno-gospodarczą obszaru Polski 
dotkniętego nawałnicą, która miała miejsce w dniach 11-12 sierpnia 2017 r. i objęła swoim zasięgiem rozległy obszar 
województwa pomorskiego. W jej wyniku zginęło 6 osób, a uszkodzeniu uległo wiele budynków mieszkalnych 
i gospodarczych. Nawałnica spowodowała również znaczne straty w drzewostanie lasów państwowych i prywatnych oraz  
w uprawach rolnych a także w infrastrukturze sieciowej, komunalnej i turystycznej. 

W opracowaniu porównano, tam gdzie to możliwe, dane charakteryzujące analizowany obszar w latach 2016 i 2017. 
Ponadto przedstawiono straty bezpośrednie i pomoc materialną udzieloną gminom, m.in. z Funduszu Solidarności Unii 
Europejskiej oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Analizę ograniczono do gmin ujętych w rozporządzeniach Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 i 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 
gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, 
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.

Przy opracowywaniu materiału statystycznego zawartego w niniejszej publikacji korzystano z danych przekazanych przez 
wiele instytucji, jednak szczególne podziękowania za współpracę należą się Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu 
w Gdańsku, Regionalnym Dyrekcjom Lasów Państwowych w Szczecinku, Gdańsku i Toruniu oraz Oddziałowi Pomorskiemu 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wyrażam nadzieję, że publikacja Nawałnica w województwie pomorskim, 11-12 sierpnia 2017 r. okaże się cennym źródłem 
informacji dla wszystkich osób i instytucji zainteresowanych tą tematyką oraz będzie stanowiła punkt wyjścia do 
dalszych pogłębionych analiz.

Jerzy Auksztol
Dyrektor Urzędu Statystycznego

w Gdańsku

Gdańsk, sierpień 2018 r.
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Synteza

W dniach 11–12 sierpnia 2017 r. nad Polską przeszedł front burzowy, w wyniku którego zginęło 6 osób, a 52 zostały 
ranne. Ucierpiały także domy, budynki gospodarcze oraz olbrzymie obszary leśne. Gwałtowne zjawiska atmosferyczne 
były wynikiem zetknięcia się chłodnego frontu polarno–morskiego i ciepłego frontu zwrotnikowego, co spowodowało 
burzę wiatrową z intensywnymi opadami deszczu oraz wiatrem o sile dochodzącej nawet do 150 km/h.
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Nawałnica dotknęła trzy województwa:  wielkopolskie, kujawsko–pomorskie i pomorskie. W województwie pomorskim 
w wyniku działania żywiołu poszkodowana została znaczna liczba gmin. W opracowaniu ograniczono się do analizy 
sytuacji społeczno–gospodarczej 31 gmin, które znalazły się w Rozporządzeniach Prezesa Rady Ministrów z dnia 
17 i 24 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których 
stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 1547 i 1583). Jest to 
26 gmin wiejskich, 4 gminy miejsko–wiejskie i 1 miejska. W sumie nawałnica dotknęła 10 z 16 powiatów województwa 
pomorskiego. Największe straty odnotowano w powiecie bytowskim, chojnickim, kartuskim i kościerskim.

PrabutyKwidzyn

GardejaSadlinki

Brusy

CzerskChojnice

Kartuzy

Karsin

Cewice Linia Szemud

LipuszStudzienice

Sierakowice

Dziemiany

Bobowo

Parchowo

Konarzyny

Chmielno

Nowa Karczma

m. Chojnice

Powierzchnia gmin dotkniętych nawałnicą według stanu w dniu 31 grudnia 2016 r. wynosiła 4,6 tys. km2, co oznacza 
prawie 25% powierzchni całego województwa pomorskiego. Gminy były zróżnicowane pod względem powierzchni 
– gmina miejska Chojnice (jedyne miasto, które znalazło się na liście gmin poszkodowanych przez nawałnicę) zajmowało 
powierzchnię 21 km2, gmina wiejska Bobowo – 52 km2, natomiast gmina wiejska Chojnice – 458 km2.

Zaprezentowane w syntezie dane na temat strat bezpośrednich pochodzą głównie z Raportu w sprawie szacunków strat 
bezpośrednich po nawałnicy w dniach 11–12 sierpnia 2017 r. w województwie pomorskim, opracowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Ogólną wartość strat bezpośrednich związanych z nawałnicą szacuje się na 
2,7 mld zł, z czego najwięcej przypada na lasy (89,2%).
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Lasy
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5,0%

3,2%
1,8%

0,3%

Infrastruktura sieciowa

Rolnictwo

Budynki mieszkalne

Powierzchnia zniszczonych lasów wyniosła 79,9 tys. ha, a wartość strat bezpośrednich w lasach została oszacowana 
na 2,4 mld zł. Wśród zasobów przyrodniczych najbardziej ucierpiał Tucholski Park Krajobrazowy, Wdzydzki Park 
Krajobrazowy, Zaborski Park Krajobrazowy oraz Bory Tucholskie. 

Straty w rolnictwie również były duże – łączna powierzchnia zniszczonych użytków rolnych objęła 17,7 tys. ha (2,4% ogółu 
użytków rolnych w województwie), a ogólna wartość strat bezpośrednich, uwzględniająca również budynki gospodarcze 
oraz maszyny, oszacowana została na 83,6 mln zł.

W gminach uszkodzeniu uległo wiele budynków. Wartość strat w budynkach mieszkalnych określono na 48,8 mln zł, 
natomiast w obiektach mienia publicznego – na 7,7 mln zł.

Znaczące straty poniosła też infrastruktura turystyczna – zniszczeniu uległy m.in. ośrodki wypoczynkowe.

Ponadto doszło do uszkodzenia części infrastruktury sieciowej i duża część ludności była pozbawiona prądu. Łączna 
wartość strat bezpośrednich w infrastrukturze sieciowej, obejmująca: drogi, melioracje, gospodarkę wodną oraz 
energetykę została oszacowana na 131,7 mln zł.

W dniach 11–15 sierpnia 2017 r. Państwowa Straż Pożarna odnotowała 2968 wyjazdów, związanych głównie z udzielaniem 
pomocy osobom poszkodowanym, usuwaniem wiatrołomów ze szlaków komunikacyjnych, zabezpieczaniem dachów 
oraz wypompowywaniem wody. Wsparcia udzieliły Siły Zbrojne RP (75 żołnierzy oraz 31 jednostek sprzętu), ochotnicza 
straż pożarna, harcerze oraz liczni wolontariusze.

W krótkim czasie po wystąpieniu nawałnicy rozpoczęto szacowanie strat oraz uruchomiono programy pomocowe. 
Rząd polski wystąpił z prośbą o pomoc finansową z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Z kolei Pomorski Urząd 
Wojewódzki przekazał gminom środki na wypłatę zasiłków celowych oraz odbudowanie infrastruktury komunalnej 
w kwocie ponad 21 mln zł.
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1. Sytuacja społeczno–gospodarcza gmin dotkniętych nawałnicą

Ludność

Obszar dotknięty nawałnicą zamieszkiwało 343,6 tys. osób (stan w dniu 31 XII 2016 r.). Najmniejszą pod względem liczby 
ludności była gmina Konarzyny (2,3 tys. ludności), a największą miasto Chojnice (40,0 tys. ludności). W ciągu roku liczba 
ludności na analizowanym terenie wzrosła i osiągnęła 346,0 tys., co stanowiło 14,9% ludności województwa pomorskiego 
na koniec 2017 r. (o 0,1 p.proc. więcej niż rok wcześniej). Wzrost liczby ludności wynika z dodatniego ogólnego przyrostu 
naturalnego (największą, dodatnią różnicę między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów odnotowano w gminach: 
Sierakowice – 285, Kartuzy – 209 i Szemud – 167) oraz, w mniejszym stopniu, dodatniego ogólnego salda migracji stałej 
(w wyniku migracji najwięcej osób przybyło do gminy Szemud oraz Starogard Gdański). 

              Stan w dniu 31 XII

wzrost

spadek

http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/publikacje/rok2017/nawalnica-w-wojewodztwie-pomorskim-11-12-sierpnia-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-1
http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/publikacje/rok2017/nawalnica-w-wojewodztwie-pomorskim-11-12-sierpnia-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-1
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Analizowany obszar charakteryzował się zarówno w końcu 2016 r., jak i 2017 r. korzystną strukturą wieku mieszkańców. 
Poza gminą miejską Chojnice we wszystkich gminach udział osób w wieku przedprodukcyjnym przewyższał udział osób 
w wieku poprodukcyjnym i był wyższy niż dla województwa pomorskiego ogółem. W końcu 2017 r. wynosił od 18,8% 
w m. Chojnice do 28,9% w Sierakowicach. W skali roku w analizowanym obszarze nieznacznie zmniejszył się udział osób 
w wieku produkcyjnym, a zwiększył w poprodukcyjnym. Podobne zjawisko zaobserwowano dla województwa ogółem.

Stan w dniu 31 XII

19,4%

61,6%

19,0%

19,6% 23,1%

61,6%

15,3%

60,9%

19,5%

14,8% 23,0%

62,2%

W 2016 r. jedynie gmina wiejska Kwidzyn charakteryzowała się ujemnym przyrostem naturalnym (współczynnik wyniósł 
– 0,4‰). Dla 87,1% gmin wskaźnik ten był wyższy niż dla województwa pomorskiego ogółem (dla którego wyniósł 
2,0‰), z drugą co do wielkości wartością w skali kraju dla Sierakowic – 12,7‰. Natomiast w 2017 r. ujemnym 
przyrostem naturalnym w przeliczeniu na 1000 ludności charakteryzowały się dwie gminy – Prabuty oraz Sadlinki 
(odpowiednio – 1,1‰ oraz – 0,2‰), a dla 80,6% gmin wskaźnik ten był wyższy niż dla województwa pomorskiego 
ogółem (dla którego wyniósł 2,5‰). W przypadku ponad 35% gmin dotkniętych nawałnicą odnotowano spadek tego 
współczynnika, największy w gminach: Parchowo, Dziemiany, Nowa Karczma, Sadlinki i Stary Dzierzgoń (w przypadku 
trzech pierwszych przyrost naturalny liczony na 1000 ludności nadal był wyższy od średniej wojewódzkiej). W gminie 
Sierakowice odnotowano największy wzrost wskaźnika – w 2017 r. osiągnął on wartość 14,7‰.



NAWAŁNICA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM, 11-12 SIERPNIA 2017 R.
SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMIN DOTKNIĘTYCH ŻYWIOŁEM

12

Spośród 31 analizowanych gmin 14 charakteryzowało się w 2017 r. ujemnym saldem migracji stałej (w 2016 r. odpowiednio 
20). W przeliczeniu na 1000 ludności najniższym saldem migracji cechowało się Parchowo (–7,5; przed rokiem były to 
Konarzyny, które osiągnęły tę samą wartość), a najwyższym – Szemud (13,2; rok wcześniej był to również Szemud ze 
wskaźnikiem 14,0). 

Finanse publiczne

W 2017 r. wysokość dochodów gmin województwa pomorskiego (bez miast na prawach powiatu) w przeliczeniu na 
1 mieszkańca wyniosła 4857,96 zł, o 11,2% więcej niż rok wcześniej. 32,3% gmin dotkniętych nawałnicą nie osiągało tego 
poziomu, natomiast najwyższą wartość tego wskaźnika, podobnie jak przed rokiem, odnotowano w Stężycy – 7192,54 zł 
(rok wcześniej 6057,10 zł).

http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/publikacje/rok2017/nawalnica-w-wojewodztwie-pomorskim-11-12-sierpnia-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-2
http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/publikacje/rok2017/nawalnica-w-wojewodztwie-pomorskim-11-12-sierpnia-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-2


NAWAŁNICA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM, 11-12 SIERPNIA 2017 R.
SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMIN DOTKNIĘTYCH ŻYWIOŁEM

13

Z kolei wysokość wydatków gmin województwa pomorskiego (bez miast na prawach powiatu) w przeliczeniu na 
1 mieszkańca w 2017 r. wyniosła 4906,40 zł (o 16,6% więcej niż rok wcześniej). W analizowanych gminach dotkniętych 
nawałnicą wartość tego wskaźnika wahała się od 4044,08 zł w Sadlinkach (o 18,6% więcej niż w 2016 r.) do 7449,02 zł 
w Stężycy (o 16,5% więcej niż rok wcześniej). W 71,0% analizowanych gmin wydatki na 1 mieszkańca przewyższały 
wydatki gmin na 1 mieszkańca w województwie.

W 2017 r. wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w analizowanych gminach wyniosły w sumie 40,4 mln zł, 
co stanowiło 96,3% wydatków gmin na ten cel w całym województwie. Według działów budżetu: leśnictwo, turystyka, 
edukacyjna opieka wychowawcza, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna wydatki na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych w analizowanych gminach wyniosły 100,0% wydatków na ten cel w województwie. Największe 
wydatki w analizowanych gminach zostały poniesione w dziale pomoc społeczna (26,3 mln zł), transport i łączność 
(7,2 mln zł) oraz bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,6 mln zł). Najmniejsze w dziale edukacyjna 
opieka wychowawcza (17,5 tys. zł), kultura fizyczna (36,6 tys. zł) oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
(51,6 tys. zł). W dziale rolnictwo i łowiectwo poniesiono wydatki w wysokości 438,8 tys. zł (z czego 84,9% wydatków 
wszystkich gmin objętych nawałnicą w województwie wydatkowano w gminie wiejskiej Dziemiany), a w leśnictwie 
– 137,7 tys. zł (5,3 tys. zł w gminie wiejskiej Chojnice i 132,4 tys. zł w Sierakowicach).

http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/publikacje/rok2017/nawalnica-w-wojewodztwie-pomorskim-11-12-sierpnia-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-3
http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/publikacje/rok2017/nawalnica-w-wojewodztwie-pomorskim-11-12-sierpnia-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-3
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Tablica 1. Wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych według działów budżetu w województwie pomorskim 
w 2017 r.

Wyszczególnienie
Gminy ogółem a Gminy dotknięte nawałnicą w dniach 11–12 sierpnia

w zł w %

Dział 852 – Pomoc społeczna 26756075,21 26300609,40 98,3
Dział 600 – Transport i łączność 7710663,84 7177994,55 93,1
Dział 754 – Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

2875830,46 2559330,46 89,0

Dział 700 – Gospodarka 
mieszkaniowa

1940115,04 1870152,15 96,4

Dział 900 – Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska

1014429,36 954075,93 94,1

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 497837,74 438837,74 88,1
Dział 750 – Administracja 
publiczna

361580,87 351580,87 97,2

Dział 801 – Oświata i wychowanie 357379,69 317379,69 88,8
Dział 020 – Leśnictwo 137676,47 137676,47 100,0
Dział 400 – Wytwarzanie 
i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę

83945,34 79950,00 95,2

Dział 630 – Turystyka 78610,05 78610,05 100,0
Dział 921 – Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego

51570,48 51570,48 100,0

Dział 926 – Kultura fizyczna 36589,22 36589,22 100,0
Dział 854 – Edukacyjna opieka 
wychowawcza

17466,19 17466,19 100,0

a Bez miast na prawach powiatu.

Największe wydatki poniesiono w gminie miejsko–wiejskiej Brusy – 10,8 mln zł (tj. 25,8% wszystkich wydatków gmin na 
usuwanie klęsk żywiołowych w województwie pomorskim), w tym najwięcej w dziale pomoc społeczna (8,3 mln zł) oraz 
transport i łączność (1,4 mln zł). Drugą pod względem wielkości poniesionych wydatków na usuwanie klęsk żywiołowych 
była gmina miejsko–wiejska Czersk (5,5 mln zł, w tym 2,4 mln w dziale transport i łączność oraz 2,2 mln zł w dziale 
pomoc społeczna), natomiast na trzecim miejscu znalazła się gmina wiejska Chojnice, gdzie wydano 5,4 mln zł, z czego 
3,4 mln na pomoc społeczną, a 0,9 mln zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. Najmniejsze kwoty 
wydatkowano w gminie Nowa Karczma (3 tys. zł w dziale pomoc społeczna), Chmielnie (21,8 tys. zł na pomoc społeczną) 
oraz gminie miejsko–wiejskiej Kartuzy (26,0 tys. zł – również w dziale pomoc społeczna).
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Rynek pracy 

Analizując obszar gmin dotkniętych nawałnicą obserwowano, że w większości gmin liczba pracujących na 1000 ludności 
w 2016 r. była niższa niż przeciętna dla województwa pomorskiego. Jedynie w gminie wiejskiej Kościerzyna wartość 
wskaźnika była równa wojewódzkiej i wyniosła 238, a w mieście Chojnice przekroczyła ją i wyniosła 284. Najniższą 
liczbą pracujących w przeliczeniu na 1000 ludności wśród analizowanych gmin charakteryzowały się Sadlinki – wartość 
wskaźnika w tej gminie wyniosła 40 i jest to jedna z najniższych wartości w województwie.

              Stan w dniu 31 XII

Gminy objęte nawałnicą charakteryzowały się zróżnicowaną strukturą pracujących według płci – udział kobiet 
w pracujących ogółem wahał się od 35,6% w Konarzynach do 67,0% w gminie miejsko–wiejskiej Prabuty.  

We wszystkich analizowanych gminach w 2017 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych zmniejszyła się w stosunku do 
poprzedniego roku (o 24,5%), w tym w największym stopniu w Skórczu (o 48,3% w stosunku do 2016 r.), a najmniejszy 
spadek miał miejsce w Stężycy (o 3,5% w skali roku). W ludności gmin objętych nawałnicą w 2017 r. dominowały 
bezrobotne kobiety – ich udział wahał się od 55,0% w Lipuszu do 77,6% w Starym Dzierzgoniu (najwyższy udział 
w województwie), podczas gdy odsetek bezrobotnych kobiet w całym województwie pomorskim wyniósł 62,3%. 
Bezrobotni zarejestrowani w gminach dotkniętych nawałnicą stanowili w 2017 r. 17,8% ogółu bezrobotnych 
zarejestrowanych w województwie pomorskim, o 0,4 p. proc. mniej niż rok wcześniej.

http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/publikacje/rok2017/nawalnica-w-wojewodztwie-pomorskim-11-12-sierpnia-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-4
http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/publikacje/rok2017/nawalnica-w-wojewodztwie-pomorskim-11-12-sierpnia-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-4
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             Stan w dniu 31 XII
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Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2017 r. zmniejszył się we wszystkich 
gminach dotkniętych nawałnicą i wyniósł od 1,9% w Sierakowicach (spadek o 0,5 p. proc w skali roku) do 7,7% w Czersku 
(spadek o 2,6 p. proc. w odniesieniu do 2016 r.). Dla województwa pomorskiego udział ten w 2017 r. wyniósł 3,5% (spadek 
o 1,0 p. proc. w skali roku). W 67,7% analizowanych gmin udział ten był wyższy niż w województwie. Udział bezrobotnych 
zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym był wyższy dla kobiet i wyniósł od 2,8% w Sierakowicach 
do 11,1% w Starym Dzierzgoniu. Dla województwa pomorskiego udział ten w 2017 r. wyniósł 4,6%. W 2017 r. udział 
bezrobotnych zarejestrowanych kobiet w liczbie ludności w wieku produkcyjnym zwiększył się w skali roku jedynie 
w gminie Sulęczyno (z 3,5% do 3,8%) i gminie Stężyca (z 3,8% do 4,0%).

http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/publikacje/rok2017/nawalnica-w-wojewodztwie-pomorskim-11-12-sierpnia-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-5
http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/publikacje/rok2017/nawalnica-w-wojewodztwie-pomorskim-11-12-sierpnia-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-5
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Podmioty gospodarcze

Podmioty gospodarcze na obszarze gmin dotkniętych nawałnicą w 2017 r., podobnie jak w 2016 r., stanowiły 10,1% 
ogółu podmiotów w województwie pomorskim. Zarówno w analizowanych gminach, jak i w całym województwie, liczba 
podmiotów gospodarczych zwiększyła się (odpowiednio o 2,6% i 2,4%). Jedynie w Dziemianach, Sulęczynie, Brusach, 
Skórczu i Łęczycach odnotowano spadek, odpowiednio o 2,6%, 1,3%, 0,8%, 0,8% i 0,3%. Największy wzrost liczby 
podmiotów gospodarki narodowej odnotowano natomiast w Konarzynach i Sadlinkach (o 8,6% i 7,8%).

Stan w dniu 31 XII

23,9%

74,6%

1,5% 3,5%

34,0%

62,5%

i rybactwo

W 2017 r. w analizowanych gminach większość podmiotów działała w przemyśle i budownictwie (34,0%; w województwie 
pomorskim odpowiednio 23,9%), natomiast w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie – 3,5% (w województwie 
pomorskim zaledwie 1,5%). W 2017 r. podmioty gospodarki narodowej działające w gminach dotkniętych nawałnicą 
w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie stanowiły 23,9% wszystkich podmiotów w tej grupie rodzajów działalności 
w województwie pomorskim, natomiast w przemyśle i budownictwie – 14,4%. 

W 2017 r. w 77,4% analizowanych gmin odnotowano wzrost liczby nowo zarejestrowanych podmiotów w przeliczeniu 
na 10 tys. ludności. Jednocześnie w 54,8% gmin dotkniętych nawałnicą zwiększyła się liczba jednostek wykreślonych 
z rejestru REGON na 10 tys. ludności.
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Mieszkania

Na koniec 2017 r. w analizowanych gminach było 94,7 tys. mieszkań (92,2 tys. rok wcześniej), co stanowiło 11,0% ogólnej 
liczby mieszkań w województwie pomorskim. Natomiast w przeliczeniu na 1000 ludności przypadało 273,5 mieszkań 
(w 2016 r. – 273,1). We wszystkich gminach dotkniętych nawałnicą wskaźnik ten kształtował się poniżej średniej dla 
województwa pomorskiego, która wyniosła 371,5 (366,5 przed rokiem).  

                Stan w dniu 31 XII

Najmniejszą wartość wskaźnika w 2017 r., podobnie jak przed rokiem, odnotowano w Sierakowicach – 219,9 mieszkań 
na 1000 ludności (221,6 w 2016 r.) i Stężycy – 228,2 (227,1 rok wcześniej), natomiast najwyższą – w Chojnicach, Czersku 
oraz Starym Dzierzgoniu (odpowiednio 343,1, 300,4 i 299,3).

http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/publikacje/rok2017/nawalnica-w-wojewodztwie-pomorskim-11-12-sierpnia-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-6
http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/publikacje/rok2017/nawalnica-w-wojewodztwie-pomorskim-11-12-sierpnia-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-6
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Leśnictwo

W 2017 r. powierzchnia lasów w gminach dotkniętych nawałnicą w województwie pomorskim wyniosła 244,4 tys. ha, 
tj. 36,6% powierzchni lasów ogółem województwa (podobnie jak rok wcześniej). W ciągu roku powierzchnia lasów 
zwiększyła się o 0,1 tys. ha. 82,2% lasów w analizowanych gminach stanowiły lasy publiczne (w województwie odpowiednio 
88,4%). Największą powierzchnię lasów ogółem w 2017 r. odnotowano natomiast w gminach miejsko–wiejskich Czersk 
(24,1 tys. ha) i Brusy (23,2 tys. ha), a najmniejszą w mieście Chojnice (85,32 ha). Z kolei największy wskaźnik lesistości 
w 2017 r., podobnie jak przed rokiem, wystąpił w Lipuszu (67,5%), a najmniejszy w mieście Chojnice (4,1%). W 51,6% 
analizowanych gmin w 2017 r. odnotowano wyższy od przeciętnego w województwie wskaźnik lesistości, który wyniósł 
36,4% (analogicznie jak w 2016 r.). Dla 11 spośród 31 analizowanych gmin wskaźnik lesistości przekraczał 50%.

              Stan w dniu 31 XII

http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/publikacje/rok2017/nawalnica-w-wojewodztwie-pomorskim-11-12-sierpnia-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-7
http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/publikacje/rok2017/nawalnica-w-wojewodztwie-pomorskim-11-12-sierpnia-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-7
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W dniu 31 grudnia 2017 r. największą powierzchnię gruntów leśnych1 wśród analizowanych gmin odnotowano 
w gminach miejsko–wiejskich Czersk oraz Brusy (odpowiednio 24,7 tys. ha i 23,7 tys. ha, co stanowiło w sumie 7,1% 
powierzchni gruntów leśnych województwa). Ogólna powierzchnia gruntów leśnych analizowanych gmin stanowiła, 
podobnie jak rok wcześniej, 36,6% powierzchni gruntów leśnych województwa.  

W analizowanych gminach w 2017 r. w powierzchni gruntów leśnych zdecydowanie przeważała własność publiczna 
(82,6%). Jedynie w gminie Chmielno i Szemud własność publiczna stanowiła mniej niż połowę (odpowiednio 38,5% 
i 48,2%).

W przypadku pozyskiwania grubizny dane pochodzące z zasobów statystyki publicznej w podziale na gminy dostępne są 
jedynie dla lasów prywatnych i gminnych. W 2016 r. w analizowanych gminach w lasach prywatnych i gminnych pozyskano 
60,1 tys. m3 grubizny (58,4% grubizny pozyskanej w lasach prywatnych i gminach województwa ogółem), z czego 99,6% 
w lasach prywatnych. Najmniej grubizny pozyskano w Starym Dzierzgoniu (19 m3), a najwięcej w gminie miejsko–wiejskiej 
Brusy (7,9 tys. m3). W 2017 r. w gminach dotkniętych nawałnicą pozyskano 386,2 tys. m3 grubizny, czyli ponad 6 razy 
więcej niż w poprzednim roku i stanowiło to 90,3% ogółu grubizny pozyskanej w województwie pomorskim. Najwięcej 
grubizny pozyskano w gminie miejsko–wiejskiej Brusy – 91,4 tys. m3 (dla tej gminy oznaczało to prawie 12–krotny wzrost 
w skali roku), co stanowiło 21,4% grubizny całego województwa oraz w Studzienicach (44,2 tys. m3). Największy wzrost 
w porównaniu z 2016 r. odnotowano w gminie Konarzyny – prawie 24–krotny (z 1,3 tys. m3 w 2016 r. do 32,6 tys. m3 
w 2017 r.).

Turystyka

W lipcu 2017 r. w gminach województwa pomorskiego, które niespełna miesiąc później zostały dotknięte nawałnicą, 
znajdowało się 160 turystycznych obiektów noclegowych, które dysponowały 11,4 tys. miejsc noclegowych. Większość 
miejsc noclegowych znajdowało się w gminie wiejskiej Kościerzyna (3,3 tys. miejsc w 34 turystycznych obiektach 
noclegowych), gminie wiejskiej Chojnice (2,2 tys. miejsc w 33 obiektach) oraz Karsinie (1,1 tys. w 7 obiektach). 
W obiektach noclegowych krótkotrwałego zakwaterowania było usytuowanych 84,6% miejsc noclegowych (9,5 tys. 
miejsc noclegowych), z czego ponad ¾ w trzech gminach: gminie wiejskiej Kościerzyna (2,9 tys. miejsc), gminie wiejskiej 
Chojnice (1,9 tys. miejsc), Stężyca (1,4 tys. miejsc) oraz gminie Karsin (1,1 tys. miejsc).

12,5% miejsc noclegowych usytuowanych było w obiektach hotelowych, w tym najwięcej w gminie wiejskiej Kościerzyna 
(425 miejsc) oraz gminie miejsko–wiejskiej Kartuzy (210 miejsc). Z kolei 1,6% miejsc noclegowych znajdowało się na 
kempingach (180 miejsc: 100 miejsc w gminie miejskiej Kościerzyna i 80 miejsc w Chmielnie) i polach biwakowych (650 
miejsc: 350 w gminie miejsko–wiejskiej Czersk, 210 w gminie wiejskiej Chojnice, 60 w gminie Dziemiany i 30 w gminie 
wiejskiej Kościerzyna).

Dynamika liczby miejsc noclegowych całorocznych w turystycznych obiektach noclegowych w gminach dotkniętych 
nawałnicą w województwie pomorskim w okresie poprzedzającym nawałnicę, tj. lipiec 2017–lipiec 2016, nie wskazywała 
na znaczące zmiany w tym obszarze.

1  Obejmują powierzchnię lasów ogółem i grunty związane z gospodarką leśną.
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                Stan w dniu 31 XII

2. Straty bezpośrednie po nawałnicy

W wyniku nawałnicy, która przeszła przez Polskę, najpoważniejsze straty poniosły lasy. Skala zniszczeń była ogromna. 
W województwie pomorskim całkowita powierzchnia uszkodzonych lasów (oszacowana przez Lasy Państwowe 
bezpośrednio po wystąpieniu nawałnicy) wyniosła 79,9 tys. ha, czyli 12,0% ogólnej powierzchni lasów w województwie 
pomorskim. Na terenie województwa pomorskiego nawałnica dotknęła 11 nadleśnictw, w tym w największym stopniu 
Nadleśnictwo Lipusz, Kościerzyna i Rytel, gdzie rozmiar szkód w lasach oszacowano odpowiednio na 17,9 tys. ha, 
16,9 tys. ha i 14,0 tys. ha. Ponad ¼ powierzchni uszkodzonych lasów to powierzchnia uszkodzona w 100% – 20,5 tys. 
ha lasów musi zostać odnowionych. Największa powierzchnia do odnowienia została odnotowana w Nadleśnictwie 
Lipusz i Rytel – odpowiednio 7,0 tys. ha i 5,3 tys. ha (w sumie 60,0% ogólnej powierzchni do odnowienia). Najmniejsza 
powierzchnia do odnowienia jest w Nadleśnictwie Kościerzyna, Lubichowo i Strzebielino – odpowiednio 43, 71 

http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/publikacje/rok2017/nawalnica-w-wojewodztwie-pomorskim-11-12-sierpnia-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-8
http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/publikacje/rok2017/nawalnica-w-wojewodztwie-pomorskim-11-12-sierpnia-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-8
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i 90 ha. Lasy według stanu w lipcu 2018 r. nie zostały jeszcze całkowicie uprzątnięte. Część drewna pochodzącego 
z uszkodzonych drzewostanów została już pozyskana, pozostałe pozyskanie drewna zostało natomiast oszacowane. 
Całkowite pozyskanie drewna na terenie 11 nadleśnictw województwa pomorskiego dotkniętych nawałnicą w 2017 r. 
oszacowano na 5,7 mln m3, z czego najwięcej przypada na Nadleśnictwo Lipusz i Rytel, odpowiednio 1854,0 tys. m3 
i 1585,6 tys. m3 (w sumie 60,1% ogólnego pozyskania drewna w analizowanych nadleśnictwach). Najmniej drewna do 
pozyskania odnotowano w Nadleśnictwie Lubichowo – 26,3 tys. m3.

Tablica 2. Straty w Lasach Państwowych w wyniku nawałnicy w województwie pomorskim

Nadleśnictwo Powierzchnia uszkodzonych lasów 
w ha Powierzchnia do odnowienia w ha

Pozyskanie drewna (drewno już 
pozyskane oraz planowane do 

pozyskania) w m3

Bytów 4900 2074 587181
Cewice 4060 165 70660
Czersk 6000 3370 764700
Kartuzy 5178 138 55400
Kościerzyna 16935 43 56179
Lipusz 17921 7019 1853965
Lubichowo 548 71 26262
Osusznica 2009 183 70000
Przymuszewo 2500 2046 589000
Rytel 14000 5258 1585600
Strzebielino 5850 90 63045

Źródło: Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Gdańsku, Szczecinku i Toruniu.

Z kolei według szacunków w województwie pomorskim straty w lasach prywatnych obejmują  997 tys. m3 drewna oraz 
13,1 tys. ha szkód. Straty to także koszt sprzątania oraz usługi ekosystemowe.

Tablica 3. Straty w lasach poniesione w wyniku nawałnicy w województwie pomorskim

Kategorie strat Koszty w tys. zł

Ogółem 2373690
Sprzątanie i odnowienie lasów 935580
Gospodarcze (w drewnie) 1418930
Gospodarcze (w wykorzystaniu runa leśnego) 14980
Usługi ekosystemowe PN BT 4200

Źródło: Raport w sprawie szacunków strat bezpośrednich po nawałnicy w dniach 11–12 sierpnia 2017 r. w województwie pomorskim, Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego.

Należy wziąć też pod uwagę fakt, że tak znaczne uszczuplenie lasów może skutkować zmniejszeniem turystyki, spadkiem 
miejsc pracy w sektorze zbierania i przetwórstwa runa leśnego czy w przedsiębiorstwach przetwórstwa drewna, a także 
oznacza zmniejszenie dochodów podatkowych gmin z tytułu podatku leśnego.
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Pozostałe straty bezpośrednie w województwie pomorskim powstałe w wyniku nawałnicy, na potrzeby Funduszu 
Solidarności Unii Europejskiej1 zostały oszacowane na 345,0 mln zł, w tym 89,7 mln zł to straty związane z drogami 
wraz z odwodnieniem (644,84 km). Straty związane z uszkodzeniem mostów, przepustów i kładek oceniono na 
1,4 mln zł. Z kolei wartość strat związanych z siecią energetyczną (65 linii energetycznych SN, 8 stacji transformatorowych 
średniego napięcia oraz 1944 słupów wysokiego, średniego i niskiego napięcia) to 40,9 mln zł. W przypadku obiektów, 
urządzeń sieci kanalizacyjnej straty oszacowano na 353,9 tys. zł, sieci kanalizacji sanitarnej – 27 tys. zł, a sieci kanalizacji 
deszczowej – 882,0 tys. zł. Uszkodzeniu uległy 2 obiekty sieci wodociągowej, a wartość strat określono na 3 tys. zł, 
8 stacji uzdatnienia wody i ujęcia wody pitnej (64,0 tys. zł) i sieć wodociągowa (85 tys. zł). 88 tys. zł to straty związane 
z rowami odwadniającymi, potokami i kanałami. Ucierpiało również 10 oczyszczalni ścieków – w tym przypadku straty 
oszacowano na 211,8 tys. zł. 31 szkół i innych placówek oświatowo–wychowawczych poniosło straty w wysokości 
498,4 tys. zł, natomiast szpitale i placówki służby zdrowia – 3 tys. zł. Poważne straty odnotowano w przypadku placówek 
kultury – 2,9 mln zł, a także w przypadku obiektów sportowych i turystyki (odpowiednio 398,6 tys. zł i 426,7 tys. zł). 
6 domów pomocy społecznej oszacowało straty na 453,2 tys. zł, natomiast 60 innych obiektów komunalnych – w sumie 
na 7,0 mln zł. Z kole straty w zniszczonych przedsiębiorstwach oceniono na 1,9 mln zł. Powyższy opis dotyczy strat 
publicznych. W zestawieniu przygotowanym na potrzeby wniosku do Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zawarto 
również szacunek strat w 4,7 tys. prywatnych budynkach mieszkalnych i gospodarczych – 27,9 mln zł, lasów prywatnych 
– 130,0 mln zł oraz rolnictwa (bez budynków) – 33,7 mln zł. 

Do strat bezpośrednich zaliczają się również koszty akcji ratowniczej, oszacowane w województwie pomorskim na 
3,7 mln zł. Od 11 do 15 sierpnia 2017 r. Państwowa Straż Pożarna wyjeżdżała na interwencje 2968 razy. Działania 
strażaków polegały głównie na usuwaniu wiatrołomów, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów, wypompowywaniu wody 
z zalanych obiektów oraz udzielaniu pomocy osobom poszkodowanym. W okolice Rytla dodatkowo zostało skierowanych 
31 jednostek sprzętu Sił Zbrojnych RP.

3. Pomoc udzielona gminom w związku z nawałnicą

Środki rządowe, które wypłaciły gminy na zasiłki z tytułu nawałnicy wyniosły 21,9 mln zł, z czego 63,4% na budynki 
mieszkalne. Największą kwotę wypłacono w gminie miejsko–wiejskiej Brusy – 6,8 mln zł oraz w gminie wiejskiej Chojnice 
– 2,5 mln zł.

1  Straty zgłoszone do Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przez województwo pomorskie, bez strat w lasach państwowych, 
które zostały zgłoszone przez Dyrekcję Lasów Państwowych.
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                Stan w dniu 31 XII

 

2,4 tys. budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych w województwie pomorskim zostało zniszczonych lub uszkodzonych 
w wyniku nawałnicy w sierpniu 2017 r. i zakwalifikowanych do pomocy z budżetu państwa. Najwięcej – w gminie 
miejsko–wiejskiej Brusy (902) i gminie wiejskiej Chojnice (548). W przypadku 88 budynków (nie ujętych w budynkach 
odbudowanych albo wyremontowanych) wystąpiły jedynie drobne uszkodzenia, usunięte we własnym zakresie przez 
właścicieli, którym zostały wypłacone zasiłki celowe na pomoc do 6 tys. zł na zaspokojenie podstawowych potrzeb (stan 
w dniu 31 XII 2017 r.) w ogólnej kwocie 372,2 tys. zł1. Ogólnie takie zasiłki zostały wypłacone 96 osobom lub rodzinom. 
Z kolei na remont i odbudowę pomoc do 6 tys. zł otrzymały 1942 osoby lub rodziny (poniesione nakłady finansowe na 
remont albo odbudowę wyniosły ogółem 6,1 mln zł), do 20 tys. zł – 280 osób lub rodzin (poniesione nakłady finansowe 

1  Osoby lub rodziny, które otrzymały zasiłek celowy na remont lub odbudowę najpierw do 6 tys. zł, a w późniejszym terminie 
zasiłek został zwiększony, wykazywane były w kategorii odpowiadającej najwyższemu przyznanemu zasiłkowi.

http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/publikacje/rok2017/nawalnica-w-wojewodztwie-pomorskim-11-12-sierpnia-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-9
http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/publikacje/rok2017/nawalnica-w-wojewodztwie-pomorskim-11-12-sierpnia-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-9
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na remont albo odbudowę wyniosły 3,3 mln zł), a do 200 tys. – 107 (odpowiednio 4,3 mln zł). Do końca 2017 r. zostało 
odbudowanych albo wyremontowanych 59 budynków, natomiast 165 była w trakcie remontu lub odbudowy, której 
kontynuacja była planowana na 2018 r.

                Stan w dniu 31 XII

W przypadku zadań zgłoszonych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na 2017 r. gminom z powiatu 
kościerskiego i chojnickiego zostały przyznane środki finansowe w wysokości 564,2 tys. zł, które zostały wykorzystane 
na odbudowę drogi gminnej, naprawę punktów świetlnych, remont środowiskowego domu samopomocy, remont 
oczyszczalni oraz remont stacji ujęcia wody. Różnice między kosztami zadań a dotacjami zostały pokryte z dochodów 
własnych gmin.

http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/publikacje/rok2017/nawalnica-w-wojewodztwie-pomorskim-11-12-sierpnia-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-10
http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/publikacje/rok2017/nawalnica-w-wojewodztwie-pomorskim-11-12-sierpnia-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-10
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.” przekazał w sumie do 6 powiatów województwa pomorskiego 1,3 mln zł. 
67,0% tej kwoty otrzymał powiat chojnicki. Ogólna liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem wyniosła 589.

Tablica 4. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku nawałnicy w województwie pomorskim

Wyszczególnienie Kwota przyznana w zł Liczba osób objętych wsparciem

Województwo pomorskie 1299737,00 589
Powiaty:

chojnicki 870224,50 425
lęborski 20500,00 10
wejherowski 12300,00 6
kartuski 125050,00 61
kościerski 72762,50 28
bytowski 198900,00 59

Źródło: Oddział Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach programu osoby niepełnosprawne mogły otrzymać jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną 
w wysokości 2 tys. zł lub jednorazowe świadczenie stanowiące rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów 
przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia/środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, 
którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON.
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Uwaga do tablic 5–7
W nawiasach podano symbol gminy: (1) gmina miejska, (2) gmina wiejska, (3) gmina miejsko–wiejska.

Tablica 5. Wybrane dane o gminach województwa pomorskiego dotkniętych nawałnicą (cd.)

Wyszczególnienie
Ludność 

(stan w dniu 
31 XII)

Dochody 
gmin a na 

1 mieszkańca

Wydatki 
gmin a 

na 1 miesz-
kańca

Pracujący na 
1000 ludnoś-

ci (stan 
w dniu 31 XII)

Mieszkania 
na 1000 lud-
ności (stan 

w dniu 31 XII)

Wskaźnik 
lesistości 

(stan w dniu 
31 XII)

Miejsca 
noclegowe 

(rok po-
przedni 

= 100) (stan 
w dniu 31 XII)

W O J E W Ó D Z T W O  
P O M O R S K I E

2016 2315611 4367,58 4206,25 238 366,5 36,4 101,9

2017 2324251 4857,96 4906,40 • 371,5 36,4 105,1

Powiat bytowski:

Czarna Dąbrówka (2) 2016 5864 4614,57 4651,20 64 269,3 54,7 –

2017 5889 5300,34 5452,55 • 269,8 54,8 –

Parchowo (2) 2016 3738 5086,83 4718,87 78 235,7 50,0 100,0

2017 3724 6659,14 6658,57 • 239,0 50,0 100,0

Studzienice (2) 2016 3650 5146,60 5016,63 126 274,8 65,7 100,0

2017 3686 5892,28 5895,12 • 277,0 65,8 100,0

Powiat chojnicki:

Brusy (3) 2016 14396 4687,33 4306,94 123 251,4 57,8 100,0

2017 14494 5893,47 5907,23 • 250,1 57,8 100,0

Chojnice (1) 2016 40004 3673,35 3561,57 284 337,1 4,1 97,7

2017 39937 4334,39 4248,94 • 268,2 4,1 90,4

Chojnice (2) 2016 18724 4015,68 4047,29 156 265,9 38,2 102,9

2017 18931 4882,06 5000,79 • 343,1 38,1 99,3

Czersk (3) 2016 21563 4250,10 4182,32 163 298,2 63,2 100,0

2017 21612 4694,21 4830,44 • 300,4 63,4 100,0

Konarzyny (2) 2016 2265 4400,94 4326,84 136 239,7 53,4 100,0

2017 2277 5223,83 5081,88 • 240,7 53,3 100,0

Powiat człuchowski:

Człuchów (2) 2016 10976 4878,75 4525,36 128 265,8 36,0 100,0

2017 11038 4690,08 4645,64 • 267,3 36,0 88,6

a Bez miast na prawach powiatu.
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Tablica 5. Wybrane dane o gminach województwa pomorskiego dotkniętych nawałnicą (cd.)

Wyszczególnienie
Ludność 

(stan w dniu 
31 XII)

Dochody 
gmin a na 

1 mieszkańca

Wydatki 
gmin a 

na 1 miesz-
kańca

Pracujący na 
1000 ludnoś-

ci (stan 
w dniu 31 XII)

Mieszkania 
na 1000 lud-
ności (stan 

w dniu 31 XII)

Wskaźnik 
lesistości 

(stan w dniu 
31 XII)

Miejsca 
noclegowe 

(rok po-
przedni 

= 100) (stan 
w dniu 31 XII)

Powiat kartuski:

Chmielno (2) 2016 7505 5063,29 5050,11 115 232,2 14,2 70,7

2017 7658 6014,64 6495,29 • 231,7 14,2 100,0

Kartuzy (3) 2016 33619 4543,93 4185,09 227 293,3 45,3 132,1

2017 33700 5313,10 5420,35 • 295,4 45,4 112,4

Sierakowice (2) 2016 19258 5370,79 5131,66 143 221,6 28,6 200,0

2017 19593 6122,67 6399,85 • 219,9 28,7 100,0

Stężyca (2) 2016 10239 6057,10 6396,03 126 227,1 32,3 114,4

2017 10360 7192,54 7449,02 • 228,2 32,3 99,2

Sulęczyno (2) 2016 5401 5318,19 5272,03 90 252,7 38,3 98,3

2017 5480 6745,49 7021,95 • 251,5 37,8 100,0

Powiat kościerski:

Dziemiany (2) 2016 4329 4983,06 5040,66 159 278,1 58,2 100,0

2017 4340 6851,14 6890,80 • 280,9 58,2 100,0

Karsin (2) 2016 6235 4871,49 4701,12 124 291,6 50,8 100,0

2017 6297 5946,93 6682,28 • 291,1 50,8 100,0

Kościerzyna (2) 2016 15617 4482,53 4372,40 238 260,5 47,5 91,2

2017 15895 4887,30 5046,43 • 259,3 47,5 96,3

Lipusz (2) 2016 3667 4672,25 4275,62 87 248,2 67,5 –

2017 3723 5618,66 5632,02 • 245,2 67,5 –

Nowa Karczma (2) 2016 6806 5187,28 4528,07 76 259,9 20,2 –

2017 6913 5756,69 6340,42 • 261,1 20,0 –

a Bez miast na prawach powiatu.
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Tablica 5. Wybrane dane o gminach województwa pomorskiego dotkniętych nawałnicą (cd.)

Wyszczególnienie
Ludność 

(stan w dniu 
31 XII)

Dochody 
gmin a na 

1 mieszkańca

Wydatki 
gmin a 

na 1 miesz-
kańca

Pracujący na 
1000 ludnoś-

ci (stan 
w dniu 31 XII)

Mieszkania 
na 1000 lud-
ności (stan 

w dniu 31 XII)

Wskaźnik 
lesistości 

(stan w dniu 
31 XII)

Miejsca 
noclegowe 

(rok po-
przedni 

= 100) (stan 
w dniu 31 XII)

Powiat kwidzyński:
Gardeja (2) 2016 8459 4379,88 4435,18 55 262,6 19,5 0,0

2017 8469 4826,43 4986,72 • 263,3 19,5 97,7
Kwidzyn (2) 2016 11348 4090,71 4155,58 103 266,2 21,7 –

2017 11374 4483,99 4642,75 • 268,4 21,7 90,5
Prabuty (3) 2016 13205 3846,38 3929,82 122 284,1 21,2 87,0

2017 13165 4027,36 4115,82 • 285,5 21,2 60,0
Sadlinki (2) 2016 5940 3875,72 3409,13 40 244,6 31,2 –

2017 5984 4179,21 4044,08 • 244,2 31,2 –
Powiat lęborski:
Cewice (2) 2016 7522 5348,99 5558,80 72 295,4 60,0 –

2017 7545 5587,97 5761,32 • 297,3 60,0 –
Powiat starogardzki:
Bobowo (2) 2016 3146 4034,86 3753,22 47 232,4 12,6 –

2017 3155 4912,63 5226,27 • 236,8 12,0 –
Skórcz (2) 2016 4617 4318,85 3990,11 73 260,6 16,5 100,0

2017 4643 4709,65 4828,09 • 302,0 16,5 100,0
Starogard Gdański (2) 2016 16078 3869,58 3750,67 175 260,1 28,2 78,6

2017 16308 4148,81 4146,87 • 261,0 28,3 100,0
Powiat sztumski:
Stary Dzierzgoń (2) 2016 4086 4314,86 4152,48 66 296,4 25,6 100,0

2017 4046 4519,97 4435,56 • 299,3 25,7 100,0
Powiat wejherowski:
Linia (2) 2016 6253 5629,15 5766,83 66 246,4 38,0 –

2017 6323 6062,75 6365,71 • 246,6 38,0 –
Łęczyce (2) 2016 12043 4728,13 4663,29 111 247,2 52,3 100,0

2017 12035 5337,52 5947,80 • 248,9 52,3 100,0
Szemud (2) 2016 17060 5172,00 4776,52 120 249,2 22,1 –

2017 17452 5793,08 5985,63 • 250,1 22,1 –

a Bez miast na prawach powiatu.

(dok.)
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Tablica 6. Wydatki gmin (bez miast na prawach powiatu) dotkniętych nawałnicą na usuwanie klęsk żywiołowych

Lp. Wyszczególnienie

Dział 010 
– Rolnictwo 
i łowiectwo

Dział 020 
– Leśnictwo

Dział 400 
– Wytwarzanie 

i zaopatrywanie 
w energię 

elektryczną, gaz 
i wodę

Dział 600 
– Transport 
i łączność

Dział 630 
– Turystyka

Dział 700 
– Gospodarka 
mieszkaniowa

w 
1 W O J E W Ó D Z T W O  

P O M O R S K I E
497837,74 137676,47 83945,34 7710663,84 78610,05 1940115,04

Powiat bytowski:
2 Czarna Dąbrówka (2) – – – – – 6643,73
3 Parchowo (2) 2053,18 – – 258947,94 – 170630,26
4 Studzienice (2) – – – 233757,00 – 357609,07

Powiat chojnicki:
5 Brusy (3) 10000,00 – 79950,00 1358699,92 – 293657,41
6 Chojnice (1) – – – 105658,00 – 8979,00
7 Chojnice (2) – 5312,37 – 463807,73 5623,08 404242,81
8 Czersk (3) – – – 2423552,88 68986,97 201671,82
9 Konarzyny (2) – – – – – –

Powiat kartuski:
10 Chmielno (2) – – – – – –
11 Kartuzy (3) – – – – – –
12 Sierakowice (2) – 132364,10 – 39893,72 – –
13 Stężyca (2) – – – 110999,81 – –
14 Sulęczyno (2) 22593,77 – – 827296,91 4000,00 –

Powiat kościerski:
15 Dziemiany (2) 372419,91 – – 626000,01 – 381718,05
16 Karsin (2) 20775,80 – – – – –
17 Kościerzyna (2) – – – – – –
18 Lipusz (2) 10995,08 – – 601224,39 – 45000,00
19 Nowa Karczma (2) – – – – – –

Powiat kwidzyński:
20 Gardeja (2) – – – – – –
21 Kwidzyn (2) – – – – – –
22 Prabuty (3) – – – – – –
23 Sadlinki (2) – – – 10000,00 – –
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według działów budżetu w województwie pomorskim w 2017 r. (dok.)

Dział 750 
– Administra-
cja publiczna

Dział 754 
– Bezpie-

czeństwo pub-
liczne 

i ochrona 
przeciw-
pożarowa

Dział 801 
– Oświata 

i wychowanie

Dział 852 
– Pomoc 

społeczna

Dział 854 
– Edukacyjna 
opieka wy-
chowawcza

Dział 900 
– Gospodarka 

komunalna 
i ochrona 
środowiska

Dział 921 
– Kultura 
i ochrona 

dziedzictwa 
narodowego

Dział 926 
– Kultura 
fizyczna Lp.

zł
361580,87 2875830,46 357379,69 26756075,21 17466,19 1014429,36 51570,48 36589,22 1

10000,00 – – 132283,00 – – – – 2
18977,76 96391,91 47500,00 2021951,09 – 93415,00 – – 3

– 16600,00 – 337000,00 – – – – 4

– 441337,65 – 8328981,68 3883,01 301514,27 – 10000,00 5
– 59640,00 – 497195,26 – 189817,70 – – 6
– 864627,85 102699,69 3394531,03 – 97939,83 31570,48 – 7

23021,49 435524,51 – 2161092,47 13583,18 125150,46 – 26589,22 8
– 105520,30 – 216000,00 – – – – 9

– – – 21832,27 – – – – 10
– – – 26000,00 – – – – 11

56868,79 – – 2007128,00 – – – – 12
– 37351,52 – 47530,00 – 6900,00 – – 13

157781,56 40000,00 167180,00 1397648,00 – – – – 14

54002,71 339062,40 – 2897100,00 – 109475,74 – – 15
4694,45 10292,65 – 241000,00 – 15598,93 – – 16

– – – 210000,00 – – – – 17
26234,11 81341,67 – 651955,00 – – 20000,00 – 18

– – – 3000,00 – – – – 19

– – – 64840,99 – – – – 20
– – – 31425,45 – – – – 21
– – – 166500,00 – – – – 22
– 1640,00 – 32990,00 – – – – 23
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Tablica 6. Wydatki gmin (bez miast na prawach powiatu) dotkniętych nawałnicą na usuwanie klęsk żywiołowych

Lp. Wyszczególnienie

Dział 010 
– Rolnictwo 
i łowiectwo

Dział 020 
– Leśnictwo

Dział 400 
– Wytwarzanie 

i zaopatrywanie 
w energię 

elektryczną, gaz 
i wodę

Dział 600 
– Transport 
i łączność

Dział 630 
– Turystyka

Dział 700 
– Gospodarka 
mieszkaniowa

w 
Powiat lęborski:

1 Cewice (2) – – – – – –
Powiat starogardzki:

2 Bobowo (2) – – – – – –
3 Skórcz (2) – – – – – –
4 Starogard Gdański (2) – – – – – –

Powiat sztumski
5 Stary Dzierzgoń (2) – – – – – –

Powiat wejherowski
6 Linia (2) – – – 98156,24 – –
7 Łęczyce (2) – – – – – –
8 Szemud (2) – – – 20000,00 – –

Źródło: Pomorski Urząd Wojewodzki w Gdańsku
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według działów budżetu w województwie pomorskim w 2017 r. (dok.)

Dział 750 
– Administra-
cja publiczna

Dział 754 
– Bezpie-

czeństwo pub-
liczne 

i ochrona 
przeciw-
pożarowa

Dział 801 
– Oświata 

i wychowanie

Dział 852 
– Pomoc 

społeczna

Dział 854 
– Edukacyjna 
opieka wy-
chowawcza

Dział 900 
– Gospodarka 

komunalna 
i ochrona 
środowiska

Dział 921 
– Kultura 
i ochrona 

dziedzictwa 
narodowego

Dział 926 
– Kultura 
fizyczna Lp.

zł

– – – 531000,00 – – –  –      1

– – – 223148,73 – – –  –      2
– – – 184011,10 – – –  –      3
– – – 46849,50 – – –  –      4

– – – 154500,00 – – –  –      5

– 30000,00 – 213825,83 – 14264,00 –  –      6
– – – 33290,00 – – –  –      7
– – – 26000,00 – – –  –      8
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Tablica 7. Zasiłki celowe wypłacone osobom lub rodzinom w związku ze zniszczonymi lub uszkodzonymi budynkami 
w wyniku nawałnicy w województwie pomorskim w 2017 r. (dok.)

Wyszczególnienie
Zniszczone lub uszkodzone budynki lub lokale zakwali-

fikowane do pomocy z budżetu państwa
Zasiłki celowe na odbudowę lub remont budynków lub 

lokali w tys. zł

mieszkalne gospodarcze mieszkalnych gospodarczych

W O J E W Ó D Z T W O  
P O M O R S K I E

2417 792 13710,9 7906,2

Powiat bytowski:
Czarna Dąbrówka (2) 8 5 60,2 57,1
Parchowo (2) 151 50 925,5 848,3
Studzienice (2) 34 9 166,1 80,9
Powiat chojnicki:
Brusy (3) 902 255 4685,2 2126,5
Chojnice (1) 75 10 359,1 47,0
Chojnice (2) 548 124 1912,8 658,6
Czersk (3) 221 24 1223,8 303,8
Konarzyny (2) 1 0 206,0 0,0
Powiat kartuski:
Chmielno (2) 2 1 3,8 18,0
Kartuzy (3) 2 0 26,0 0,0
Sierakowice (2) 94 80 907,2 949,9
Stężyca (2) 3 4 33,8 13,7
Sulęczyno (2) 70 43 344,7 488,0
Powiat kościerski:
Dziemiany (2) 144 55 1416,5 808,1
Karsin (2) 8 20 60,0 181,0
Kościerzyna (2) 9 11 127,0 83,0
Lipusz (2) 45 26 276,6 255,3
Nowa Karczma (2) 1 0 3,0 0,0
Powiat kwidzyński:
Gardeja (2) 2 3 30,8 28,5
Kwidzyn (2) 3 3 5,9 24,2
Prabuty (3) 3 3 132,0 34,5
Ryjewo (2) 0 2 0,0 11,7
Sadlinki (2) 5 1 29,3 3,7
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Tablica 7. Zasiłki celowe wypłacone osobom lub rodzinom w związku ze zniszczonymi lub uszkodzonymi budynkami 
w wyniku nawałnicy w województwie pomorskim w 2017 r. (dok.)

Wyszczególnienie
Zniszczone lub uszkodzone budynki lub lokale zakwali-

fikowane do pomocy z budżetu państwa
Zasiłki celowe na odbudowę lub remont budynków lub 

lokali w tys. zł

mieszkalne gospodarcze mieszkalnych gospodarczych

Powiat lęborski:
Cewice (2) 25 23 244,5 286,5
Nowa Wieś Lęborska (2) 6 0 19,5 0,0
Powiat starogardzki:
Bobowo (2) 14 4 154,5 22,9
Osieczna (2) 1 0 8,0 0,0
Skórcz (2) 5 8 103,9 78,6
Smętowo Graniczne (2) 0 1 0,0 8,8
Starogard Gdański (2) 5 0 46,8 0,0
Powiat sztumski:
Stary Dzierzgoń (2) 2 7 15,0 139,5
Stary Targ (2) 5 4 39,2 83,7
Powiat tczewski:
Tczew (2) 3 3 9,8 164,1
Powiat wejherowski:
Linia (2) 10 11 83,0 90,5
Łęczyce (2) 8 2 23,5 9,8
Szemud (2) 2 0 26,0 0,0

Źródło: Pomorski Urząd Wojewodzki w Gdańsku
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