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1. RODZAJ, SKALA I LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. będzie ubiegał się o dofinansowanie z instrumentu 
finansowego „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility 2014-2020, 2019 MAP) dla projektu 
„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego 
pn.: Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etap IV". Projekt Przebudowa nabrzeży w Porcie 
Gdynia - etap IV w 2017 r. został ujęty w Planie Prac Korytarza Bałtyk-Adriatyk (projekt nr 
1222) oraz wynika z kierunków działań określonych w „Strategii Rozwoju Portu Gdynia do roku 
2027”. Na podstawie dokumentacji stworzonej w ramach niniejszego projektu w kolejnej 
perspektywie finansowej 2021-2027 zrealizowane zostaną roboty budowlane. 

Ww. projekt będzie obejmował wykonanie dokumentacji projektowej dla trzech zadań: 

Zadanie 2: , Modernizacja Nabrzeży: Czeskiego, Rumuńskiego, Stanów Zjednoczonych i ramp 
ro- ro wraz z zalądowieniem części Basenu V 
Zadanie 3:  Modernizacja Nabrzeży: Remontowego i Północnego wraz z zalądowieniem części 
Basenu II - etap I; 
Zadanie 1: Przebudowa Nabrzeża Duńskiego. 

Jednakże, w przypadku Zadania 1 wymagane jest wykonanie dodatkowej, wnikliwej analizy 
finansowo – ekonomicznej i wielowariantowej koncepcji przebudowy nabrzeża Duńskiego wraz 
ze studium wykonalności wskazującym ostateczny kształt realizacji tego zadania. Dlatego też, 
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji zadania 1 zostanie wydana na podstawie 
odrębnego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego 
przedsięwzięcia.  

W związku z powyższym, w ramach niniejszego dokumentu przedsięwzięcie będzie definiowane 
jako realizacja Zadanie  2 i 3 projektu Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etap IV. 

1.1. Rodzaj przedsięwzięcia 

Omawiane przedsięwzięcie będzie polegało na realizacji dwóch zadań: 

1. Zadanie 2: Modernizacja Nabrzeży: Czeskiego, Rumuńskiego, Stanów Zjednoczonych i ramp 
ro- ro wraz z zalądowieniem części Basenu V polegająca na przesunięciu linii nabrzeża 
Czeskiego ok. 180 m i zalądowieniu fragmentu Basenu V o powierzchni ok. 20 tys. m2, 
rozbiórce rampy ro-ro B i przebudowie rampy A i A’ , przebudowie części linii nabrzeża 
Rumuńskiego i Stanów Zjednoczonych, przebudowie istniejącego układu drogowo –
 kolejowego, wykonaniu  prac pogłębiarskich w rejonie nabrzeża Stanów Zjednoczonych i 
Rumuńskiego z obecnych 7,6-8 m do 10-15,5 m głębokości  oraz budowie i przebudowie 
niezbędnej infrastruktury podziemnej (sanitarnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, itd.) 
w tym infrastruktury podziemnej do odbioru ścieków ze statków oraz zasilania statków 
w energię elektryczną z lądu. 

2. Zadanie 3: Modernizacja Nabrzeży: Remontowego i Północnego wraz z zalądowieniem części 
Basenu II - etap I; polegająca na przesunięciu istniejących linii nabrzeży: Remontowego, 
Czołowego, Zachodniego łącznej długości ok. 168 m w głąb akwenu Basenu II o 
maksymalnie ok. 180 m i zalądowieniu części Basenu II o powierzchni ok. 3 ha wraz 
z przebudową infrastruktury sanitarnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, w tym 
infrastruktury podziemnej do odbioru ścieków ze statków oraz zasilania statków w energię 
elektryczną z lądu.  
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Rysunek 1 Lokalizacja planowanego zalądowienia w ramach przedsięwzięcia w Porcie Gdynia 

 
Źródło: ZMPG S.A. 
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Analizowane zadania 2-3  projektu „Rozbudowa nabrzeży w Porcie Gdynia, Etap IV” należy 
zaklasyfikować do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 
dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być 
wymagany. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) 
omawiane przedsięwzięcie zakwalifikuje się jako: 

Zadanie 2 

Par.3, ust. 2, pkt 1) polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub 
zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 pkt 34) - porty lub przystanie 
morskie w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach 
morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933 oraz z 2019 r. poz. 1716), do obsługi statków o 
nośności większej niż 1350 t, z wyłączeniem przystani dla promów i niespełniające kryteriów, 
o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1. 

Nabrzeża: Czeskie, Rumuńskie i Stanów Zjednoczonych zostały wymienione w zał. nr 2 
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie określenia akwenów 
portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład 
infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki 
narodowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 732) w punkcie 3, rampa uchylna na nabrzeżu Rumuńskim 
w pkt. 6.5, natomiast infrastruktura podziemna w punktach 8 - 13. 

Zadanie 3 

Par.3, ust. 1, pkt 64) – porty lub przystanie morskie, inne niż wymienione w  par. 2 ust.1 pkt. 
34, gdyż ww. nabrzeża: Remontowe, Czołowe i Zachodnie nie stanowią infrastruktury 
portowej wymienionej w zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 
sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń 
i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 732) ale stanowią własność 
Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. i leżą w granicach Portu Gdynia1. 

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 283) wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem: 

1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o 

pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1186); 

2) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydawanej na podstawie ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293); 
3) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych wydawanych na podstawie ustawy z 

dnia 20 lipca 2017  r. – Prawo wodne. 

                                                           

 
1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 13 listopada 2015 r. w sprawie granicy portu morskiego w 
Gdyni (Dz. U. z 2015 r., poz. 2111) 
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Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane częściowo na obszarze morskim, w związku 
z czym, zgodnie z art. 75 ust. 1 punkt b) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 283), organem właściwym do wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla omawianego przedsięwzięcia jest Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku. 

1.2. Skala przedsięwzięcia 

Zadanie 2 

W ramach omawianego zadania przedsięwzięcia planuje się przebudowę linii nabrzeża 
Czeskiego zlokalizowanego we wschodniej części Portu Gdynia w rejonie Basenu V, w  sposób 
umożliwiający przyjmowanie większych jednostek ro-ro o długości ok. 240m i pozyskanie 

nowych powierzchni składowych (na zalądowionym obszarze)  przebudowa tego rejonu 
Portu Gdynia przyczyni się do wzrostu przeładunków w systemie ro-ro i  wzmocnienia 
atrakcyjności portu:  

 rozbiórka istniejącej rampy B o pow. ok. 1 470 m2, 

 budowa nowej konstrukcji nabrzeża Czeskiego o długości ok. 180 mb, 

 budowa nowej konstrukcji nabrzeża Stanów Zjednoczonych  o długości ok. 300 mb, 

 przebudowa konstrukcji nabrzeża Rumuńskiego na dł. 170 mb, 

 przebudowa odcinków łączących nowe konstrukcje z istniejącymi konstrukcjami 

hydrotechnicznymi, 
 przebudowa i budowa nowej infrastruktury podziemnej i nadziemnej znajdującej się w rejonie 

nowej linii nabrzeża, wraz z przystosowaniem sieci elektroenergetycznej do zasilania statków 

w energię elektryczną z lądu,  
 wykonaniem co najmniej 6 punktów do zrzutu ścieków ze statków2, 

 wykonaniem robót zasypowych w celu zalądowienia części Basenu V o powierzchni 20 tys. m2, 

kruszywo w ilości ok. 200 000 m3 zostanie przywiezione z najbliższych żwirowi albo zostanie do 

tego wykorzystany urobku z prac czerpalnych prowadzonych na terenie portu w ramach innych 

działań inwestycyjnych, 
 wykonanie prac pogłębiarskich o kubaturze ok. 200 000 m3. Urobek spełniający parametry 

techniczne zostanie wykorzystany  do zalądowienia, pozostała część będzie zdeponowana w morzu 

we wskazanym przez Urząd Morski w Gdyni miejscu, 
 Przebudowa ramp: A, A’, 

 wykonanie nawierzchni manewrowo - składowych na nowym terenie, 

 wykonaniem odwodnienia terenu nabrzeża i nowo powstałego placu wraz z przebudową 

istniejących wylotów wód opadowych, 

 przebudowie istniejącego układu drogowo – kolejowego, 

 wykonanie rozwiązań technicznych zabezpieczających przed skutkami wahań poziomu wód 

morskich do rzędnej +2,5 m n.p.m. 

                                                           

 

2
 „Koncepcja dostosowania infrastruktury wod.-kan. do odbierania ścieków ze statków pasażerskich o handlowych 

w Porcie Gdynia”, URS Polska Sp. z o.o., listopad 2012 r. 
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Rysunek 2 Modernizacja Nabrzeży: Czeskiego, Rumuńskiego, Stanów Zjednoczonych i ramp ro- ro wraz 
z zalądowieniem części Basenu V 

 
Źródło: ZMPG S.A. 

Zadanie 3 

Projektowana przebudowa będzie wiązała się z przesunięciem istniejących linii nabrzeży: 
Remontowego, Czołowego oraz Zachodniego maksymalnie o 180 m w głąb akwenu 
i stworzenie nowej jednej linii nabrzeża zamykającego część basenu (rysunek poniżej). 
Powstały w ten sposób dodatkowy teren będzie miał powierzchnię około 30 000 m2. Tereny 
te zostaną częściowo zagospodarowane pod nieuciążliwą działalność portową lub pod „czystą” 
produkcję a częściowo będą stanowiły rezerwę terenu pod rozbudowę węzła 
komunikacyjnego na potrzeby rozwojowe Portu Gdynia. Przebudowane nabrzeże będzie miało 
konstrukcję skrzyniową z dodatkowym zakotwieniem. W dalszej przyszłości zostaną 
wykorzystane jako zaplecze do obsługi statków pasażerskich przy Molu Rybackim.  Całość 
konstrukcji zwieńczona zostanie oczepem wraz z wykonaniem płyty nabrzeża i nawierzchni.  

Realizacja nowych konstrukcji nabrzeży związana będzie z: 
 rozbiórką istniejącego pirsu północnego o łącznej długości około 190 m, 

 przetransportowanie skrzyń staroużytecznych z miejsca ich obecnej lokalizacji, tj. okolicy 

falochronu głównego, 

 przygotowanie podłoża i ustawienie skrzyń wraz z wykonaniem ich kotwienia, 

 przebudową odcinków łączących nowe konstrukcje z istniejącymi konstrukcjami 

hydrotechnicznymi, 
 przebudową i budową nowej infrastruktury podziemnej i nadziemnej znajdującej się w rejonie 

nowej linii  nabrzeża wraz dla przyłączeniem do istniejących sieci Zarządu Morskiego Portu 

Gdynia S.A., wraz z wykonaniem infrastruktury podziemnej do odbioru ścieków ze statków oraz 
zasilania statków w energię elektryczną z lądu,   

 likwidacją istniejących wylotów kanalizacji deszczowej kolidujących z planowanymi pracami, 
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 wykonaniem odwodnienia terenu nabrzeża wraz z przebudową co najmniej wylotu D13 wód 

opadowych, 
 wykonaniem robót zasypowych urobku z prac czerpalnych prowadzonych na terenie portu 

o kubaturze około 260 000 m3 w ramach innych działań, 

 wykonanie oczepu i nawierzchni na nowym terenie, 

 wykonanie rozwiązań technicznych zabezpieczających przed skutkami wahań poziomu wód 

morskich do rzędnej +2,5 m n.p.m.  

Rysunek 3 Planowana Modernizacja Nabrzeży: Remontowego i Północnego wraz z zalądowieniem 
części Basenu II - etap I 

 

Źródło: WUPROHYD, „Koncepcja budowy portu zewnętrznego w Porcie Gdynia, Etap I”, 2019 r. 

W celu wykonania nowej linii nabrzeża Remontowego planowane jest wykorzystanie 10 szt. 
staroużytecznych skrzyń. Jednakże w przypadku gdy kontrola stanu technicznego 
przetransportowanych skrzyń wykaże ich uszkodzenie uniemożliwiające wykorzystanie danego 
elementu, zostanie on zastąpiony ścianką kombinowaną. W takim przypadku niezbędne 
będzie wykonania prac kafarowych na długości zastępowanych skrzyń staroużytecznych 
(wymiary skrzyń staroużytecznych wynosi wys. ok. 10m, szer. ok. 6-8 m, dł. ok. 18,5 m). 

                                                           

 

3
 Pismo GD.RUZ.421.228.2019.AG pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu 

postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających 
z pozwolenia wodnoprawnego 
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1.3. Lokalizacja przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze dzielnicy Śródmieście miasta 
Gdyni, w granicach4 Portu Gdynia we wschodniej części terenów zarządzanych przez Zarząd 
Morskiego Portu Gdynia S.A.  

Zadanie 2 

Zadanie 2 planowanej inwestycji pt. „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap IV” będzie 
realizowane w rejonie nabrzeży: Rumuńskie, Czeskie i Stanów Zjednoczonych. Główne 
i najcięższe roboty budowlane, w ramach planowanej inwestycji, polegające na stworzeniu 
nowych powierzchni manewrowo-składowych i linii cumowniczych obejmą części akwenu 
Basenu V. Natomiast zaplecze ww. basenu, znajdujące się w granicach planowanego 
przedsięwzięcia (ilustracja Rysunek 5) przeznaczone jest pod przebudowę/ budowę: sieci 
podziemnych wraz z przyłączenie ich do istniejącej infrastruktury portowej, istniejącego 
ukłądu komunikacyjnego. 

Cały teren przeznaczony pod realizację Zadania 2 planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany 
jest na terenach terminalu ro-ro w rejonie Basenu V, którego operatorem jest OT Port Gdynia 
Sp. z o. o. 

Po wschodniej stronie tereny lądowe przeznaczone pod realizację Zadania 2 zamykają się 
pomiędzy linią nabrzeża Stanów Zjednoczonych a ulicą Dokerów, po zachodniej pomiędzy 
linią nabrzeża Rumuńskiego a ul. Rumuńską, natomiast od południa pomiędzy linią nabrzeża 
Czeskiego a ul. Indyjską. Na ww. terenie zlokalizowane są magazyny i place dedykowane 
obsłudze towarów transportowanych drogą morską w systemie ro-ro, lo-lo. 

Główne i najcięższe roboty budowlane, w ramach planowanej inwestycji, polegające na 
stworzeniu nowych powierzchni, obejmą części akwenu Basenu V. Natomiast zaplecze 
ww. basenu, znajdujące się w granicach planowanego przedsięwzięcia (ilustracja na 
poniższym rysunku) przeznaczone jest pod przebudowę sieci podziemnych i przyłączenie ich 
do istniejącej infrastruktury portowej. 

                                                           

 

4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2111) 
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Rysunek 4 Basen V w Porcie Gdynia 

 

 
Źródło: zasoby ZMPG S.A. 
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Teren przeznaczony pod realizację Zadania 2 inwestycji ma powierzchnię 198 340m2, w tym  
tereny przeznaczone pod prace hydrotechniczne o powierzchni ok. 50 000 m2. 

W związku powyższym planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działek: 

L.p. Nr działki Pow. [m2] Właściciel / władający Sposób użytkowania 

obręb 0026 Śródmieście 
1. 593/1 2.241   

2. 593/2 204.042 S.P./ Urząd Morski w Gdyni ,,Wm–wody morskie” 

3. 595 78.465 S.P./ ZMPG S.A. ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

4. 596 6.90   

5. 598 539   

6. 617 2.374 S.P./ Gmina Miasta Gdyni ,,dr-droga’’ 

7. 619 20.922 S.P./ Urząd Morski w Gdyni ,,Wm–wody morskie” 

8. 620 81.152 S.P./ ZMPG S.A. ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

9. 621 390 S.P./ ZMPG S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

10. 622 489 S.P./ ZMPG S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

11. 727 798 S.P./ ZMPG S.A. ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

12. 729 8.749 Gmina Miasta Gdynia ,,dr-droga’’ 

13. 766 30.822 S.P./ ZMPG S.A. ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

14. 796 1.467 S.P./ ZMPG S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

15. 797 106.278 S.P./ ZMPG S.A. ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

16. 798 66.342 S.P./ ZMPG S.A. ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283) przez obszar, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie rozumie się:  

 przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się 

w odległości 100 m od granic tego terenu; 
 działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby 

przekroczone standardy jakości środowiska, 
 działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może 

wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym 

przeznaczeniem. 

W związku z powyższym, obszar oddziaływania planowanej inwestycji obejmuje działki 
wymienione w poniższej tabeli. 
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Tabela 1. Wykaz działek na obszarze oddziaływania Zadania 2 planowanego przedsięwzięcia 

L.p. Nr działki Pow. [m2] Właściciel / władający Sposób użytkowania 

obręb 0026 Śródmieście 

1. 567 32.825 

S.P/ 
Stocznia Remontowa NAUTA S.A. 

,,Wm–wody morskie” 

2. 569 46.657 ,,Wm–wody morskie” 

3. 581 237 ,,Ti-inne tereny komunikacyjne’’ 

4. 582 2.284 ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

5. 583 728 S.P./ 5 ,,dr-droga’’ 

6. 
585 4.104 

S.P./ 

Stocznia Remontowa NAUTA S.A. 
,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

7. 589 2.081 S.P. / Vistal Gdynia S.A.  ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

8. 590 4.624 

S.P./PSSE Sp. z o.o. 

,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

9. 591 904 ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

10. 592 73 ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

11. 593/2 204.042 S.P. / Urząd Morski w Gdyni ,,Wm–wody morskie” 

12. 595 78.465  ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

13. 597 5.981 

S.P./ZMPG S.A. 

,,Ti-inne tereny komunikacyjne’’ 

14. 599 2.169 ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

15. 600 1.992 ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

16. 601 2.467 ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

17. 602 3.986 ,,Ti-inne tereny komunikacyjne’’ 

18. 603 65 ,,Tk-tereny kolejowe’’ 

19. 604 539 ,,Tk-tereny kolejowe’’ 

20. 605 2.155 
,,Bp-zurbanizowane tereny 
niezabudowane’’ 

21. 606 1.808 ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

22. 607 558 S.P / Vistal Gdynia S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

23. 608 189 S.P./PSSE Sp. z o.o. ,,Bz-tereny rekreacyjno-wypoczynkowe” 

24. 609 1.296 S.P./(1) ,,dr-droga’’ 

25. 610/1 72 
S.P./PSSE Sp. z o.o. 

,,dr-droga’’ 

26. 610/2 950 ,,dr-droga’’ 

27. 611 40 S.P./Gmina Miasta Gdyni ,,dr-droga’’ 

28. 612 2.402 
S.P./ZMPG S.A. 

,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

29. 613 5.103 ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

30. 614 1.477 S.P./Vistal Gdynia S.A.  ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

31. 615 384 S.P./ZMPG S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

32. 616 493 
S.P./Gmina Miasta Gdyni 

,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

33. 617 2.374 ,,dr-droga’’ 

34. 618 394 S.P./ZMPG S.A. ,,Tk-tereny kolejowe’’ 

35. 619 20.922 S.P./Urząd Morski w Gdyni ,,Wm–wody morskie” 

36. 620 81.152 S.P./ZMPG S.A. ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

37. 664 10.534 S.P./PSSE Sp. z o.o. ,,dr-droga’’ 

38. 676 7.690 S.P./(1) ,,dr-droga’’ 

 

                                                           

 
5 udziały w drodze: 
– Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 
– Mars Finance 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
– GAFAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, 
– CRIST S.A. z siedzibą w Gdyni, 
– Fast Gritblasting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, 
– Stocznia Remontowa NAUTA S.A. z siedzibą w Gdyni 
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L.p. Nr działki Pow. [m2] Właściciel/władający Sposób użytkowania 

obręb 0026 Śródmieście 

39. 683/1 74 

S.P./PSSE Sp. z o.o. 

,,Tk-tereny kolejowe’’ 

40. 683/2 425 ,,Tk-tereny kolejowe’’ 

41. 683/3 199 ,,dr-droga’’ 

42. 688 98 
Skarb Państwa 

,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

43. 689 408 ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

44. 724/2 12.282 

S.P./NTA Sp. z o.o. 

,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

45. 725 759 ,,dr-droga’’ 

46. 726 3.657 ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

47. 727 798 
S.P./ZMPG S.A. 

,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

48. 728 2.089 ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

49. 729 8.749 Gmina Miasta Gdynia ,,dr-droga’’ 

50. 730/3 36.729 
S.P./ZMPG S.A. 

,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

51. 766 30.822 ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

52. 767 734 Gmina Miasta Gdynia ,,dr-droga’’ 

53. 768 3.588 

S.P./ZMPG S.A. 

,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

54. 769 3.393 ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

55. 770 2.207 ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

56. 771 1.973 ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

57. 775 144.527 ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

58. 776 4.893 S.P./Vistal Gdynia S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

59. 777 2.013 
S.P./Rol-Ryż Sp. z o.o. 

,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

60. 778 7.228 ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

61. 780 7.506 

S.P./ZMPG S.A. 

,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

62. 797 106.278 ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

63. 798 66.342 ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

64. 801 9.981 
S.P./Vistal Gdynia S.A. 

,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

65. 802 18.058 ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 
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Rysunek 5 Lokalizacja terenów Zadania 2 planowanej inwestycji oraz potencjalnego obszaru 
oddziaływania 

 
Źródło: wykonano na podstawie mapy ZMPG S.A.  

Dla terenów przeznaczony pod realizację Zadania 2 omawianej inwestycji nie ustalono planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Rysunek 6 Lokalizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie Zadania 2 

planowanego przedsięwzięcia  

 
Źródło: wykonano na podstawie mapy zamieszczonej w BIP Urzędu Miasta Gdyni w zakładce Plany Zagospodarowania 

przestrzennego  
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Zadanie 3 

To zadanie będzie realizowane na  terenach częściowo zakupionych w 2018 r. przez Zarząd 
Morskiego Portu Gdynia S.A. od Stoczni Remontowa Nauta S.A..  

Główne i najcięższe roboty budowlane, w ramach planowanej inwestycji, polegające na 
stworzeniu nowych powierzchni przeznaczonych na nieuciążliwą działalność portową, pod 
„czystą” produkcję, obejmą części akwenu Basenu II. Natomiast zaplecze ww. basenu, 
znajdujące się w granicach planowanego przedsięwzięcia (Rysunek 7) przeznaczone jest pod 
przebudowę sieci podziemnych i przyłączenie ich do istniejącej infrastruktury portowej. 

Na zapleczu nabrzeża Północnego zlokalizowane są tereny użytkowane przez HES Gdynia Bulk 
Terminal Sp. z o.o., na których są składowane hałdy węgla oraz pozostałe po stoczni 
remontowej obiektu kubaturowe przeznaczone w niedalekiej przyszłości do rozbiórki.  

Po zachodniej stronie terenów przeznaczonych pod realizację planowanego przedsięwzięcia, 
na zapleczu nabrzeży: Remontowego, Czołowego, Zachodniego i Południowego zlokalizowane 
są dawne budynki kubaturowe (m. in. biurowiec) oraz place montażowe dawnej Stoczni 
Remontowa Nauta S.A. ograniczone ul. Waszyngtona.  

Od wschodu obszar planowanej inwestycji graniczy z wodami Basenu II. 

Teren przeznaczony pod realizację Zadania 3 inwestycji ma powierzchnię 200 766 m2, w tym  
tereny przeznaczone pod prace hydrotechniczne o powierzchnię 30 692 m2. 

W związku powyższym planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działek: 

L.p. Nr działki Pow. [m2] Właściciel / władający Sposób użytkowania 

obręb 0026 Śródmieście 

1. 2519 111.143 S.P. / ZMPG S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

2. 2541 1.386 S.P. / ZMPG S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

3. 2544 621 S.P. / ZMPG S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

4. 2547 576 S.P. / ZMPG S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

5. 2950 2.876 S.P. / ZMPG S.A. 
,,Ba-tereny przemysłowe’’ 
,,dr- droga” 

6. 2951 39 S.P. / ZMPG S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

7. 2953 204 Gmina Miasta Gdynia ,,dr-droga’’ 

8. 2954 73 
S.P. / SWORD Sp. z o.o. 

Sp. Komandytowa z Gdyni 
,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

9. 2955 8 Skarb Państwa ,,dr-droga’’ 

10. 2956 2.612 S.P. / ZMPG S.A. 
,,Ba-tereny przemysłowe’’ 
,,dr- droga” 

11. 2957 1.352 
S.P. / SWORD Sp. z o.o.  
Sp. Komandytowa z Gdyni 

,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

12. 2958 1.543 S.P. / ZMPG S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

13. 2959 2.323 S.P. / ZMPG S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

14. 2960 37.281 S.P. / ZMPG S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

15. 2961 2.626 Skarb Państwa 
,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 
,,dr-droga” 

16. 3066 153.124 S.P. / ZMPG S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

17. 3068 19.871 S.P. / ZMPG S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

18. 3069 5.621 S.P. / ZMPG S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

19. 3070 8.235 S.P. / ZMPG S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 
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20. 3071 55 S.P. / ZMPG S.A. nieodpłatne użytkowanie ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

21. 3072 9.284 S.P. / Urząd Morski w Gdyni ,,Wm–wody morskie” 

22. 30736 4.025 Skarb Państwa ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

23. 3074 116 Skarb Państwa ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

24. 3075 208.491 S.P. / Urząd Morski w Gdyni ,,Wm–wody morskie” 

25. 3076 550 Skarb Państwa ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

26. 3077 71 S.P. / Stocznia Remontowa NAUTA ,,Wm–wody morskie” 

27. 3078 4.046 Skarb Państwa ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

W nawiązaniu do art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283) obszar oddziaływania 
Zadania 3 planowanej inwestycji obejmuje działki wymienione w poniższej tabeli. 

Tabela 2. Wykaz działek na obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

L.p. Nr działki Pow. [m2] Właściciel / władający Sposób użytkowania 

obręb 0026 Śródmieście 

1. 567 32.825 S.P. / Stocznia Remontowa NAUTA S.A. ,,Wm–wody morskie” 

2. 569 46.657 S.P. / Stocznia Remontowa NAUTA S.A. ,,Wm–wody morskie” 

3. 581 237 S.P. / Stocznia Remontowa NAUTA S.A. ,,Ti-inne tereny komunikacyjne’’ 

4. 582 2.284 S.P. / Stocznia Remontowa NAUTA S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

5. 583 728 S.P. / (1) ,,dr-droga’’ 

6. 585 4.104 S.P. / Stocznia Remontowa NAUTA S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

7. 589 2.081 S.P. / Vistal Gdynia S.A.  ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

8. 590 4.624 S.P. / PSSE Sp. z o.o. ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

9. 591 904 S.P. / PSSE Sp. z o.o. ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

10. 592 73 S.P. / PSSE Sp. z o.o. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

11. 593/1 2.241 S.P. / ZMPG S.A. ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

12. 593/2 204.042 S.P. / Urząd Morski w Gdyni ,,Wm–wody morskie” 

13. 595 78.465 S.P. / ZMPG S.A. ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

14. 596 690 S.P. / ZMPG S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

15. 597 5.981 S.P. / ZMPG S.A. ,,Ti-inne tereny komunikacyjne’’ 

16. 598 539 S.P. / ZMPG S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

14. 599 2.169 S.P. / ZMPG S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

15. 600 1.992 S.P. / ZMPG S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

16. 601 2.467 S.P. / ZMPG S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

17. 602 3.986 S.P. / ZMPG S.A. ,,Ti-inne tereny komunikacyjne’’ 

18. 603 65 S.P. / ZMPG S.A. ,,Tk-tereny kolejowe’’ 

19. 604 539 S.P. / ZMPG S.A. ,,Tk-tereny kolejowe’’ 

20. 605 2.155 S.P. / ZMPG S.A. 
,,Bp-zurbanizowane tereny 
niezabudowane’’ 

21. 606 1.808 S.P. / ZMPG S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

22. 607 558 S.P. / Vistal Gdynia S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

23. 608 189 S.P. / PSSE Sp. z o.o. 
,,Bz-tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe” 

24. 609 1.296 S.P. / (1) ,,dr-droga’’ 

25. 610/1 72 S.P. / PSSE Sp. z o.o. ,,dr-droga’’ 

                                                           

 
6 Uwaga: w stosunku do działek nr 3073, 3074, 3076, 3078 ZMPG S.A. złożył wniosek do Wojewody Pomorskiego o 

przekazanie na rzecz Spółki w nieodpłatne użytkowanie, w stosunku do tych działek również pewne roszczenia 
złożyła Stocznia Remontowa NAUTA. 
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26. 610/2 950 S.P. / PSSE Sp. z o.o. ,,dr-droga’’ 

27. 611 40 S.P. / Gmina Miasta Gdyni ,,dr-droga’’ 

28. 612 2.402 S.P. / ZMPG S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

29. 613 5.103 S.P. / ZMPG S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

30. 614 1.477 S.P. / Vistal Gdynia S.A.  ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

31. 615 384 S.P. / ZMPG S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

32. 616 493 S.P. / Gmina Miasta Gdyni ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

33. 617 2.374 S.P. / Gmina Miasta Gdyni ,,dr-droga’’ 

34. 618 394 S.P. / ZMPG S.A. ,,Tk-tereny kolejowe’’ 

35. 619 20.922 S.P. / Urząd Morski w Gdyni ,,Wm–wody morskie” 

36. 620 81.152 S.P. / ZMPG S.A. ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

37. 664 10.534 S.P. / PSSE Sp. z o.o. ,,dr-droga’’ 

38. 676 7.690 S.P. / (1) ,,dr-droga’’ 

39. 683/1 74 S.P. / PSSE Sp. z o.o. ,,Tk-tereny kolejowe’’ 

40. 683/2 425 S.P. / PSSE Sp. z o.o. ,,Tk-tereny kolejowe’’ 

41. 683/3 199 S.P. / PSSE Sp. z o.o. ,,dr-droga’’ 

42. 688 98 Skarb Państwa ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

43. 689 408 Skarb Państwa ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

44. 724/2 12.282 S.P. / NTA Sp. z o.o. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

45. 725 759 S.P. / NTA Sp. z o.o. ,,dr-droga’’ 

46. 726 3.657 S.P. / NTA Sp. z o.o. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

47. 727 798 S.P. / ZMPG S.A. ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

48. 728 2.089 S.P. / ZMPG S.A. ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

49. 729 8.749 Gmina Miasta Gdynia ,,dr-droga’’ 

50. 730/3 36.729 S.P. / ZMPG S.A. ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

51. 766 30.822 S.P. / ZMPG S.A. ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

52. 767 734 Gmina Miasta Gdynia ,,dr-droga’’ 

53. 768 3.588 S.P. / ZMPG S.A. ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

54. 769 3.393 S.P. / ZMPG S.A. ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

55. 770 2.207 S.P. / ZMPG S.A. ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

56. 771 1.973 S.P. / ZMPG S.A. ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

57. 775 144.527 S.P. / ZMPG S.A. ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

58. 776 4.893 S.P. / Vistal Gdynia S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

59. 777 2.013 S.P. / Rol-Ryż Sp. z o.o. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

60. 778 7.228 S.P. / Rol-Ryż Sp. z o.o. ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

61. 780 7.506 S.P. / ZMPG S.A. ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

62. 797 106.278 S.P. / ZMPG S.A. ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

63. 798 66.342 S.P. / ZMPG S.A. ,,Bi-inne tereny zabudowane’’ 

64. 801 9.981 S.P. / Vistal Gdynia S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

65. 802 18.058 S.P. / Vistal Gdynia S.A. ,,Ba-tereny przemysłowe’’ 

(1) udziały w drodze: 
 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 

 Mars Finance 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

 GAFAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, 

 CRIST S.A. z siedzibą w Gdyni, 

 Fast Gritblasting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, 

 Stocznia Remontowa NAUTA S.A. z siedzibą w Gdyni. 
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Rysunek 7 Lokalizacja terenów Zadania 3 planowanej inwestycji oraz potencjalnego obszaru 
jej oddziaływania 

 
Źródło: wykonano na podstawie mapy ZMPG S.A.  

Obszar przeznaczony pod realizację Zadania 3 omawianej inwestycji częściowo położony jest 
na terenach,  dla których od 2015 r. opracowywany jest plan zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP) nr 1110 Węglowa i J. Waszyngtona (poniższy rysunek) i terenach dla 
których w 2013 r. został ustalony MPZP nr 1103 Molo Rybackie. 
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Rysunek 8 Lokalizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie Zadania 3 
planowanego przedsięwzięcia  

 
Źródło: wykonano na podstawie mapy zamieszczonej w BIP Urzędu Miasta Gdyni w zakładce Plany Zagospodarowania 

przestrzennego  

Plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) nr 1110 Węglowa i J. Waszyngtona 

Ww. projekt MPZP w par. 8 wskazuje, że na części obszaru objętego planem występują 
obszary zagrożenia powodziowego od strony morskich wód wewnętrznych, wyznaczone na 
mapach zagrożenia powodziowego sporządzonych przez Prezesa Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej i wskazane na rysunku planu: 

W związku z powyższym dla zabudowy lokalizowanej na obszarach zagrożenia powodziowego 
od strony morskich wód wewnętrznych narzucono następujące wymaganie: 

 zastosowanie rozwiązań technicznych zabezpieczających przed skutkami powodzi morskiej 

do rzędnej + 2,33 m n.p.m.; 
 zastosowanie rozwiązań technicznych zabezpieczających przed wzrostem poziomu wód gruntowych 

do rzędnej + 1,25 m n.p.m.; 

Realizacja planowanej inwestycji będzie częściowo realizowana na terenach 
scharakteryzowanych w omawianym projekcie MPZP, w następujących „Kartach terenów” 
(poniższy rysunek): 
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KARTA TERENU O NUMERZE 05 

1. POWIERZCHNIA – 0,84 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

a) PM,UM – TERENY URZĄDZEŃ PORTU MORSKIEGO, USŁUGI TURYSTYKI MORSKIEJ – 

obejmujące Nabrzeże Remontowe Zachodnie, Nabrzeże Przydokowe oraz Pirs Południowy. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

a) zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować przekroczenia 
standardów jakości środowiska – odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale 

przeznaczenia poszczególnych terenów; 
b) obowiązuje wymóg stosowania rozwiązań eliminujących potencjalne, negatywne oddziaływanie 

na cele ochrony obszaru Natura 2000, zwłaszcza w zakresie bezpośredniego i pośredniego 

oddziaływania na akweny portowe mające połączenie z wodami Zatoki Gdańskiej. 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się. 

5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) szerokość nabrzeży – 12 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 

b) zakaz zabudowy za wyjątkiem sytuacji opisanych w lit. c-d; 
c) na akwenie przylegającym do Nabrzeża Przydokowego i do Pirsu Południowego, przewiduje się 

realizację mariny w formie stałych lub pływających nabrzeży i pomostów; 

d) na terenie, za wyjątkiem Pirsu Południowego, dopuszcza się realizację: 
 obiektów związanych z obsługą jednostek morskich, mariny oraz jej zaplecza (np. bosmanat, 

pomieszczenia socjalne, sanitariaty, punkt informacji itp.), w sposób nie utrudniający 

swobodnego przejścia lub możliwości przejazdu wzdłuż nabrzeża/pirsu –budynki nie mogą 
zawężać światła nabrzeża/pirsu o więcej niż 5 m, ani też przekraczać dopuszczalnej wysokości 

zabudowy – 8,5 m n.p.m., 
 obiektów małej architektury oraz pomników, 

 niezbędnych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej na warunkach określonych 

w § 10 ust. 2 pkt 9; 

e) w projekcie zagospodarowania terenu nabrzeży i pirsów należy przewidzieć urządzenia 

umożliwiające cumowanie jednostek pływających oraz przewidzieć trasy infrastruktury 
technicznej, umożliwiające realizację przyłączy mediów do cumowanych jednostek (także do 

ew. obiektów usługowych i mieszkalnych na platformach pływających – bez napędu); 
f) w projekcie zagospodarowania terenu nabrzeży i pirsów należy przewidzieć ciągi piesze 

dostosowane do różnego charakteru ruchu oraz okazjonalnego ruchu pojazdów 

(w przypadkach awaryjnych, niezbędnych dostaw, serwisu itp.); 
g) ogólnodostępne przestrzenie publiczne powinny spełniać warunki określone w § 6 ust. 1 pkt 3. 

6. WARUNKI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, PARAMETRY DZIAŁEK BUDOWLANYCH 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 500 m2; 
b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek budowlanych – nie ustala się; 

c) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych – prostopadle lub równolegle w 
stosunku do pasa drogowego, dopuszcza się tolerancję +/- 10°. 
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7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) teren znajduje się w granicach portu morskiego w Gdyni – obowiązują przepisy przywołane 
w § 8 ust. 1 pkt 1; 

b) teren stanowi obszar zagrożenia powodziowego od strony morskich wód wewnętrznych – 

obowiązują przepisy przywołane § 8 ust. 1 pkt 3 oraz zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 4; 
c) teren znajduje się w strefie ograniczenia wysokości obiektów budowlanych ze względu na 

sąsiedztwo lotniska wojskowego Oksywie / lotniska cywilnego – obowiązują przepisy 
przywołane w § 8 ust. 1 pkt 6. 

8. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 

a) dojazd od drogi 11 KD-D 1/2 (częściowo poza granicami planu) oraz za pośrednictwem 

Nabrzeża Remontowego Północnego; 
b) przez teren planowany jest przebieg kolektora kanalizacji deszczowej wraz z lokalizacją 

urządzeń do oczyszczania wód opadowych – obowiązują zasady określone w § 10 ust. 2 pkt 
3 lit. c; 

c) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 

9. INNE ZAPISY – nie ustala się. 

KARTA TERENU O NUMERZE 06 

1. POWIERZCHNIA – 0,43 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

a) PM – TERENY URZĄDZEŃ PORTU MORSKIEGO – obejmujące Nabrzeże Remontowe Północne 

oraz Pirs Północny. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
a) zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować przekroczenia 

standardów jakości środowiska – odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale 
przeznaczenia poszczególnych terenów; 

b) obowiązuje wymóg stosowania rozwiązań eliminujących potencjalne, negatywne oddziaływanie 

na cele ochrony obszaru Natura 2000, zwłaszcza w zakresie bezpośredniego i pośredniego 
oddziaływania na akweny portowe mające połączenie z wodami Zatoki Gdańskiej. 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się. 

5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) szerokość nabrzeży – 12 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
b) zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów, urządzeń i instalacji portowych (infrastruktury 

portowej) oraz niezbędnych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej na warunkach 

określonych w § 10 ust. 2 pkt 9. 

6. WARUNKI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, PARAMETRY DZIAŁEK BUDOWLANYCH 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 500 m2; 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek budowlanych – nie ustala się; 
c) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych – prostopadle lub równolegle 

w stosunku do pasa drogowego, dopuszcza się tolerancję +/- 10°. 
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7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) teren znajduje się w granicach portu morskiego w Gdyni – obowiązują przepisy przywołane 
w § 8 ust. 1 pkt 1; 

b) część terenu, oznaczona na rysunku planu, stanowi obszar zagrożenia powodziowego 

od strony morskich wód wewnętrznych – obowiązują przepisy przywołane § 8 ust. 1 pkt 3 oraz 
zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 4; 

c) teren znajduje się w strefie ograniczenia wysokości obiektów budowlanych ze względu na 
sąsiedztwo lotniska wojskowego Oksywie / lotniska cywilnego – obowiązują przepisy 

przywołane w § 8 ust. 1 pkt 6. 

8. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 

a) dostęp do dróg publicznych za pośrednictwem Nabrzeża Remontowego Zachodniego i/lub 
Nabrzeża Śląskiego (poza granicami planu); 

b) zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 

9. INNE ZAPISY – nie ustala się. 

Reasumując, realizacja ww. przedsięwzięcia nie jest sprzeczna z założeniami 
projektu planu MPZP nr 1110 i nie zmieni dotychczasowego sposobu 
zagospodarowania terenów w tym rejonie Gdyni. 
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Rysunek 9 Wyrys z projektu MPZP części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej  
i J. Waszyngtona 

 
OZNACZENIA 

USTALENIA PLANU 

 
Źródło: wykonano na podstawie mapy zamieszczonej w BIP Urzędu Miasta Gdyni w zakładce Plany Zagospodarowania 

przestrzennego  
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Zgodnie z ww. zapisami procedowany MPZP nr 1110 Węglowa i J. Waszyngtona przewiduje 
na swoim terenie realizację obiektów związanych z obsługą jednostek morskich, dodatkowo 
zalądowienie części Basenu II nie będzie realizowane na terenach, dla których procedowany  
jest ww. plan. W ramach przedsięwzięcia na obszarze MPZP nr 1110 nastąpi dowiązanie 
projektowanych konstrukcji hydrotechnicznych do istniejących oraz realizacja przebudowy 
niezbędnej infrastruktury podziemnej.  

W związku z powyższym, realizacja Zadania 3 omawianego przedsięwzięcia nie stoi 
w sprzeczności z ww. planem zagospodarowania przestrzennego. 

1.4. Obecne zagospodarowanie terenu 

Zadanie 2  

Nabrzeże Czeskie zlokalizowane jest w Basenie V, który jest rejonem portu dedykowanym 
obsłudze rorowców, realizowany z wykorzystaniem trzech istniejących ramp: A, A’ i B.  

Rorowiec (od ang. Roll On / Roll Off) jest to typ statku towarowych lub pasażersko-
towarowego przystosowanego do przewożenia ładunków tocznych i pojazdów (samochodów 
osobowych, ciężarówek lub wagonów kolejowych). 

Jednakże, w dobie tak szybkiego postępu technologicznego i w celu obniżenia kosztów 
transportu towarów użytkowane statki są coraz większe. 

W związku z tym, wybudowane w latach 1997 i 2005 rampy na nabrzeżu Czeskim pomimo ich 
modernizacji, nie odpowiadają obecnym standardom. Dlatego też, w celu utrzymania Portu 
Gdynia jako atrakcyjnego na rynku portów obsługujących statki ro-ro konieczne jest 
dostosowanie tego rejonu portu do obsługi statków współczesnych o długości 240 m. W 
wyniku planowanego przedsięwzięcia zostanie przebudowane nabrzeże Czeskie wraz 
z rampami do obsługi statków ro-ro oraz powstanie dodatkowa powierzchnia magazynowo -
manewrowa. 

Realizacja Zadania 2 przyczyni się do się bardziej efektywnego zagospodarowania istniejącej 
powierzchni przy nabrzeżach portowych oraz zapewnienia sprawniejszego przeładunku 
transportowanych drogą morską towarów i pozwoli wyjść naprzeciw oczekiwaniom obecnych 
i przyszłych kontrahentów Portu Gdynia. 

W związku z powyższym, realizacja ww. inwestycji nie spowoduje zmiany dotychczasowego 
sposobu użytkowania tego rejony portu a jedynie dostosuje go do obsługi większych statków 
i zapewni większą przestrzeń składową dla przeładowanych towarów. 

Zadanie 3 

Planowane zadanie pt. „Modernizacja Nabrzeży: Remontowego i Północnego wraz z 
zalądowieniem części Basenu II - etap I” będzie realizowana na terenach we wschodniej 
części portu w Gdyni na terenach po stoczniowych. W przeszłości w tym rejonie prowadziła 
działalność gospodarczą Stocznia Nauta S.A., która przeniosła się na tereny dawnej Stoczni 
Gdyni S.A. w rejon Basenu VI.  

W obecnej chwili na zapleczu nabrzeża Remontowego i Zachodniego oraz przy pirsach 
prowadzona jest wygasająca działalność stoczniowa, głównie remontowa. 

W przyszłości Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. planuje wyburzenie zbędnych obiektów 
kubaturowych i uporządkowanie terenu w celu jego wydzierżawienia nowym kontrahentom. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Statek_towarowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pojazd
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Reasumując, realizacja omawianego zadania planowanego przedsięwzięcia nie zmieni 
dotychczasowego sposobu korzystania z tego terenu. Przebudowane nabrzeże Remontowe 
oraz powstały w wyniku realizacji inwestycji nowy teren nadal będzie stanowił tereny portowe 
z możliwością obsługi w przyszłości  morskich jednostek pływających i dodatkowo będzie 
stanowił rezerwę terenu pod przyszłą rozbudowę układu komunikacyjnego na potrzeby 
planów rozwojowych wschodniej części Portu Gdynia. 

Realizacja ww. inwestycji oraz innych zamierzeń Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 
porządkujących dawne tereny, użytkowane w przeszłości przez Stocznię Remontową Nauta 
S.A. zdecydowanie przyczyni się do jego rewitalizacji i poprawy krajobrazu. 

1.5. Ocena stanu technicznego nabrzeży przeznaczonych do przebudowy 

Zdanie 2 

Nabrzeże Czeskie 

Rysunek 10 Lokalizacja nabrzeża Czeskiego w Porcie Gdynia 

 
Źródło: Operat geodezyjny Nabrzeża Czeskiego, “Wuprohyd” Sp. z o. o., 2019 r. 
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Nabrzeże Czeskie (uprzednio Czechosłowackie)7 zostało wybudowane w latach 30-tych 
ubiegłego wieku, jako zachodnia obudowa Basenu V Ministra Kwiatkowskiego (pomiędzy 
Nabrzeżem Stanów Zjednoczonych a Rumuńskim).  

Konstrukcję nabrzeża o długości 244 m (łącznie z rampami Ro-Ro) stanowią typowe dla portu 
gdyńskiego, żelbetowe, prefabrykowane skrzynie, posadowione na podsypce żwirowo 
kamiennej na rzędnej -9.0 m (-9.50 m w narożniku z nab. Rumuńskim). Wymiary skrzyń: 
wysokość 9.5 m, szerokość korpusu 5.95 m, szerokość stopy 7.45m i długość ok. 18.4m, 
Rzędna korony ok. +2.3 m. 

Nadbudowę nabrzeża stanowi oczep żelbetowy posadowiony na odwodnej ścianie skrzyń 
i usztywniony żebrami na przeponach. Nabrzeże wyposażone jest w torowisko poddźwigowe 
o rozstawie szyn 6.0 m, którego belka odwodna posadowiona jest na przeponach skrzyń, 
a odlądowa na palach typu Fundex.  

Na nabrzeżu Czeskiego wybudowano dwie rampy ro-ro: A i A’ 

Dno wzdłuż nabrzeża Czeskiego oraz przy rampach ro-ro A i A’ jest umocnione. 

Rampa Ro-Ro A: 

w roku 1997 w narożniku z nabrzeżem Rumuńskim została wykonana stała pochylnia 
o konstrukcji żelbetowej dla obsługi statków typu ro-ro z możliwością cumowania jednostek 
wzdłuż nabrzeża Rumuńskiego  

W drugiej połowie 2010 roku wykonano przebudowę istniejącej pochylni na stanowisko 
dwupoziomowe, umożliwiające obsługę promów klasy „STAR”8. Zakres przebudowy 
obejmował: fundamenty i najazdy dla stalowej konstrukcji górnego poziomu, wyposażenie 
Nabrzeża Czeskiego w rufowe odbojnice, budowę II linii cumowniczej wzdłuż Nabrzeża 
Rumuńskiego, wymianę istniejących pierścieni cumowniczych na pachoły w I linii 
cumowniczej i montaż urządzeń odbojowych wzdłuż Nabrzeża Rumuńskiego.  

Nową krawędź odwodną dolnej rampy Ro-Ro A wysunięto w kierunku „na wodę”, 
posadawiając na rzędzie 6 pali stalowych. Przed stopą skrzyń nabrzeżowych zapuszczono 
zabezpieczającą stalową palościankę z brusów typu PU18. Przestrzeń pomiędzy palościanką 
i stopą skrzyni wypełniono kamieniem oraz betonem. Dno przy rampie A umocnione o rzędnej 
korony -9.0 m (w linii nabrzeża Czeskiego).  

Rampa Ro-Ro A’: 

w latach 2005 – 2006 w narożniku Nabrzeży Stanów Zjednoczonych i Czeskiego wybudowano 
żelbetową rampę Ro-Ro A’, ze stalowym pomostem uchylnym, posadowioną na palach 
żelbetowych i stalowych palach rurowych.  Długość rampy od strony basenu wynosi 46.15 m, 
a szerokość 26.73 m.  

Numeracja skrzyń (sekcji dylatacyjnych) i pachołów cumowniczych prowadzona jest od 
Nabrzeża Rumuńskiego. 

                                                           

 
7 „Przegląd pięcioletni Nabrzeża Rumuńskiego w Porcie Gdynia”, AQUAPROJEKT  Spółka z o.o., Oprac. nr 
381/2018/23 

8
 Statki klasy Star są to nowoczesne jednostki (promy) przewożące do 500 pasażerów. 
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Podstawowe parametry techniczne -rampa Ro-Ro A: 

 rzędna progu rampy dolnej +2.30 m(K) 

 rzędna pomostu uchylnego rampy górnej +9.80 m(K) 

 głębokość dopuszczalna (w linii nabrzeża) -9.0 m(A) 

 obciążenie użytkowe rampy dolnej p = 20 kN/m2 

 obciążenie użytkowe rampy górnej p = 44 t 

 długość odcinka dylatacyjnego (skrzynie) ca 18.5 m 

 szerokość rampy w linii nabrzeża Czeskiego 33.1 m (25.3m w świetle). 

Podstawowe parametry techniczne - nabrzeże Czeskie: 

 rzędna korony +2.32 m(K) 

 długość nabrzeża  łącznie z rampami Ro-Ro A i A’ 244.0 m 

 pomiędzy rampami ca 172.0 m 

 głębokość techniczna -8.2 m(A) 

 głębokość dopuszczalna -9.0 m(A) 

 obciążenie użytkowe naziomu p = 20 kN/m2 

 dopuszczalne obciążenie torowiska poddźwigowego 

21.8T/koło (rozst. kół 1.08 m); 

33.9T/koło (rozst. kół 1.20m); 
29T/koło (rozst. kół 1.08/1.12/1.08 m 25.48T/ 

koło (rozst. kół 1.08/1.12/1.08/1.12/1.08 m) 
 długość odcinka dylatacyjnego (skrzynie) ca 18.5 m. 

Podstawowe parametry techniczne - rampa Ro-Ro A’: 

 rzędna korony pomostu  rampy +2.40 m(K) 

 długość rampy (równolegle do nab. St. Zjedn.) 46.15 m 

 głębokość techniczna (wzdłuż linii nab. St. Zjedn.) -8.6 m(A) 

 głębokość dopuszczalna (wzdłuż linii nab. St. Zjedn.) -9.0 m(A) 

 obciążenie użytkowe rampy p = 30 kN/m2 

 szerokość rampy 26.73 m (w świetle 22.0m) 

Wyposażenie hydrotechniczne - rampa Ro-Ro A: 

 drewniane belki odbojowe w narożniku,  

 punktowe gumowe urządzenie odbojowe typu MV z tarczą stalową,  

 stalowa barierka ochronna,  

  

Wyposażenie hydrotechniczne - nabrzeże Czeskie:   

 punktowe gumowe urządzenia odbojowe typu MV z tarczą z UHMW-PE,  

 torowisko poddźwigowe o rozstawie szyn 6.00m,  

 pachoły cumownicze,   

 drabinki wyjściowe,   

 tablice informacyjne,   

 sprzęt ratowniczy,  

 krawężnik gumowy.  

Wyposażenie hydrotechniczne -rampa Ro-Ro A’:   

 punktowe gumowe urządzenia odbojowe typu MV z tarczą z UHMW-PE,  

 linia odbojowa z belek gumowych wzdłuż ściany bocznej rampy,  

 stalowa barierka ochronna,  

 pachoły cumownicze,   

 tablice informacyjne,   

 sprzęt ratowniczy. 
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Podsumowanie 

W ramach przeglądu pięcioletniego wykonanego w 2018 r stwierdzono pewne 
nieprawidłowości i określono zakres niezbędnych prac remontowych i eksploatacyjnych. 
Jednakże ostateczna  ocena wskazywała, że nabrzeże nadaje się do użytkowania w zakresie 
dopuszczalnych obciążeń i nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa 
mienia i ochrony środowiska. 

Stan techniczny nabrzeża jest na bieżąco kontrolowany poprzez: 

 Przeglądy podwodne 

 Monitoring nabrzeża 

 Monitoring torowiska 

 Przeglądy roczne i półroczne 

Nabrzeże Stanów Zjednoczonych 

Rysunek 11 Lokalizacja nabrzeża Stanów Zjednoczonych w Porcie Gdynia 

 
Źródło: Operat geodezyjny Nabrzeża Stanów Zjednoczonych z pomostem ro-ro B, “Wuprohyd” Sp. z o. o., 2019 r. 
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Nabrzeże Stanów Zjednoczonych9 długości ca 818.3 m stanowi wschodnią obudowę Basenu 
V. Graniczy z nabrzeżami Czeskim i Norweskim. Zostało wybudowane w latach 1931/31 jako 
nabrzeże o konstrukcji skrzyniowej, z głębokością dopuszczalną 9.0 m. Do budowy 
wykorzystano pref. skrzynie żelbetowe o wysokości 9.5 m, które ustawiono na podsypce 
kamiennej na rzędnej –9.0 m, dwie ostatnie skrzynie przy nab. Norweskim posiadają 
wysokość 10.5m (ustawione są na –10.0m). 

Na przełomie XX i XXI wieku, nabrzeże gruntownie przebudowano na odcinku ca 486 m od 
pachoła nr 6 do 29, przystosowując do przeładunku towarów w systemie Ro-Ro (odcinek od 
narożnika z nab. Norweskim do pachoła nr 6 nie był remontowany). Na długości 416 m 
doposażono nabrzeże w torowisko o rozstawie szyn 12.0m dla suwnicy kontenerowej. 
Odwodną belkę podsuwnicową posadowiono na palach CFA zapuszczonych w komorach 
żelbetowych skrzyń nabrzeża. Odlądowa belka podsuwnicowa stanowi samodzielną 
konstrukcję żelbetową posadowioną na palach CFA. Wybudowano żelbetowy pomost Ro-Ro 
„B” o wymiarach 66.6 x 22.0 m, posadowiony na ruszcie z prefabrykowanych pali 
żelbetowych. W roku 2006r. zakończono przebudowę odcinka nabrzeża pomiędzy pomostem 
Ro-Ro „B” i narożnikiem z nabrzeżem Czeskim. Modernizacji  poddano żelbetową nadbudowę 
skrzyń oraz wybudowano pomost Ro-Ro „A’ ”. Żelbetowa płyta pomostu opiera się na ruszcie 

prefabrykowanych pali żelbetowych, natomiast żelbetowe fundamenty stalowego pomostu 
uchylnego posadowiono na stalowych palach rurowych 813/12.5mm.  

Pomiędzy pachołami nr 1 i nr 810, na długości ok. 130 m, nabrzeże wraz z terenem 
przylegającym jest wykorzystywane przez „Damen Shipyards Gdynia S.A.” do produkcji 
stoczniowej.  

Na całej długości linii cumowniczej nabrzeża dno jest umocnione za pomocą 
wielkogabarytowych worków geotekstylnych wypełnionych piaskiem, ułożonych na warstwie 
geowłókniny technicznej. 

Podstawowe parametry techniczne: 

 rzędna korony:  

(mb 0.0÷98.2) +2.24÷2.31 m(K) 

(mb 98.2÷518.2) +2.31 m(K) 
(mb 518.2÷819.0) +2.36 m(K) 

 długość nabrzeża 818.3 m 

 głębokość techniczna (korona umocnienia dna) 8.50 m(A) 

 głębokość dopuszczalna 9.00 m(A)  

 obciążenie użytkowe naziomu (nabrzeże) p = 20 kN/m2 

 obciążenie użytkowe naziomu (pomost Ro-Ro „B”) p = 30 kN/m2 

 obciążenie toru poddźwigowego odwodnego 380 kN/na koło 

 obciążenie toru poddźwigowego odlądowego 350 kN/na koło 

 

                                                           

 

9
 Przegląd pięcioletni Nabrzeża Stanów Zjednoczonych wraz z pomostem Ro-Ro „B” i torowiskiem poddźwigowym 

w Porcie Gdynia, Aquaprojekt, 2016 r. 
10 Metraż nabrzeża, numeracja skrzyń nabrzeżowych i pachołów cumowniczych rozpoczynają się od nabrzeża 
Norweskiego 
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Podsumowanie 

W ramach przeglądu pięcioletniego wykonanego w 2016 r stwierdzono pewne 
nieprawidłowości i określono zakres niezbędnych prac remontowych i eksploatacyjnych. 
Jednakże ostateczna  ocena wskazywała, że nabrzeża nadaje się do użytkowania w zakresie 
dopuszczalnych obciążeń i nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa 
mienia i ochrony środowiska. 

Stan techniczny nabrzeża jest na bieżąco kontrolowany poprzez: 

 Przeglądy podwodne 

 Monitoring nabrzeża 

 Monitoring torowiska 

 Przeglądy roczne i półroczne 

Nabrzeże Rumuńskie 

Rysunek 12 Lokalizacja nabrzeża Rumuńskiego w Porcie Gdynia 

 
Źródło: Operat geodezyjny Nabrzeża Rumuńskiego, “Wuprohyd” Sp. z o. o., 2019 r. 
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Nabrzeże Rumuńskie11 stanowi zachodnią obudowę Basenu V. Nabrzeże graniczy z Nab. 
Czeskim (od północy) i Nab. Słowackim (od południa). Nabrzeże ma długość 878.7 m i 
zostało wykonane w latach 1933-35. Konstrukcję podwodną stanowi 47 skrzyń żelbetowych 
posadowionych na podsypce kamiennej na rzędnej –10.0 m.   

Numeracja skrzyń oraz pachołów od strony narożnika z Nabrzeżem Słowackim. W czasie 
wojny nabrzeże zostało poważnie zniszczone. Część skrzyń doznała przesunięcia w stronę 
wody, niektóre uległy odchyleniu od pionu. 

W roku 1948 wyremontowano odcinek obejmujący skrzynie nr 20÷34, remont polegał 
na wykonaniu wewnątrz skrzyń żelbetowych murów oporowych oraz założeniu ściągów i tarcz 
kotwiących, w przypadkach znacznych wychyleń skrzyń na wodę. Nadbudowę wykonano w 
postaci żelbetowej płyty i wspornikowych prefabrykowanych żeber. 

W roku 1956 wyremontowano kolejne dwa odcinki:  skrzynie nr 13÷19 – od strony wody 
wykonano żelbetową belkę ciągłą podpartą na żelbetowych palach 35x35 cm,  skrzynie 9÷12 
– wzmocniono betonem odwodne ściany skrzyń oraz wykonano żelbetową nadbudowę wraz 
z odwodną belką poddźwigową, natomiast skrzynię nr 40 całkowicie wypełniono betonem 
i wykonano oczep żelbetowy. 

W 1958 r. wykonano torowisko poddźwigowe (skrzynie nr 3÷46) o rozstawie szyn (SD-95) 
równym L=6.0 m. Tor odwodny wykonstruowano na oczepie wieńczącym ścianę odwodną 
skrzyń. Fundament odlądowy, w formie ciągłej belki żelbetowej, posadowiono na żelbetowych 
poprzecznych belkach opartych na odlądowej ścianie skrzyń nabrzeżowych i rzędzie 
żelbetowych pali typu Wolfsholtza. Pomiędzy torowiskiem poddźwigowym znajduje się 
torowisko kolejowe.  

W roku 2010 dla przystosowania nabrzeża do obsługi promów klasy „STAR” na Nabrzeżu 
Rumuńskim, na odcinku skrzyń nr 35÷47,  poprzez między innymi: wykonanie dwóch 
samodzielnych punktów cumowniczych o konstrukcji żelbetowej, każdy z 2 polerami o 
nośności 125T i pojedynczym o nośności 80T oraz wymianę pierścieni cumowniczych na 
polery o nośności 50T i zamocowanie urządzeń odbojowych  

W latach 2014-2015 na odcinku pomiędzy skrzyniami nr 1 i 19, tj. na długości ca 356m, licząc 
od narożnika z Nabrzeżem Słowackim,  zrealizowano FAZĘ 1 przebudowy konstrukcji 
nabrzeża Rumuńskiego na nabrzeże głębokowodne. W ramach ww. przebudowy wykonano 
kombinowaną stalową ściankę szczelną składającą się z pali rurowych oraz brusów, którą 
zapuszczono do rzędnej -29.80m(K). Dodatkowo zakotwiono odlądową ścianę skrzyń kotwami 
mikropalowymi. Za nową ścianką szczelną wykonano zasyp do rzędnej -9.00m(K). Wykonano  
nową żelbetową nadbudowę opartą na nowej ściance szczelnej oraz na odwodnej ścianie 
skrzyni żelbetowej oraz nową żelbetową odwodną belkę poddźwigową wraz z wymianą szyny, 
natomiast odlądową belkę poddźwigową przebudowno wraz z wymianą szyny. Na 
przebudowanej długości nabrzeża wykonano nową linię cumowniczą składającą się 
z podwójnych pachołów cumowniczych ZL-90 oraz wyposażono w nowe stalowe drabinki 
wyjściowe, stalowy krawężnik ochronny, studnie poboru wody, studnie odbioru ścieków ze 
statków, gniazda podłączenia żurawi nabrzeżowych, studnie przyłączeniowe suwnic, stojaki 
ze sprzętem ratunkowym. Wykonano roboty czerpalne do rzędnej -13.5m(A).   

                                                           

 
11 „Przegląd pięcioletni Nabrzeża Czeskiego wraz z rampami Ro-Ro A i Ro-Ro A’ w Porcie Gdynia”, AQUAPROJEKT  
Spółka z o.o., Oprac. nr 381/2018/7 
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Podstawowe parametry techniczne nabrzeża: 

 rzędna korony nabrzeża ok.+2.08÷2.52m (A) 

 długość nabrzeża 878.70 m 

 głębokość techniczna:  

(skrzynie nr 1÷19, docelowa) 15.50 m(A) 

(skrzynie nr 20÷34, w pasie szer. 6.0m) 9.60 m(A) 

(skrzynie nr 34÷47) 9.60 m(A) 
 głębokość dopuszczalna:  

(skrzynie nr 1÷19, docelowa) 17.0 m(A) 

(skrzynie nr 20÷34, w pasie szer. 6.0m) 10.00 m(A) 
(skrzynie nr 34÷47) 10.00 m(A) 

 obciążenie użytkowe naziomu (skrzynie nr 1÷19) p = 30 kN/m2 

(skrzynie nr 20÷47) p = 20 kN/m2 

 obciążenie torów poddźwigowych (skrzynie nr 1÷19 34.8T/koło (oba tory) 

(skrzynie nr 20÷47) 
29.8T/koło (tor odwodny) 
13.7T/koło (tor odlądowy) 

 typowa długość odcinka dylatacyjnego ca 18.40 m 

Wyposażenie hydrotechniczne (odcinek nieprzebudowywany):  

 urządzenia odbojowe różnych typów,  

 pachoły cumownicze,   

 drabinki wyjściowe,   

 torowisko poddźwigowe o rozstawie szyn 6.00 m, 

 tablice informacyjne,  

 znaki nawigacyjne,  

 stojaki sprzętu ratunkowego, 

 barierka przy rampie Ro-Ro „A” oraz załamaniu linii nabrzeża 

Podsumowanie 

W ramach przeglądu pięcioletniego wykonanego w 2016 r stwierdzono pewne 
nieprawidłowości i określono zakres niezbędnych prac remontowych i eksploatacyjnych. 
Jednakże ostateczna  ocena wskazywała, że nabrzeża nadaje się do użytkowania w zakresie 
dopuszczalnych obciążeń i nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa 
mienia i ochrony środowiska. 

Stan techniczny nabrzeża jest na bieżąco kontrolowany poprzez: 

 Przeglądy podwodne 

 Monitoring nabrzeża 

 Monitoring torowiska 

 Przeglądy roczne i półroczne 
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Zadanie 312 

Poniższe dna zostały ustalone na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w oparciu 
o wizję lokalną i dostępną dokumentację. 

Pirs Północny 

Opis konstrukcji pirsu 

Długość pirsu wynosi 190,0 mb. Budowla składa się z dwóch części A i B.  

Wschodnia(B) część pirsu jest pochylona w stosunku do części prostopadłej do nabrzeża 
Śląskiego (A) o kąt 100 stopni.  

Część „A” oparta jest na dwóch rzędach pali drewnianych stanowiących palisadę z 
wypełnieniem kamiennym (ø 25-30 cm), na palach drewnianych ø 35-40cm oraz na ruszcie 
pali żelbetowych 35x35(dł. Pali 15m).  

Nadbudowę stanowi monolityczna płyta żelbetowa, w której znajdują się kanały instalacyjne 
przykryte żelbetowymi płytami prefabrykowanymi. Nawierzchnię stanowi wylana „na mokro” 
płyta żelbetowa. 

Część „B” jest to konstrukcją zbudowaną z rusztu pali żelbetowych (35x35) pionowych 
i ukośnych o długości 18m.  

Nadbudowę stanowi żelbetowa konstrukcja żebrowo płytowa (żebra 80x50x30cm), nad 
żebrami ułożone są płyty żelbetowe, na których wykonana jest żelbetowa płyta nośna.  

Część „B” wyposażony jest w kanały instalacyjne, torowisko podsuwnicowe o rozstawie 6 m 
pachoły cumownicze (ZL-30T, 8szt.) wraz z kozłami oporowymi i kanał do zasilania suwnicy. 
Na przedłużeniu odcinka pirsu znajduje się dalba cumowniczo-odbojowa z głowicą betonową 
o wymiarach 5,15m x 5,05m posadowiona na ściance szczelnej Larssen II. 

Dopuszczalne obciążenie pirsu wynosi 2 T/m2. 

1. Wyposażenie hydrotechniczne pirsu:  

 urządzenia odbojowe w postaci opon staroużytecznych; 

 drabinki wyjściowe: 18 szt.; 

 wieże oświetleniowe: 2 szt.; 

 pachoły cumownicze ZL-30(8 szt.), ZL-50(13 szt) i ZL-5 (1 szt.). 

2. Stan techniczny wyposażenia hydrotechnicznego 

 stan polerów cumowniczych można określić jako dostateczny. Polery wymagają oczyszczenia 

i wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. Należy wykonać atestację polerów w celu 

określenia ich faktycznej nośności; 
 stan drabinek można określić jako zły z kolorystyką niezgodną z przepisami. Podstawowe 

uszkodzenia to: pogięte podłużnice, brak mocowania w ścianie odwodnej, połamane lub 

pogięte szczeble. Wszystkie drabinki należy wymienić. Drabinki są zamontowane we wnękach; 
 stan techniczny urządzeń odbojowych z opon można określić jako zły. Na długości nabrzeża 

brakuje ok. 30% opon, część opon jest zniszczona lub częściowo oderwana. 

                                                           

 

12 Dane ZMPG S.A. z wizji lokalnej dokonanej 20 lutego 2018 r. oraz dostępnych dokumentów 
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3. Stan techniczny konstrukcji nabrzeża określony. 

 Stan nawierzchni i ścieżki cumowniczej  

Ścieżka cumownicza stan dostateczny: występują lokalne spękania i wykruszenia, kątownik 

zabezpieczający krawędzie pirsu skorodowany i lokalne braki oraz odspojenia. 

Nawierzchnia betonowa stan dostateczny: lokalne ubytki i złuszczenia powierzchni, płyty 
nadkanałowe są miejscowo wykruszone, obrzeża są skorodowane. Płyty stalowe znajdujące się 

w linii ścieżki cumowniczej są pozapadane i silnie skorodowane. 
Płyty przykrywające kanał zasilania suwnicy są zapadnięte wraz ze wspornikami. 

 Ściana odwodna i konstrukcja podwodna 

Stan techniczny ściany odwodnej dostateczny. Na długości całego pirsu stwierdzono większe 

ubytki w ścianie szczególnie w pasie o szerokości 1m na wysokości strefy wahań wody. 
W miejscach skorodowanego betonu widoczne zbrojenie. Na długości pirsu występują również 

ubytki dolnej krawędzi oczepu oraz stropu. Stan ścianki szczelnej dalby odbojowej nieznany. 
Nie działająca ochrona katodowa. 

 Torowisko podsuwnicowe 

Torowisko w rozstawie 6,0m szyny SD 100. Szyny w stanie dobrym, brak możliwości oceny 
stanu mocowania. Szyny zakończone kozłami oporowymi do odmalowania. Płyty przykrywające 

kanał zasilania suwnicy zapadnięte (wsporniki, na których opierają się płyty powyginane). Brak 

możliwości określenia zgodności torowiska z normą ze względu na brak pomiarów 
geodezyjnych.  

4. Batymetria i czystość dna na podstawie otrzymanych dokumentów 

 Zaleganie wzdłuż pirsu przeszkód podwodnych w postaci lin, złomu, elementów gumowych 

i gruzu betonowego. Brak znaczących przegłębień dna. 

 Głębokości dna wahają się od: -4,0m u nasady pirsu do -10,0m przy głowicy pirsu. 

 Brak aktualnych badań batymetrycznych. 

Nabrzeże Północne 

Opis konstrukcji nabrzeża 

Długość nabrzeża wynosi 164,3 mb. 

Nabrzeże jest nabrzeżem płytowym, opartym na trzech rzędach pali żelbetowych (35x35cm). 
Pierwszy rząd pali o długości pala 13 m zabity jest do rzędnej -12,5 i w rozstawie co 1,5 m. 
Drugi i trzeci rząd stanowią pale o długości 14 m zabite w nachyleniu 5:1. Obecne nabrzeże 
obejmuje zasięgiem stare nabrzeże postojowe oparte na palach drewnianych. 

W płycie nabrzeża znajdują się cztery kanały instalacyjne. 

Wzdłuż nabrzeża przebiega torowisko podsuwnicowe o rozstawie 6 m. 

Dopuszczalne obciążenie nabrzeża: 2T/m2 

1. Wyposażenie hydrotechniczne nabrzeża:  

 urządzenia odbojowe w postaci opon staroużytecznych 

 drabinki wyjściowe: 3 szt. 

 pachoły cumownicze ZL-70: 12 szt. 
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2. Stan techniczny wyposażenia hydrotechnicznego. 

 stan polerów cumowniczych można określić jako dostateczny. Polery wymagają oczyszczenia 

i wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. Należy wykonać atestację polerów w celu 

określenia ich faktycznej nośności; 

 stan drabinek można określić jako zły. Kolorystyka niezgodna z przepisami, Podstawowe 

uszkodzenia to: pogięte podłużnice, brak mocowania w ścianie odwodnej, połamane lub 
pogięte szczeble. Wszystkie drabinki należy wymienić. Drabinki są zamontowane we wnękach; 

 stan techniczny urządzeń odbojowych z opon można określić jako dostateczny. Na długości 

nabrzeża brakuje 5 szt. opon opon, część opon jest zniszczona lub częściowo oderwana.  

3. Stan techniczny konstrukcji nabrzeża. 

 Stan nawierzchni i ścieżki cumowniczej 

Oczep żelbetowy stan dostateczny. Występują lokalne spękania i wykruszenia. Kątownik 

zabezpieczający krawędzie nabrzeża skorodowany i lokalne braki oraz odspojenia. 
Nawierzchnia z trylinki (pomiędzy oczepem a belką podsuwnicową) stan dostateczny, lokalne 

zapadnięcia i porośnięcia trawą. Nawierzchnia betonowa międzytorza lokalnie złuszczona 
i popękana, liczne ubytki. Płyty stalowe znajdujące się w linii ścieżki cumowniczej są częściowo 

zapadnięte i silnie skorodowane. 

 Ściana odwodna i konstrukcja podwodna 

Stan techniczny ściany odwodnej dostateczny. Na długości całego nabrzeża, w dolnej części 
oczepu stwierdzono większe ubytki oczepu szczególnie w pasie o szerokości 1 m na wysokości 

strefy wahań wody. W miejscach skorodowanego betonu widoczne zbrojenie. W konstrukcji 
podwodnej stwierdzono ubytki stropu i dolnej krawędzi oczepu. 24 pale żelbetowe w większym 

lub mniejszym stopniu uszkodzone. 
 Torowisko podsuwnicowe 

Torowisko w rozstawie 6,0 m szyny SD 100. Szyny w stanie dobrym, brak możliwości oceny 

stanu mocowania. Szyny zakończone kozłami oporowymi do odmalowania, Płyty stalowe 

przykrywające kanał zasilania suwnicy skorodowane i lokalnie zapadnięte. Krawędzie obudowy 
szyn lokalnie wykruszone. Brak możliwości określenia zgodności torowiska z normą ze względu 

na brak pomiarów geodezyjnych.   

4. Batymetria i czystość dna na podstawie otrzymanych dokumentów 

 zaleganie wzdłuż pirsu przeszkód podwodnych w postaci lin, złomu, elementów gumowych 

i gruzu betonowego; 

 brak znaczących przegłębień dna; 

 głębokości dna wahają się od: -4,2 m do -4,7 m wzdłuż nabrzeża do lokalnie -5,8 przy 

polerach 1-2; 
 brak aktualnych badań batymetrycznych. 

Nabrzeże Remontowe 

Opis konstrukcji nabrzeża 

Długość nabrzeża wynosi 93 mb. 

Nabrzeże jest nabrzeżem płytowym, opartym na żelbetowej ściance szczelnej, o grubości 
brusa ok 30cm i ruszcie z żelbetowych pali kozłowych. 

Nadbudowa nabrzeża składa się z galerii dolnej (ścieżka cumownicza z polerami 
i pierścieniami) i galerii górnej ze zlokalizowanym na niej torowiskiem podsuwnicowym. 
Galeria dolna zlokalizowana na rzędnej +1,50 a galeria górna na rzędnej +2,30. Wzdłuż 
nabrzeża przebiegają dwa kanały instalacyjne. 
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1. Wyposażenie hydrotechniczne nabrzeża: 

 urządzenia odbojowe w postaci opon staroużytecznych 

 drabinki wyjściowe: 2 szt. 

 pachoły cumownicze o zróżnicowanym uciągu: 5 szt. 

 pierścienie cumownicze: 3 szt. 

 schody zejściowe na galerię dolną: 4 szt. 

2. Stan techniczny wyposażenia hydrotechnicznego  

 stan polerów cumowniczych można określić jako dostateczny. Polery wymagają oczyszczenia 

i wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. Należy wykonać atestację polerów w celu 

określenia ich faktycznej nośności; 
 pierścienie cumownicze powinny zostać zastąpione polerami; 

 stan drabinek można określić jako zły. Kolorystyka niezgodna z przepisami, Podstawowe 

uszkodzenia to: pogięte podłużnice, brak mocowania w ścianie odwodnej, połamane lub 

pogięte szczeble. Wszystkie drabinki należy wymienić. Drabinki nie są zamontowane we 
wnękach; 

 stan techniczny urządzeń odbojowych z opon można określić jako dostateczny. Na długości 

nabrzeża brakuje kilku szt. opon, część opon jest zniszczona lub częściowo oderwana.  

3. Stan techniczny konstrukcji nabrzeża. 

 Stan nawierzchni i ścieżki cumowniczej 

Wzdłuż nabrzeża można wyróżnić trzy ciągi komunikacyjne: nawierzchnia z płyt 

nadkanałowych – pomiędzy szynami torowiska poddźwigowego, nawierzchnia betonowa ścieżki 
cumowniczej i nawierzchnia betonowa galerii dolnej. 

Płyty nadkanałowe (poziom górny) częściowo wykruszone, obrzeża płyt skorodowane 

i wymagają oczyszczenia i odmalowania. Nawierzchnia betonowa górnego poziomu lokalnie 
wykruszona i pozapadana. Żelbetowa powierzchnia dolnego poziomu lokalne spękania 

wykruszenia i zwietrzenia. Kątownik stalowy zabezpieczający krawędź nabrzeża skorodowany, 
lokalne braki i odspojenia. Schody zejściowe stan zły. 

 Ściana odwodna i konstrukcja podwodna 

Stan techniczny ściany odwodnej dostateczny. Na długości całego nabrzeża, w dolnej części 
oczepu stwierdzono większe ubytki oczepu szczególnie w pasie o szerokości 1 m na wysokości 

strefy wahań wody. W miejscach skorodowanego betonu widoczne zbrojenie. Konstrukcja 

podwodna wykazuje kilka nieszczelności żelbetowej ścianki szczelnej oraz nieszczelności i 
ubytki stropu i dolnej krawędzi oczepu. 

 Torowisko podsuwnicowe 

Torowisko w rozstawie 6,0m szyny SD 100. Szyny w stanie dobrym, brak możliwości oceny 
stanu mocowania. Szyny zakończone kozłami oporowymi do odmalowania, Płyty żelbetowe 

przykrywające kanał zasilania suwnicy stan dostateczny (lokalne ukruszenia i skorodowania 

krawędzi). Krawędzie obudowy szyn lokalnie wykruszone. Brak możliwości określenia zgodności 
torowiska z normą ze względu na brak pomiarów geodezyjnych.  

4. Batymetria i czystość dna na podstawie otrzymanych dokumentów 

 zaleganie wzdłuż pirsu przeszkód podwodnych w postaci lin, złomu, elementów gumowych 

i gruzu betonowego; 

 brak znaczących przegłębień dna; 

 głębokości dna wahają się od: -3,9 m do -6,0m wzdłuż nabrzeża; 

 brak aktualnych badań batymetrycznych. 
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Pirsy Podnośnika 

Opis konstrukcji pirsów 

Stanowisko podnośnika składa się z dwóch pirsów: północnego i południowego o długości 
52 mb każdy oraz nabrzeża Czołowego. 

Konstrukcje pirsów stanowią fundament podwodny z żelbetową nadbudową, w której 
wyodrębniono płytę nośną, kanały instalacyjne i mury odwodne. Płyta nośna pirsów ma 
grubość 0,35m. Pirsy zbudowane są ze ścianek szczelnych Larssen IIIn o długości 17,5m 
zapuszczonych w rozstawie 5 m. W każdym pirsie znajdują się dwa filary które stanowią 
fundament pod łożyska platformy podnośnika. Filary mają wymiary 7m x 5m i są wypełnione 
betonem podwodnym układanym do rzędnej -10 m. Ścianki pirsów ze względów 
wytrzymałościowych są wzmocnione palami skrzynkowymi na odcinkach pomiędzy filarami. 
Rozstaw pali to 1,2m. Pale skrzynek wypełniono betonem. Przepony filarów wykonano jako 
pojedyncze ścianki szczelne z Larssen IIIn. W przestrzeni pomiędzy filarami wykonano zasyp 
piaskowy. Na podwodnych konstrukcjach pirsów wykonano żelbetowe nadbudowy do rzędnej 
+1,7. W nadbudowie wykonano po trzy kanały instalacyjne. 

Nośność nieznana.  

1. Wyposażenie hydrotechniczne pirsów: 

 urządzenia odbojowe w postaci opon staroużytecznych 

 drabinki wyjściowe: 2 szt. 

 pachoły cumownicze ZL-70: po 4 szt. na pirsie. 

2. Stan techniczny wyposażenia hydrotechnicznego  

 stan polerów cumowniczych można określić jako dostateczny. Polery wymagają oczyszczenia 

i wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. Należy wykonać atestację polerów w celu 

określenia ich faktycznej nośności; 

 stan drabinek można określić jako zły. Kolorystyka niezgodna z przepisami, Podstawowe 

uszkodzenia to: pogięte podłużnice, brak mocowania w ścianie odwodnej, połamane lub 
pogięte szczeble. Wszystkie drabinki należy wymienić. Drabinki są zamontowane we wnękach; 

 stan techniczny urządzeń odbojowych z opon można określić jako dostateczny. Na długości 

nabrzeża brakuje kilku szt. opon, część opon jest zniszczona lub częściowo oderwana.  

3. Stan techniczny konstrukcji nabrzeża. 

 Stan nawierzchni i ścieżki cumowniczej 

Wzdłuż nabrzeża nawierzchnia wykonana jest z płyt nadkanałowych, których stan można 

określić jako dostateczny. Płyty nadkanałowe są częściowo wykruszone, obrzeża płyt są 
skorodowane i  odspojone od płyt. Ścieżka cumownicza liczne spękania i ubytki. Krawędź 

nabrzeża posiada wnękę na zabezpieczenie w postaci belki drewnianej (lokalnie braki belek 
drewnianych i wystające kotwy) 

 Ściana odwodna i konstrukcja podwodna 

Stan techniczny ściany odwodnej dobry. Na długości pirsów, w dolnej części oczepu 
stwierdzono kilka ubytków betonu szczególnie w pasie o szerokości 1m na wysokości strefy 

wahań wody. W miejscach skorodowanego betonu widoczne zbrojenie. Konstrukcja podwodna 

nie wykazuje nieszczelności, zlokalizowano jedynie ubytki stropu i dolnej krawędzi oczepu. 
Zamocowana ochrona katodowa nieczynna (anody są w większości zużyte a okablowanie 

pozrywane). 
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4.  Batymetria i czystość dna na podstawie otrzymanych dokumentów 

 zaleganie wzdłuż pirsu przeszkód podwodnych w postaci lin, złomu, elementów gumowych 

i gruzu betonowego; 

 brak znaczących przegłębień dna; 

 głębokości dna wahają się od: -5,8 m do -8,6m pirs południowy; 

 rzędna dna przed płytą podnośnika -10,0m; 

 brak aktualnych badań batymetrycznych. 

Nabrzeże Zachodnie 

Opis konstrukcji nabrzeża 

Długość nabrzeża 43,20 m 

Nabrzeże płytowe oparte na stalowej ściance szczelnej typu Larssen IIIn i palach 
skrzyniowych z brusów oraz ruszcie pali Vibro fi 457mm. Pale Vibro są zabite w czterech 
rzędach. W płycie nabrzeża zlokalizowano cztery kanały instalacyjne. 

Nośność nabrzeża nieznana.  

1. Wyposażenie hydrotechniczne nabrzeża: 

 urządzenia odbojowe w postaci opon staroużytecznych 

 drabinki wyjściowe: 1 szt. 

 pachoły cumownicze ZL-70: 3 szt. 

2. Stan techniczny wyposażenia hydrotechnicznego 

 stan polerów cumowniczych można określić jako dostateczny. Polery wymagają oczyszczenia 

i wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego; 
 stan drabinek można określić jako zły. Kolorystyka niezgodna z przepisami, Podstawowe 

uszkodzenia to: pogięte podłużnice, brak mocowania w ścianie odwodnej, połamane lub 

pogięte szczeble. Wszystkie drabinki należy wymienić. Drabinki są zamontowane we wnękach; 

 stan techniczny urządzeń odbojowych z opon można określić jako dostateczny. Na długości 

nabrzeża brakuje kilku szt. opon, część opon jest zniszczona lub częściowo oderwana.  

3. Stan techniczny konstrukcji nabrzeża. 

 Stan nawierzchni i ścieżki cumowniczej 

Wzdłuż nabrzeża nawierzchnia wykonana jest z płyt nadkanałowych których stan można 
określić jako dostateczny. Płyty nadkanałowe są częściowo wykruszone, obrzeża płyt są 

skorodowane i odspojone od płyt. Krawędź nabrzeża wykończona jest drewnianą belką. Na 

znacznej długości brak belki (wystające kotwy) w belka istniejąca zbutwiała. 
 Ściana odwodna i konstrukcja podwodna 

Stan techniczny ściany odwodnej dostateczny. Na ścianie stwierdzono licznie ubytki a w 

szczególności na całej długości nabrzeża na wysokości wahań wody. W miejscu występowania 
ubytków widoczne zbrojenie. Konstrukcja podwodna nie wykazuje nieszczelności widoczne 

ubytki stropu i dolnej krawędzi nabrzeża. 

4. Batymetria i czystość dna na podstawie otrzymanych dokumentów 

 Zaleganie wzdłuż pirsu przeszkód podwodnych w postaci lin, złomu, elementów gumowych 

i gruzu betonowego. 

 Brak znaczących przegłębień dna. 

 Głębokości dna wahają się od: -4,4 m do -8,5 m na styku z nabrzeżem południowym 

 Brak aktualnych badań batymetrycznych 
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Nabrzeże Południowe 

Opis konstrukcji nabrzeża 

Długość nabrzeża 69,0 m 

Nabrzeże płytowe. Żelbetowa płyta gr. 45cm oparta na stalowej i drewnianej ściance 
szczelnej oraz ruszcie z pali Vibro fi 457mmm i na istniejących palach żelbetowych 35x35 cm. 
Pale Vibro zabite w czterech rzędach. Ścianka szczelna zabita do rzędnej – 15,0m. 

Wzdłuż nabrzeża zamocowano torowisko podsuwnicowe w rozstawie szyn 6,0m. 

Nabrzeże wyposażono w kanały instalacyjne przykryte płytami żelbetonowymi. 

Nośność nabrzeża nieznana. 

1. Wyposażenie hydrotechniczne nabrzeża: 

 urządzenia odbojowe z opon staroużytecznych 

 drabinki wyjściowe: 2 szt. 

 pachoły cumownicze ZL-70: 3 x podwójne 

2. Stan techniczny wyposażenia hydrotechnicznego  

 stan polerów cumowniczych można określić jako dostateczny. Polery wymagają oczyszczenia 

i wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego; 
 stan drabinek można określić jako zły. Kolorystyka niezgodna z przepisami, Podstawowe 

uszkodzenia to: pogięte podłużnice, brak mocowania w ścianie odwodnej, połamane lub 

pogięte szczeble. Wszystkie drabinki należy wymienić. Drabinki są zamontowane we wnękach; 

 stan techniczny urządzeń odbojowych z opon można określić jako dostateczny. Na długości 

nabrzeża brakuje kilkunastu szt. opon, część opon jest zniszczona lub częściowo oderwana.  

3. Stan techniczny konstrukcji nabrzeża. 

 Stan nawierzchni i ścieżki cumowniczej 

Żelbetowa powierzchnia ścieżki cumowniczej w stanie dostatecznym. Miejscowe ubytki, 
pęknięcia i złuszczenia. Brak belek drewnianych zabezpieczających krawędź nabrzeża 

(wystające kotwy montażowe). Nawierzchnia wzdłuż oczepu z żelbetowych płyt 

nadkanałowych które są miejscowo wykruszone, ich obrzeża są skorodowane i odspojone. 
Nawierzchnia między torza miejscami spękana. Płyty stalowe zlokalizowane w ścieżce 

cumowniczej silnie skorodowane i sperforowane. 
 Ściana odwodna i konstrukcja podwodna 

Stan techniczny ściany odwodnej dostateczny. Na długości całego nabrzeża, w dolnej części 

oczepu stwierdzono większe ubytki oczepu szczególnie w pasie o szerokości 1m na wysokości 

strefy wahań wody. W miejscach skorodowanego betonu widoczne zbrojenie. Konstrukcja 
podwodna nie wykazuje nieszczelności ścianki szczelnej zinwentaryzowano lokalne ubytki 

stropu i dolnej krawędzi oczepu. Podwodne zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji w postaci 
ochrony katodowej nieczynne. 

 Torowisko podsuwnicowe 

Torowisko w rozstawie 6,0m szyny SD 100. Szyny w stanie dobrym, brak możliwości oceny 
stanu mocowania. Szyny zakończone kozłami oporowymi do odmalowania, Płyty żelbetowe 

przykrywające kanał zasilania suwnicy stan dostateczny (lokalne ukruszenia i skorodowania 

krawędzi). Krawędzie obudowy szyn lokalnie wykruszone. Brak możliwości określenia zgodności 
torowiska z normą ze względu na brak pomiarów geodezyjnych.   
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4. Batymetria i czystość dna na podstawie otrzymanych dokumentów 

 Zaleganie wzdłuż pirsu przeszkód podwodnych w postaci lin, złomu, elementów gumowych 

i gruzu betonowego. 

 Brak znaczących przegłębień dna. 

 Głębokości dna wahają się od: -8,1 m do -9,3 m na styku z nabrzeżem południowym 

 Brak aktualnych badań batymetrycznych 

Pirs Południowy 

Opis konstrukcji pirsu 

Długość pirsu 192,90 m 

Pirs oparty jest na 5 filarach i 102 szt. pali stalowych rurowych ø 500 zabitych pionowo oraz 
na dwóch ściankach szczelnych typu Larssen IIIn. Dodatkowo od strony południowej została 
zabita dodatkowa ścianka. Rzędne ścianek to: od strony północnej -11,7 od strony 
południowej -15,2. Dodatkowo w dnie od strony północnej zabita jest dodatkowa ścianka 
szczelna stanowiąca zabezpieczenie dna. Grubość płyty żelbetowej to 45cm. Na pirsie 
zlokalizowane jest torowisko podsuwnicowe w rozstawie 6,0 m i z szynami SD 100. Pirs 
wyposażony jest w kanały instalacyjne. 

Nośność nabrzeża nieznana. 

1. Wyposażenie hydrotechniczne pirsu: 

 urządzenia odbojowe z opon staroużytecznych 

 drabinki wyjściowe: 9 szt. 

 pachoły cumownicze ZL-70: 36 szt. w tym 4 szt. pojedyncze. 

2. Stan techniczny wyposażenia hydrotechnicznego  

 stan polerów cumowniczych można określić jako dostateczny. Polery wymagają oczyszczenia 

i wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. Należy wykonać atestację polerów; 

 stan drabinek można określić jako zły. Kolorystyka niezgodna z przepisami, Podstawowe 

uszkodzenia to: pogięte podłużnice, brak mocowania w ścianie odwodnej, połamane lub 

pogięte szczeble. Wszystkie drabinki należy wymienić. Drabinki są zamontowane we wnękach; 
 stan techniczny urządzeń odbojowych z opon można określić jako zły. Na długości nabrzeża 

brakuje ok 70% szt. opon, część opon jest zniszczona lub częściowo oderwana.  

3. Stan techniczny konstrukcji nabrzeża. 

 Stan nawierzchni i ścieżki cumowniczej 

Żelbetowa powierzchnia ścieżki cumowniczej w stanie dostatecznym. Miejscowe ubytki, 

pęknięcia i złuszczenia. Brak belek drewnianych zabezpieczających krawędź nabrzeża 

(wystające kotwy montażowe). Nawierzchnia wzdłuż oczepu z żelbetowych płyt 
nadkanałowych które są miejscowo wykruszone, ich obrzeża są skorodowane i odspojone, 

płyty są lokalnie sklawiszowane. Nawierzchnia międzytorza miejscami spękana. Płyty stalowe 
zlokalizowane w ścieżce cumowniczej silnie skorodowane i pozapadane. 

 Ściana odwodna i konstrukcja podwodna 

Stan techniczny ściany odwodnej dostateczny. Na długości całego pirsu, w dolnej części 
oczepu stwierdzono większe ubytki oczepu szczególnie w pasie o szerokości 1m na wysokości 

strefy wahań wody. W miejscach skorodowanego betonu widoczne zbrojenie. Konstrukcja 

podwodna nie wykazuje nieszczelności ścianki szczelnej zinwentaryzowano lokalne ubytki 
stropu i dolnej krawędzi oczepu. Podwodne zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji w postaci 

ochrony katodowej nieczynne. 
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 Torowisko podsuwnicowe 

Torowisko w rozstawie 6,0m szyny SD 100. Szyny w stanie dobrym, brak możliwości oceny 
stanu mocowania. Szyny zakończone kozłami oporowymi do odmalowania, Płyty żelbetowe 

przykrywające kanał zasilania suwnicy stan dostateczny (lokalne ukruszenia i skorodowania 

krawędzi). Krawędzie obudowy szyn lokalnie wykruszone. Brak możliwości określenia zgodności 
torowiska z normą ze względu na brak pomiarów geodezyjnych.   

4. Batymetria i czystość dna na podstawie otrzymanych dokumentów 

 Zaleganie wzdłuż pirsu przeszkód podwodnych w postaci lin, złomu, elementów gumowych 

i gruzu betonowego. 

 Brak znaczących przegłębień dna. 

 Głębokości dna wahają się: strona północna od: -9,0 m do -10,2 m, strona południowa od-

7,5m do -9,9 m. 

 Brak aktualnych badań batymetrycznych 

Nabrzeże  Rybne 

Opis konstrukcji nabrzeża 

Długość nabrzeża 98,20 m 

Nabrzeże oczepowe, oparte na stalowej ściance szczelnej typu Larssen IIIn i stalowych 
palach pionowych zabitych w dwóch rzędach. Ścianka szczelna do rzędnej -8,5 m. 

Obecne nabrzeże objęło swoim zasięgiem stare nabrzeże postojowe z drewnianymi 
elementami konstrukcyjnymi. W płycie nabrzeża wykonstruowano kanały instalacyjne. 

Nośność nabrzeża nieznana. 

1. Wyposażenie hydrotechniczne nabrzeża: 

 urządzenia odbojowe z opon staroużytecznych 

 drabinki wyjściowe: 2 szt. 

 pachoły cumownicze ZL-70: 2 szt. 

 wzdłuż nabrzeża rozmieszczone są urządzenia przeznaczone do obsługi suchych 

doków(aktualnie nieużywane) 

 na akwenie wodnym przed nabrzeżem znajduje się 6 szt. dalb cumowniczych dla suchych 

doków. 

2. Stan techniczny wyposażenia hydrotechnicznego: 

 Stan polerów cumowniczych można określić jako dostateczny. Polery wymagają oczyszczenia 

i wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.  

 Stan drabinek można określić jako zły. Kolorystyka niezgodna z przepisami, Podstawowe 

uszkodzenia to: pogięte podłużnice, brak mocowania w ścianie odwodnej, połamane lub 
pogięte szczeble. Wszystkie drabinki należy wymienić. Drabinki są zamontowane we wnękach. 

 Stan techniczny urządzeń odbojowych z opon można określić jako zły. Opony występują tylko 

na krótkim odcinku nabrzeża i część opon jest zniszczona lub częściowo oderwana. Na 
pozostałym odcinku w ogóle brak urządzeń odbojowych. 
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3. Stan techniczny konstrukcji nabrzeża. 

 Stan nawierzchni i ścieżki cumowniczej 

Wzdłuż nabrzeża nawierzchnia wykonana jest z płyt nadkanałowych których stan można 

określić jako dostateczny. Płyty nadkanałowe są częściowo wykruszone, obrzeża płyt są 

skorodowane i odspojone od płyt. Żelbetowa nawierzchnia oczepu w stanie dostatecznym, 
miejscowe wykruszenia, spękania i złuszczenia. Stalowe pokrywy w linii ścieżki cumowniczej 

wymagają renowacji. Krawędź nabrzeża wyoblona z lokalnymi wykruszeniami. Wzdłuż 
nabrzeża zlokalizowane są urządzenia do obsługi doków (m.in. wieża dokowa) 

 Ściana odwodna i konstrukcja podwodna 

Stan techniczny ściany odwodnej dostateczny. Na całej długości nabrzeża, w dolnej części 

oczepu stwierdzono większe ubytki betonu głównie w strefie wahań wody. W miejscu 
występowania ubytków widoczne zbrojenie. Konstrukcja podwodna nie wykazuje nieszczelności 

widoczne ubytki stropu i dolnej krawędzi nabrzeża. 
 Osiadania i przemieszczenia konstrukcji. 

Brak możliwości określenia osiadania konstrukcji  

4. Batymetria i czystość dna na podstawie otrzymanych dokumentów 

 Zaleganie wzdłuż pirsu przeszkód podwodnych w postaci lin, złomu, elementów gumowych 

i gruzu betonowego. 
 Brak aktualnych badań batymetrycznych 

Rysunek 13 Dokumentacja fotograficzna stanu nabrzeży w rejonie planowanej inwestycji – plan sytuacyjny 
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Źródło: wykonano na podstawie ZMPG S.A. 
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2. Warunki naturalne 

2.1. Bioróżnorodność i szata roślinna w rejonie inwestycji 

W latach 2018-2020 przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą we wschodniej części 
Portu Gdynia na potrzeby przyszłych planów rozwojowych portu. 

Inwentaryzacja od strony wody 13 

Przeprowadzone badania terenowe w ramach rocznej inwentaryzacji przyrodniczej  

przeprowadzonej przez Uniwersytet Gdański w latach 2018-2019 dostarczyły informacji 

inwentaryzacyjnych stanowiących podstawę do oceny oddziaływania planowanej inwestycji na 

środowisko w zakresie oddziaływania na: awifaunę, ichtiofaunę oraz makrozoobentos.  

Gatunki nielęgowe ptaków  

Zatoka Gdańska wraz z Zatoką Pucką pełnią rolę ostoi ptaków wodno-błotnych objętą 
ochroną w postaci obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Obszar Portu Gdynia 
stanowi jedno z kilku istotnych miejsc bytowania ptaków w obrębie Zatoki Puckiej. Wyniki 
przeprowadzonej inwentaryzacji wykazały, że w Porcie Gdynia występowało łącznie w skali 
roku około 85 tys. ptaków (18%) z blisko pół miliona obecnych w strefie przybrzeżnej.  

Liczebność i rozmieszczenie ptaków w całym Porcie Gdynia jest ściśle związana z obecnością 
miejsc odpoczynku i bazą pokarmową. Port stanowi siedlisko dla  gatunków synantropijnych i 
oportunistycznych tj. mewa srebrzysta, śmieszka, kormoran, mewa siwa , krzyżówka. Mewy 
szukają w porcie głównie noclegu, krzyżówki żerują w okolicy miejsc przeładunku ziarna a 
kormorany łowią ryby bytujące w basenach portowych. Dla pozostałych gatunków ma 
znaczenie marginalne. 

W Porcie Gdynia stwierdzono 20 z 84 gatunków (25%) odnotowanych w strefie brzegowej 
Zatoki Puckiej. Spośród gatunków (nielęgowych) stwierdzonych na terenie portu 14 objętych 
jest ochroną ścisłą , 2 ochroną częściową a 4 należą do gatunków łownych. Ponadto 2 
stwierdzone gatunki wymienione są w 1 Załączniku Dyrektywy Ptasiej, 2 gatunki zostały 
wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt a dla dwóch gatunków określony został 
podwyższony status zagrożenia nadawany przez IUCN.  

Na gatunki ptaków zimujące w rejonie planowanej inwestycji oraz w najbliższym sąsiedztwie 
można spodziewać się potencjalnych negatywnych oddziaływań pośrednich na etapie 
budowy. Podczas realizacji prac budowlanych możliwe jest krótkotrwałe i przemijające 
pogorszenie warunków bytowania ptaków będących przedmiotami ochrony obszaru Zatoka 
Pucka PLB220005 tj. bielaczek, kormoran, łabędź niemy, łyska, nurogęś, perkoz dwuczuby.  

                                                           

 

13
 Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na terenach przeznaczonych pod planowaną 

inwestycję: „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia (budowa nowej infrastruktury na 
rozszerzonych terenach portu)”, Uniwersytet Gdański, 2019 



 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,  

Karta informacyjna przedsięwzięcia pt.: „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap IV, zadanie 2-3” 

 

Strona 50 
TERRA CONSULTING  

dr inż. Mariola Olszak  Pawelec 

REGON: 220221570 NIP: 957–009–33–68 
tel. 0 609 239 710; fax: 0 58 660 03 58; e-mail terraconsulting@post.pl 

Potencjalne oddziaływania pośrednie mogą nastąpić poprzez: 

 roboty czerpalne/refulacyjne powodujące zmętnienie wody  

 wykonywanie umocnień poprzez wbijanie ścianek, która to czynność powodować będzie płoszenie 

osobników  

 zajęcie części akwenu przez jednostki pływające powodujące płoszenie osobników. 

W przypadku prowadzenia prac czerpalnych/refulacyjnych może dojść do 
usuwania/zasypywania osadu z powierzchni dna, poprzez usunięcie z terenu inwestycji 
makrozoobentosu, co pogorszy okresowo siedlisko zerowania lodówki. Organizmy mobilne 
(głównie skorupiaki), często oportunistyczne, które mogą przemieścić się w trakcie prac 
hydrotechnicznych, dosyć szybko zasiedlą sąsiednie rejony w którym występuje dno 
piaszczyste lub piaszczysto – muliste. 

Wprawdzie betonowe konstrukcje nabrzeży nie zastąpią siedliska piaszczystego/ mulistego 
jednak na nowo postawionych konstrukcjach pojawią się organizmy preferujące twarde dno. 
Twarde dno jest siedliskiem wielu organizmów filtrujących tj. omułek bałtycki, który jest 
składnikiem diety kaczek nurkujących np. lodówki. Biorąc pod uwagę charakter siedliska 
(baseny portowe) poddany aktualnie podobnym oddziaływaniom (hałas, przepływające 
jednostki, i inne) możliwe jest zaakceptowanie przez ptaki dodatkowych bodźców (tzw. 
Habituacja)  lub okresowa zmiana miejsc żerowania. Po zalądowieniu części Basenów II i 
Basenu V nie przewiduje się spadku liczebności ptaków w Porcie Gdynia, ponieważ nowe 
konstrukcje hydrotechniczne będą mogły stanowić miejsce ich odpoczynku.  

Nie przewiduje się znaczących oddziaływań bezpośrednich ze strony planowanej inwestycji w 
stosunku do ptaków i ich siedlisk. Wprawdzie przedsięwzięcie przewiduje posadowienie 
nowych budowli portowych, które spowodują długotrwałe fizyczne przekształcenie niewielkiej 
powierzchni dna morza (częściowe zalądowienie Basenu II i Basenu V), ale wyniki 
przeprowadzonej inwentaryzacji awifauny nielęgowej wykazują, że obszar w tym miejscu nie 
pełni istotnej funkcji dla ptaków.  

W związku z powyższym, nie przewiduje się pogorszenia korzystnego statusu ochrony (KSO) 
ptaków i ich siedlisk oraz negatywnego wpływu na integralność obszaru Zatoka Pucka 
PLB220005. Kluczowe struktury, procesy i funkcje oraz relacje pozostaną zachowane na 
obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Nie przewiduje się zakłóceń dla zachowania 
spójności sieci Natura 2000. Nie zmniejszy się liczba i jakość gatunków i ich siedlisk oraz 
rozmieszczenie. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zakłóceń w łączności między 
poszczególnymi obszarami w ramach sieci Natura 2000.  

Gatunki lęgowe ptaków 

Port Gdynia stanowi miejsce lęgów dla jednego gatunku będącego przedmiotem ochrony w 
obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005, tj, mewy srebrzystej. Jej populacja liczyła w 
2019 roku 122 gniazda, co stanowiło 60% populacji. Port stanowił też miejsce gniazdowania 
dla innych ptaków wodnych np. krzyżówki – 4 pary tj. 13%. W ubiegłych latach stwierdzano 
również lęgi m.in. rybitwy czubatej, rybitwy rzecznej oraz śmieszki i ohara.  
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Negatywne oddziaływanie na populacje ptaków będących przedmiotem ochrony na obszarze 
Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 może wiązać się z określonymi pracami: 

 ewentualne prace rozbiórkowe budynków/pirsów co może spowodować ubytek siedlisk – rozbiórka 

rampy ro-ro B w ramach Zadania 2 oraz pirsu północnego w ramach Zadania 3 
 ewentualne prace obejmujące modernizację lub wymianę pokryć dachowych budynków, co może 

spowodować pogorszenie siedlisk – nie planuje się wymiany pokryć dachowych w ramach Zadania 

2 oraz Zadania 3 

 ewentualne prace na dachach, gdzie zlokalizowane są gniazda ptaków, wymagające wejścia ludzi 

w okresie od kwietnia do końca lipca, co może spowodować porzucanie lęgów i płoszenie 
młodocianych a finalnie ich śmierć (spłoszone skaczą z dachu) – nie planuje się prac na dachach 

budynków w ramach Zadania 2 oraz Zadania 3 

Ichtiofauna 

Wyniki przeprowadzonych badań ichtiofauny wykazały obecność w rejonie portu gatunków 
ryb typowych dla Południowego Bałtyku.  Gatunkiem dominującym była stornia, która 
dominowała zarówno pod względem liczebności jak i biomasy. Istotne znaczenie w połowach 
miały również dorsz, śledź, szprot oraz okoń.  

Podczas inwentaryzacji nie stwierdzono występowania gatunków ryb chronionych prawem 
krajowym wyszczególnionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 
r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183), gatunków ryb z II 
załącznika Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory). 

W połowach nie stwierdzono gatunków ryb znajdujących się w opisach obszarów w których 
sąsiedztwie znajduje się planowana inwestycja: Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 
oraz Klify i Rafy Kamienne Orłowa PLH220105. W obszarze Zatoka Pucka i Półwysep Helski 
PLH220032 występują następujące gatunki chronione: F 1103 Alosa fallax, F 1130 Aspius 
aspius, F 1099 Lampetra fluviatilis, F 1145 Misgurnus fossilis, F 1106 Salmo salar. 
Przedstawiciele żadnego z tych gatunków nie wystąpili w przeprowadzonych badaniach. W 
charakterystyce obszaru Klify i Rafy Kamienne Orłowa PLH220105 nie wymienia się gatunków 
chronionych ryb ale w dodatkowej charakterystyce obszaru napisano: „W wodach ostoi 
występuje bogata fauna, z udziałem rzadkich i objętych ochroną gatunków ryb, jak min. 
Babka mała Pomotoschistus minutus, babka piaskowa P. microps, iglicznia Syngnathus 
typhle, wężynka Nerophis ophidion”. Nie stwierdzono przedstawicieli tych gatunków 
w przeprowadzonej inwentaryzacji. 

Zrealizowanie inwestycji nie powinno w znaczącym stopniu wpłynąć na zmniejszenie się 
liczebności i różnorodności gatunkowej ichtiofauny. 

Makrozoobentos  

Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono 39 taksonów organizmów 
bezkręgowych w tym m.in. 6 taksonów wieloszczetów, 19 taksonów skorupiaków, 2 gatunki 
ślimaków i 5 gatunków małży. Najliczniej występującymi taksonami były: Hediste diversicolor, 
Marenzellaria spp., Pygospio elegans, Fabricia stellaris, Oligochaeta, Amphibalanus inprovisus, 
Corophium volutator, Corophium multisestosum, Peringia ulvae, Potampopyrgus 
antipodarum, Mytilus trossulus, Limecola balthica, Cerastoderma glaucum, Mya arenaria i 
Einhornia crustulenta. Spośród gatunków kolonijnych stwierdzono obecność mszywiołów 
Einhornia crustulena i stułbiopławów Gonothyrea loveni. Organizmy te, należące do 
zooperyfitonu, znajdowano zazwyczaj na muszlach małży.  
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Podczas prowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono gatunków bezkręgowców wodnych 
uznawanych za rzadkie w tym rejonie (np. Caparella mutica – która jest objęta dodatkową 
charakterystyką obszaru Klify i Rafy Kamienne Orłowa PLH220105). Spośród gatunków 
bezkręgowców chronionych w Polsce, związanych bezpośrednio z Morzem Bałtyckim można 
wymienić zmieraczka plażowego (Talitrus saltator), który jest objęty ochroną częściową. 
Organizmy z tego gatunku związane są z linią brzegową oraz kidziną (szczątki organiczne, 
głównie wodorosty) wyrzuconą na brzeg morski. Ze względu na specyfikę występowania 
kidziny nie można spodziewać się obecności tych organizmów w rejonie omawianej 
inwestycji. 

Z uwagi na wysokie bogactwo gatunkowe oraz różnorodność biologiczną można stwierdzić, że 
ewentualna rekolonizacja naruszonego podczas planowanych prac hydrotechnicznych dna 
zajdzie dość szybko. Nie przewiduje się istotnych i długoterminowych zagrożeń planowanej 
inwestycji na siedlisko makrozoobentosu w obszarach PLH220105, PLB220005 i PLH220032.  

Rysunek 14 Obszary Natura 2000   

 
Źródło: opracowanie własne 
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Inwentaryzacja lądowa  

Inwentaryzacja terenów przeznaczonych pod realizację rozbudowy układu drogowo-
kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia 14 wykonana w roku 2019 przez firmę 
RENATURA objęła swoim zasięgiem również Zadanie 3 Inwestycji. Inwentaryzacja objęła 
screening zieleni, fauny (w tym ptaków, gadów, płazów i ssaków) oraz grzybów.  

Rysunek 15 Zdjęcia Nabrzeża Remontowego i Nabrzeża Północnego (Zadanie 3) 

  

  

Źródło własne  

                                                           

 

14
 „inwentaryzacja przyrodnicza na terenach przeznaczonych pod realizację układu drogowo-kolejowego do Portu 

Zewnętrznego wraz z opisem zastosowanej metodyki” Renatura, 2019 r. 
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Flora 

Dominującym typem fitocenoz stwierdzonych na analizowanym terenie są zbiorowiska 
ruderalne. W obrębie inwestycji, przeważająca część powierzchni pozbawiona jest pokrywy 
roślinnej z uwagi na przemysłowe zagospodarowanie powierzchni. Na części znajdują się 
intensywnie użytkowane trawniki oraz nieliczny drzewostan. Flora obszaru planowanej 
inwestycji wykazuje mały stopień naturalności. Stwierdzono tu znaczny udział antropofitów, 
co związane jest przede wszystkim z charakterem analizowanych terenów, które wykazują 
znaczny stopień przekształcenia przez człowieka.  

W obrębie zinwentaryzowanych fitocenoz nie stwierdzono zbiorowisk cennych, naturalnych 
lub zbliżonych do naturalnych. Nie stwierdzono również występowania siedlisk przyrodniczych 
chronionych na mocy Dyrektywy Siedliskowej i zamieszczonych w załączniku I 
Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania wspólnoty, a także 
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary 
Natura 2000 (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1713). W związku z powyższym nie 
przewiduje się negatywnego wpływu oraz nie przewiduje się sposobów minimalizacji.  

W rejonie Zadania 2 zinwentaryzowano 54 drzewa w tym: 

 Klon jawor (Acer pseudoplantatus) – 17 szt. 

 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – 14 szt. 

 Topola włoska (Populus nigra L. ‘Italica’) – 8 szt. 

 Brzoza brodawkowata (Betula pendula) – 6 szt. 

 Bez czarny (Sambucus nigra) – 3 szt. 

 Jarząb szwedzki (Sorbus intermedia) – 3 szt. 

 Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) – 2 szt. 

 Wierzba iwa (Salix caprea) – 1 szt.  

Powyższe drzewa usytuowane są w głównej mierze wzdłuż ulicy Waszyngtona oraz Węglowej 
w sąsiedztwie budynków B-10, B-10A, B-10B i B-10C. 
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Rysunek 16 Drzewa i krzewy zinwentaryzowane na terenie Zadania 3 inwestycji 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Inwentaryzacji przyrodniczej na terenach przeznaczonych pod realizację układu drogowo-
kolejowego do Portu Zewnętrznego, RENATURA 2019 
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Rysunek 17 Drzewa i krzewy zinwentaryzowane na terenie Zadania 3 inwestycji 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Inwentaryzacji przyrodniczej na terenach przeznaczonych pod realizację układu 

drogowo-kolejowego do Portu Zewnętrznego, RENATURA 2019 

W roku 2019 w ramach wykonywanego „Opracowania dokumentacji projektowej budowy 
nawierzchni manewrowo-składowych przy Nabrzeżu Węgierskim na terenie Zarządu 
Morskiego Portu Gdynia S.A” została wykonana przez firmę Zieleń Grupa Indygo Joanna 
Tucka inwentaryzacja zieleni obejmująca swoim zakresem częściowo Zadanie 2. 
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W rejonie ww. inwestycji zinwentaryzowano 46 jednostek roślinnych. Wśród głównych 
gatunków drzew oraz krzewów należy wskazać: jarząby szwedzkie, jodly kalifornijskie, 
żywotniki zachodnie, topole, klony zwyczajne, brzozę, wierzbę iwę, głóg, krzewy pięciornika, 
kosodrzewinę, różę, żywotnik w odmianach, cis, cyprysik, rokitnik oraz trawy ozdobne. 
Kondycja jednostek roślinnych została określona w większości jako średnia – spowodowane 
jest to brakiem regularnych zabiegów pielęgnacyjnych. Lokalizacja klonów oraz czarnego bzu 
jest przypadkowa – prawdopodobnie są to samosiewy. Największą wartość przyrodniczą 
stanowią jarząby szwedzkie oraz brzoza, natomiast drzewa iglaste nie są w dobrej kondycji. 
Wiele okazów posiada blizny po ułamanych gałęziach, obtarcia kory, posusz  oraz infekcje 
grzybicze i oznaki żerowania szkodników. Na wielu okazach występuje również pasożyt koron 
drzew – jemioła. Ze względu na kolizję z planowaną w ramach odrębnego przedsięwzięcia 
budową nawierzchni manewrowo-składowych przy Nabrzeżu Węgierskim przewiduje się 
wycinkę 7-13 drzew.  

Na tym etapie nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów w ramach Zadania 2 
oraz Zadania 3. W przypadku napotkania kolizji z realizacją inwestycji należy 
uzyskać Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości 
zgodnie z Art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Tekst 
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 55).  

Grzyby 

Obszar portu to głównie oligotroficzne siedlisko antropogeniczne, czego dowodem jest np. 
niewielka populacja nitrofitu, jakim jest pokrzywa zwyczajna, będąca dobrym wskaźnikiem 
żyzności gleby. Siedlisko to, o dużym nasłonecznieniu i niedużym zadrzewieniu, nie sprzyja 
rozwojowi grzybów makroskopijnych (Macromycetes), następstwem czego jest bardzo ubogi 
wykaz obejmujący zaledwie pięć gatunków grzybów makroskopijnych: 

 Korwiak podwinięty (Paxillus involutus) 

 Twardziak łuskowaty (Neolentinus lepideus) 

 Gołąbek ładny (Russula exalibicans) 

 Rozszczepka pospolita (Schizophyllum commune) 

 Pieczarka miejska (Aqaricus bitorquis)   

 oraz trzech gatunków grzybów mikroskopijnych z grupy kormobiontów: 

 Nagoć sawinowa – rdza gruszy (Gymnosporangium sabinae) 

 Mączniak (Erysiphales)  

 Paciornica owocowa (Monilinia fructigena)  

Żaden z ww. gatunków nie podlega ochronie prawnej ani nie został uwzględniony na 
aktualnej czerwonej liście grzybów makroskopijnych. W związku z powyższym ochrona 
siedlisk grzybów nie jest konieczna, jako że rosną tam gatunki nieliczne, bardzo pospolite w 
skali kraju i regionu (nie podlegają prawnej ochronie gatunkowej, nie są obecnie zagrożone 
zmniejszeniem populacji czy też wymarciem w Polsce.  
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Fauna 

W przeprowadzonej inwentaryzacji, obejmującej swoim zakresem również Zadanie 3 nie 
stwierdzono występowania owadów, mięczaków, płazów ani gadów. Natomiast odnotowano 
siedliska mewy srebrzystej, gołębia miejskiego, oknówki, pliszki siwej, kopciuszka oraz sroki 
(mapa poniżej). 

Rysunek 18 Ptaki zinwentaryzowane na obszarze inwestycji 

  
Źródło: ZMPG .A.  na podstawie Inwentaryzacji przyrodniczej na terenach przeznaczonych pod realizację układu drogowo-

kolejowego do Portu Zewnętrznego, RENATURA 2019 
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Rysunek 19 Ptaki zinwentaryzowane na obszarze inwestycji 

 
Źródło: ZMPG S.A. na podstawie Inwentaryzacji przyrodniczej na terenach przeznaczonych pod realizację układu drogowo-

kolejowego do Portu Zewnętrznego, RENATURA 2019 

Mewa srebrzysta jest gatunkiem najcenniejszym biorąc pod uwagę zarówno niewielką 
liczebność w skali kraju, wysokie zasiedlenie na obszarach portowych oraz fakt, że gatunek 
ten jest przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka. W przypadku omawianego 
gatunku należy wziąć pod uwagę, że ptaki te zasiedlają stanowiska lęgowe położone na 
infrastrukturze portowej (dachy magazynów, pirsy, dźwigi) i ewentualne przekształcenie, 
bądź ingerencja w uprzednio zajmowane miejsca lęgowe nie będzie stanowiła istotnego 
ubytku potencjalnych siedlisk. Gatunek ten jest niezwykle plastyczny, gniazduje na dachach w 
bezpośrednim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych (zarówno kolejowych jak i liniowych), 
zatem inwestycja w fazie funkcjonowania nie spowoduje istotnego wpływu na ten gatunek. 
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Tabela 3. Zinwentaryzowane ptaki na obszarze inwestycji 

Lp. Zdjęcie Nazwa 
Ilość stanowisk 

lęgowych 
Status ochronny 

1 

 

Mewa srebrzysta  
(Larus argentatus) 

6 
gatunek objęty 
ochroną częściową 

2 

 

Gołąb miejski  
(Columbia livia F. Urbana) 

19 
gatunek objęty 
ochroną częściową 

3 

 

Oknówka  
(Delichon urbicum) 

8 
gatunek objęty 
ochroną ścisłą 

4 

 

Pliszka siwa  
(Motacilla alba) 

1 
gatunek objęty 
ochroną ścisłą 

5 

 

Kopciuszek  
(Phoenicurus ochruros) 

1 
gatunek objęty 
ochroną ścisłą 

6 

 

Sroka (Pica Pica) 1 
gatunek objęty 
ochroną częściową 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Inwentaryzacji przyrodniczej na terenach przeznaczonych pod realizację układu 
drogowo-kolejowego do Portu Zewnętrznego, RENATURA 2019 
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Teren inwestycji podobnie jak inne tereny położone wzdłuż wybrzeża Bałtyku w tym na 
obszarze Gdyni, Gdańska czy Sopotu są miejscem przypadkowego przebywania ptaków 
będących w trakcie wędrówki, dyspersji czy zimowania. Podobnymi do terenów inwestycji 
miejscami przebywania ptaków w Trójmieście jest np. licznie odwiedzany przez ludzi Skwer 
Kościuszki w Gdyni czy Bulwar Nadmorski im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdyni.  

Podsumowując wpływ inwestycji na ptaki lęgowe należy podkreślić, że:  

- Zadanie 2: Modernizacja Nabrzeży: Czeskiego, Rumuńskiego, Stanów Zjednoczonych i ramp 
ro- ro wraz z zalądowieniem części Basenu V  
- Zadanie 3: Modernizacja Nabrzeży: Remontowego i Północnego wraz z zalądowieniem 
części Basenu II 

nie wpłyną negatywnie na siedliska gatunków chronionych, gdyż obecnie gniazdują tam 
gatunki zsynantropizowane, wykorzystujące budynki i nabrzeża, jako miejsce ukrycia gniazd. 
Żeby uniknąć zniszczenia lęgów należy przeprowadzić inspekcję ornitologiczną przed 
ewentualną wycinką drzew, pracami rozbiórkowymi i rozpoczynaniem przebudowy nabrzeży 
Warunek ten dotyczy jedynie przypadku prowadzenia prac w okresie lęgowym (15.03 – 30.06), 
stały nadzór ornitologiczny nie jest konieczny.  
W przypadku potwierdzenia lęgów gatunków chronionych należy uzyskać Decyzję 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku na odstępstwa od zakazów 
określonych w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst 
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 55).  

Inwentaryzacja przeprowadzona przez firmę RENATURA nie wykazała obecności w badanym 
obszarze miejsc rozrodu nietoperzy. Nie potwierdzono kolonii rozrodczych zarówno 
w drzewach jak również w budynkach. Nie potwierdzono również występowania naziemnych 
ssaków chronionych. 

Inwentaryzowany obszar biorąc pod uwagę wszystkie stwierdzone gatunki chronione 
z wyłączeniem ptaków charakteryzował się przeciętnym składem i bardzo ubogim 
zróżnicowaniem faunistycznym. Gatunki odnotowane należą do taksonów licznych 
o ustabilizowanej liczebności.  

2.2. Jakość urobku z prac czerpanych przeznaczonego do odkładu  
w Basenach II i V  

Głównymi elementami obu zadań będzie zalądowienie części Basenu V i II: 

Zadanie 2 – Modernizacja Nabrzeży: Czeskiego, Rumuńskiego, Stanów Zjednoczonych i ramp 
ro- ro wraz z zalądowieniem części Basenu V:  

 wykonaniem robót zasypowych w celu zalądowienia części Basenu V o powierzchni 16 tys. m2, 

kruszywo w ilości ok. 160 000 m3 zostanie przywiezione z najbliższych żwirowi albo zostanie do 

tego wykorzystany urobku z prac czerpalnych prowadzonych na terenie portu w ramach innych 
działań inwestycyjnych, 

 wykonanie prac pogłębiarskich o kubaturze ok. 20 000 m3 z jednoczesnym wykorzystaniem tego 

urobku do zalądowienia, 

Zadanie 3 – Modernizacja Nabrzeży: Remontowego i Północnego wraz z zalądowieniem części 
Basenu II - etap I 

 wykonaniem robót zasypowych urobku z prac czerpalnych prowadzonych na terenie portu 

o kubaturze około 260 000 m3 w ramach innych działań, 
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Zgodnie z zapisami Art. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późniejszymi zmianami) przepisów ustawy nie stosuje 
się do osadów przemieszczanych w obrębie wód powierzchniowych w celu związanym z 
gospodarowaniem wodami lub drogami wodnymi, zarządzaniem wodami lub urządzeniami 
wodnymi lub ochroną przed powodzią bądź ograniczaniem skutków powodzi i susz, 
rekultywacją, refulacją, pozyskiwaniem lub uzdatnianiem terenu, jeżeli osady te nie są 
niebezpieczne.  

W czerwcu 2014 roku zostały wykonane przez Instytut Morski w Gdańsku badania osadów 
dennych z akwenów portowych przeznaczonych pod realizację projektu „Pogłębianie toru 
podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia Etap I-III”. Częściowo urobek z tej 
inwestycji będzie wykorzystany do zalądowienia Basenu V oraz Basenu II. 

W ramach przedmiotu zamówienia pobrano 3 m i 6 m rdzenie osadów dennych w 
wyznaczonych 196 punktach na obszarze Portu Gdynia.  

Próby rdzeniowe z obszaru Portu w Gdyni zostały pobrane do zwartych warstw macierzystych, 
tzw. „calizny”, tj. osadów niezmienionych antropogenicznie, mających kontynuację 
przynajmniej kilkadziesiąt centymetrów poniżej. Jeśli te partie rdzenia nie zawierają 
zanieczyszczeń antropogenicznych ani zanieczyszczeń o innym pochodzeniu, to warstwy głębiej 
położone również nie będą zawierały tych zanieczyszczeń. 

Do badań osadów dennych wytypowano związki, których występowanie w osadzie zalegającym 
dno analizowanych akwenów Portu Gdynia jest spodziewane: metale (arsen, chrom, cynk, 
kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć), polichlorowane bifenyle (PCB), wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne, trójbutylocyna (TBT) oraz olej mineralny (węglowodory 
ropopochodne).  

W wyniku przeprowadzonego porównania ze stężeniami określonymi w załączniku do 
nieobowiązującego już rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w 
sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony (Dz. 
U. Nr 55 z 2002 roku, poz. 498) stwierdzono, że stężenia metali ciężkich, wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych (WWA) i polichlorowanych bifenyli (PCB) we wszystkich 
pobranych próbkach osadów dennych są niższe od wartości, które powodują, że urobek jest 
zanieczyszczony. 

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że stężenia substancji są niższe niż 
wymienione w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, w 
których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128 z 2004 roku, poz. 1347), a 
zatem zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia uznaje się osady denne nie posiadają składników i 
właściwości powodujących zaliczenie do odpadów niebezpiecznych.   

Ponadto z wykonanych dodatkowych badań właściwości osadów dennych wynika, że w 
badanych próbkach nie stwierdzono cech drażniących H4, żrących H8, zakaźnych H9, 
szkodliwych H5, toksycznych H6 i ekotoksycznych H14.  

W związku z powyższym należy uznać, że badane osady denne nie wykazują właściwości 
niebezpiecznych powodujących, że mogłyby zostać uznane za odpady niebezpieczne, a co za 
tym idzie nie mają zastosowania przepisy ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. 
U. z 2013 roku, poz. 21 ze zm.) w zakresie określonym w art. 3 pkt 7 tj. do osadów 
przemieszczanych w obrębie wód powierzchniowych.  
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Zapisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz 
stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. Nr 55, p. 498 
z 2002 r.), które zostało uchylone w roku 2013 zostały transponowane do obowiązującego 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie odzysku odpadów 
poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. z 2015 r. poz. 796), w związku z tym metodologia oraz 
parametry graniczne stężenia substancji nie uległy zmianie.  Zgodnie z zapisami zawartymi w 
poz. 11 Załącznika do ww. Rozporządzenia urobek z pogłębiania może być wykorzystany do 
budowy, rozbudowy i utrzymania budowli hydrotechnicznych takich jak m. in. pola refulacyjne, 
obiekty infrastruktury portowej i infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani 
morskich, zabezpieczanie brzegów, itp. pod warunkiem, że zostało to uwzględnione w decyzji 
wydanej na podstawie m. in. przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
przepisów prawa budowlanego.  

W związku tym, że urobek pochodzący inwestycji pn. „Pogłębianie toru podjeściowego i 
akwenów wewnętrznych Portu Gdynia Etap I-III” spełnia warunki określone w Załączniku 1 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie odzysku odpadów 
poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. z 2015 r. poz. 796) a co za tym idzie stężenia metali 
ciężkich, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i polichlorowanych 
bifenyli (PCB) we wszystkich pobranych próbkach osadów dennych są niższe od wartości 
granicznych, może być wykorzystany do robót zasypowych w celu zalądowienia części Basenu 
V oraz Basenu II przewidzianych w ramach Zadania 2 oraz Zadania 3.  

W miejscu zalądowienia dojdzie do czasowego pogorszenia się warunków do żerowania dla 
ptaków morskich, zarówno żywiących się organizmami bentosowymi (zasypanie dna z 
małżami) oraz rybami (ograniczenie widoczności po zmętnieniu wody). Jednakże jak zostało 
opisane w Rozdziale Bioróżnorodoność i szata roślinna w rejonie inwestycji z uwagi na wysokie 
bogactwo gatunkowe oraz różnorodność biologiczną rekolonizacja naruszonego podczas 
planowanych prac hydrotechnicznych dna zajdzie dość szybko. 

Przed przystąpieniem do prac pogłębiarskich zaplanowanych w ramach Zadania 2 o kubaturze 
20 000 m3 z jednoczesnym wykorzystaniem części tego urobku do zalądowienia należy 
wykonać badania osadów dennych w tym rejonie.  

2.3. Klimat akustyczny 

Obszar przedsięwzięcia ze względu na swoje umiejscowienie nie należy do obszarów 
podlegających ochronie akustycznej. Najbliżej położonymi terenami podlegającymi ochronie 
akustycznej są obszary zabudowy wielorodzinnej przy ul. Św. Piotra i Waszyngtona, 
usytuowane ok. 150 m na zachód od Zadania 3, realizowanego w ramach planowanego 
przedsięwzięcia.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 112) - Tabela 
3, dopuszczalny równoważny poziom hałasu przemysłowego na terenach chronionych 
akustycznie usytuowanych najbliżej planowanego przedsięwzięcia (tereny edukacyjne w porze 
dziennej i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna) wynosi: 

 w dzień w godz. 6.00-22.00 - 55 dB, 

 w nocy w godz. 22.00-6.00 - 45 dB. 
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Tabela 4. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Lp. 
Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe1) Instalacje i pozostałe obiekty i 

grupy źródeł hałasu 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia równy 16 
godzinom 

LAeq N 
przedział czasu odniesienia 

równy 8 godzinom 

LAeq D 
przedział czasu odniesienia 

równy 8 najmniej 

korzystnym godzinom dnia 
kolejno po sobie 

następującym 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia równy 1 
najmniej korzystnej 

godzinie nocy 

1 
a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
b) Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży2) 

c) Tereny domów opieki społecznej 
d) Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 
b) Tereny zabudowy zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 
d) Tereny mieszkaniowo – usługowe 

65 56 55 45 

4 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 
tys. mieszkańców3) 68 60 55 45 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei 
linowych. 

2) W przypadku niewykorzystania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom 
hałasu w porze nocy 

3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast , w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 
100 tys. można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z 
koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.  

2.4. Wody 

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 
z 22.12.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 5, str. 275, 
z późn. zm.), tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW), weszła w życie dnia 22 grudnia 2000 r.  

Najważniejszym przesłaniem RDW jest ochrona zasobów wodnych dla przyszłych pokoleń. 
Wprowadza ona zintegrowaną politykę wodną mająca na celu zapewnienie ludziom dostępu do 
czystej wody pitnej po rozsądnej cenie, która umożliwi rozwój gospodarczy i społeczny przy 
równoczesnym poszanowaniu potrzeb środowiska. Głównym celem RDW jest osiągnięcie 
dobrego stanu wszystkich części wód, poprzez określenie i wdrożenie koniecznych działań 
w ramach zintegrowanych programów działań w państwach członkowskich do 2015 roku. 

Wody powierzchniowe 

Port Gdynia pod względem hydrograficznym leży w obrębie regionu Przymorza, który stanowi 
wąski pas pomiędzy ujściem Odry, a Wisły. W granicach administracyjnych miasta Gdyni 
fragment tego regionu przylegający do Zatoki Gdańskiej charakteryzuje się występowaniem 
pięciu  niewielkich cieków (Kacza, Cisowska Struga, Chylonka, Ewelina, Potok Kolibkowski), 
które uchodzą bezpośrednio do morza. Oprócz naturalnej sieci rzecznej na terenie Gdyni 
istnieje sieć rowów melioracyjnych, szczególnie w obniżeniach dolin potoku Chylońskiego 
i Obłużańskiego. 

Planowana inwestycja znajduje się w obszarze dorzecza Wisły, w granicach regionu wodnego 
Dolnej Wisły. Inwestycja znajduje się w obszarze: 
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 zlewni rzecznej jednolitej części wód powierzchniowych - RW2000234796 o powierzchni 10,42 km2 

 bezpośredniej zlewni Morza Bałtyckiego, o kodzie TWDW1806. Wody opadowe, gromadzone w 

TWDW1806, z racji braku na jej obszarze cieku, uchodzą bezpośrednio do basenu Morza 
Bałtyckiego. Tereny zagospodarowane, w obrębie Portu Gdynia, posiadają zorganizowany system 

odprowadzania wód deszczowych. 

 jednolitej części wód przejściowych (JCWP) Zatoka Pucka Zewnętrzna o kodzie TWIIIWB3. 

Teren znajduje się w obszarze bezpośredniej zlewni morskiej o kodzie Jednolitej Części Wód 
Powierzchniowych (JCWP) TWDW1806, będącej składową JCWP „Zatoka Pucka Zewnętrzna” 
o kodzie TWIIIWB3 i pow. 285,93 km2. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami 
dla tego obszaru są następujące: 

 obszar dorzecza Wisły (2000), 

 region wodny – Dolnej Wisły, 

 typ JCWP – zalewowy z substratem piaszczystym i mulistym (TWII), 

 JCWP monitorowana, 

 status – naturalna część wód, 

 stan/potencjał ekologiczny – umiarkowany, 

 wskaźniki determinujące stan - azot ogólny, biomasa fitoplanktonu, makrozoobentos, ichtiofauna, 

przesycenie wód tlenem, 

 stan chemiczny – dobry, 

 stan ogólny – zły, 

 JCWP przeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym obszarów wyznaczonych jako kąpieliska, 

 JCWP przeznaczona do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest 

ważnym czynnikiem w ich ochronie, 
 cele środowiskowe – dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny, 

 ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona, 

 derogacja - tak 

o typ derogacji – przedłużenie terminu osiągnięcia celu: 

 - brak możliwości technicznych,  
 - warunki naturalne; 

o termin osiągnięcia dobrego stanu – 2021 r.; 

o uzasadnienie derogacji - Kilkudziesięcioletnie oddziaływanie antropogeniczne doprowadziło do 
zakumulowania w JCW przejściowych i przybrzeżnych związków biogennych i substancji 
zanieczyszczających, których dostawy z lądu są kontynuowane. Okres 6 lat jest 
niewystarczający, by uzyskać dobry stan ekologiczny. 

Wody przejściowe JCWP TWIIIWB3 Zatoki Puckiej Zewnętrznej oceniono w a PGW jako 
umiarkowane pod względem stanu ekologicznego oraz dobre, pod względem stanu 
chemicznego. Generalnie uzyskały jednak oceną złą, dodatkowo uznano je za zagrożone 
nieosiągnięciem celów środowiskowych. 

Dlatego też, w celu poprawy tego stanu zaplanowane są do wdrożenia działania m. in. 
z kategorii rolnictwa: np. zarybianie oraz z kategorii działań kształtowania naturalnych 
warunków hydrodynamicznych: np. redukcja zbędnych opasek, ostróg, renaturyzacja brzegu 
i dna morskiego.  
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Ostatnia opublikowana ocena stanu wód przybrzeżnych i przejściowych, dokonana przez 
WIOŚ w 2015 r.15 stwierdza zły stan ogólny, spowodowany uzyskaniem wyniku słabego dla 
stanu ekologicznego, na który składają się głównie wyniki poniżej stanu dobrego (PSD) dla 
elementów wspierających tj. fizykochemicznych. 

Za niską ocenę wskaźników fizykochemicznych (3.1-3.5) odpowiadają złe warunki fizyczne 
(przezroczystość wód – widzialność krążka Secchiego), warunki tlenowe (przesycenie tlenem) 
oraz substancje biogenne (azot ogólny, azot azotanowy, azot mineralny, fosforany, fosfor 
ogólny). Monitoring obszarów chronionych przeprowadzony w 2015 r. wskazał że JCWP 
TWIIIWB3 Zatoka Pucka  Zewnętrzna jest w stanie złym. Ta część wód jest również wrażliwa 
na eutrofizację. 

Wody podziemne 

Obszar Gdyni położony jest w obrębie Regionu Wschodniopomorskiego (RWP)16, jednego z 
dwóch należących do Prowincji Wybrzeża i Pobrzeża Bałtyku. Jest to podział regionalizacji 
hydrogeologicznej Polski, który został dostosowany do wymogów  Ramowej Dyrektywy 
Wodnej17 i podziału na jednostki planistyczne JCWPd, uwzględniający system krążenia 
słodkich (zwykłych) wód podziemnych. 

Obszar objęty planowaną inwestycją wg podziału obowiązującego na podstawie Ramowej 
Dyrektywy Wodnej, znajduje się w granicach jednolitej części wód podziemnych o kodzie 
JCWPd PLGW200013.  

Stan wód podziemnych, zarówno chemiczny jak i ilościowy, w ostatniej aktualizacji Planu 
Gospodarowania Wodami (aPGW) określono jako dobry, bez zagrożenia nieosiągnięcia 
wyznaczonych celów środowiskowych, którymi są: 

 utrzymanie i niepogarszanie stanu wód podziemnych,  

 osiągnięcie i utrzymanie celów rozszerzonych, związanych z wymaganiami dla obszarów 

chronionych, wynikających z wykorzystania wód podziemnych w celach spożywczych oraz 

obecności chronionych gatunków i ekosystemów, zależnych od tych wód. 

Ostatnie publikowane wyniki badań, przeprowadzone w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska18 wskazują, że we wszystkich badanych punktach pomiarowych stan chemiczny 
wód JCWPd nr 13 był dobry. 

                                                           

 
15Ocena stanu wód przejściowych i przybrzeżnych województwa pomorskiego w roku 2015 r. 

(https://www.gdansk.wios.gov.pl/wios/aktualnosci/54-aktualnosci-publikowane-w-2016-roku/442-ocena-stanu-
wod-przejsciowych-i-przybrzeznych-wojewodztwa-pomorskiego-w-roku-2015.html)  

16 Hydrogeologia regionalna Polski, red. Paczyński B, Sadurski A. (2007, PIG) 

17 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej oraz Dyrektywa Komisji 2014/101/UE z dnia 30 października 
2014 r. zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej  

18Monitoring wód podziemnych w 2015 r. (WIOŚ w Gdańsku, 2015 r.) 
https://www.gdansk.wios.gov.pl/wios/aktualnosci/54-aktualnosci-publikowane-w-2016-roku/428-monitoring-wod-
podziemnych-w-2015-roku.html 

https://www.gdansk.wios.gov.pl/wios/aktualnosci/54-aktualnosci-publikowane-w-2016-roku/442-ocena-stanu-wod-przejsciowych-i-przybrzeznych-wojewodztwa-pomorskiego-w-roku-2015.html
https://www.gdansk.wios.gov.pl/wios/aktualnosci/54-aktualnosci-publikowane-w-2016-roku/442-ocena-stanu-wod-przejsciowych-i-przybrzeznych-wojewodztwa-pomorskiego-w-roku-2015.html
https://www.gdansk.wios.gov.pl/wios/aktualnosci/54-aktualnosci-publikowane-w-2016-roku/428-monitoring-wod-podziemnych-w-2015-roku.html
https://www.gdansk.wios.gov.pl/wios/aktualnosci/54-aktualnosci-publikowane-w-2016-roku/428-monitoring-wod-podziemnych-w-2015-roku.html
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Rysunek 20 Granice JCWPd na tle zasięgu planowanej inwestycji 

 

Źródło: Karta charakterystyki JCWPd nr 13 

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 

Na podstawie danych uzyskanych przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. od portalu 
Państwowej Służby Hydrogeologicznej została wykonana poniższa mapa prezentująca 
lokalizację Głównych Zbiorników Wód Podziemnych względem obszaru portu w Gdyni. 

Rysunek 21 Lokalizacja Głównych Zbiorników Wód Podziemnych względem obszaru portu w Gdyni 

 
Źródło: ZMPG S.A. 
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Jak wynika z powyższego rysunku Port Gdynia, a co za tym idzie obszar planowanego 
przedsięwzięcia położony jest w granicach GZWP 111 Subniecka Gdańsk  natomiast poza 
granicami GZWP 110 Pradolina Kaszubska. 

Tabela 5. Podstawowe dane dotyczące zbiorników wód podziemnych 

Nr zbiornika Nazwa zbiornika Wiek utworów 
Szacunkowe zasoby 

dyspozycyjne 
[tys. m³/dobę] 

Średnia głębokość ujęć 
[m] 

110 Pradolina Kaszubska Czwartorzęd 100 35 

111 Subniecka Gdańska Kreda 110 150 

Zbiornik wód podziemnych o nazwie Subniecka Gdańska o nr 111 zalega na znacznych 
głębokościach pod warstwami słabo przepuszczalnymi. Z tego też względu ujmowanie wód z 
niniejszego zbiornika wymaga wiercenia głębokich studni. Nie mniej jednak wpływa to 
korzystnie na ochronę zbiornika przed zanieczyszczeniami. GZWP 111 występuje w 
wodonośnych utworach kredy górnej. Warstwy wodonośne składają się z frakcji piaszczystej 
wytworzonej z drobnoziarnistych piasków glaukonitowo-kwarcowych i glaukonitowych, 
podrzędnie przewarstwionych kruchymi piaskowcami oraz piaszczystymi gezami.  

GZWP 110 został wyodrębniony w wodonośnych strukturach pradoliny Redy – Łeby 
i pradoliny Kaszubskiej. Warstwę wodonośną w obrębie zbiornika stanowią piaszczysto-
żwirowe utwory wodnolodowcowe tworząc pradolinny poziom wodonośny (Qpr). Główne 
obszary zasilania obejmują znaczne części Pojezierza Kaszubskiego i Wysoczyzny 
Żarnowieckiej, gdzie infiltracja opadów atmosferycznych do systemu wodonośnego jest 
największa. Przepływ wód w kierunku GZWP nr 110 jest średnio szybki (30 ÷ 100 m/a) 
i szybki (100 ÷ 300 m/a) i należą one do I klasy jakości wód. 
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2.5. Zabytki i inne dobra kultury 

Na obszarze inwestycji oraz na terenie bezpośrednio z nią sąsiadującym nie znajdują się 
obiekty wpisane do rejestru zabytków, o których mowa w art. 7 pkt 1 Ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r. (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282). Na 
terenie Miasta Gdynia znajdują się 73 budynki/obiekty wpisane do rejestru zabytków. 
Najbliżej położone budynki/obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego 
znajdują się w odległości około 500 m od inwestycji (poniższa tabela).   

Tabela 6. Obiekty wpisane do rejestru zabytków usytuowane w rejonie inwestycji 

Lp. Obiekty wpisane do rejestru zabytków Zdjęcie 

1 
Elewator zbożowy 1935  37 r., Nabrzeże Indyjskie, 

wpis z dn. 06.04.1990 r., nr 1306  

 

2 
Dworzec Morski 
z 1932-34 r., ul. Polska 1, 
wpis z dn. 24.04.1990 r., nr 1307  

 

3 
Magazyn długoterminowy H z 1932 r., ul. Polska 17,  
wpis z dn.  07.05.1990 r., nr 1311  

 

4 
Chłodnia portowa z 1930-32 r., ul. Polska 20, 
wpis z dn. 20.08.1990 r., nr 1319  

 

5 
Kamienica Emilii Wojewskiej z 1927-28 r., ul. Portowa 4, 
wpis z dn. 20.12.2004 r., nr 1752  

 

6 
Historyczny układ śródmieścia Gdyni 
wpis z dn. 21.09.2007 r., nr 1815 

 

7 
 Zespół Łuszczarni Ryżu, ul. Indyjska 7 / ul. Celna 2, 
wpis z dn. 11.03.2010 r., nr 1805 

 

8 
Budynek d. magazynu tytoniowego, ul. Polska 7 
wpis z dn. 10.06.2016 nr 1931 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.gdynia.pl/zabytki/ochrona-konserwatorska-zabytkow,3591/budynki-i-

obszary-wpisane-do-rejestru-zabytkow,364554  

https://www.gdynia.pl/zabytki/ochrona-konserwatorska-zabytkow,3591/budynki-i-obszary-wpisane-do-rejestru-zabytkow,364554
https://www.gdynia.pl/zabytki/ochrona-konserwatorska-zabytkow,3591/budynki-i-obszary-wpisane-do-rejestru-zabytkow,364554
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Stanowią one zespół budowli przemysłowo-magazynowych, dworcowych oraz 
administracyjnych portu handlowego, z których znaczna część to wybitne realizacje różnych 
nurtów stylu modernizmu (od form umiarkowanych – Dworzec Morski do awangardowych – 
Elewator Zbożowy)  

Od 21.09.2007 roku Gdynia jest miastem zabytkowym – najmłodszym miastem w Polsce, w 
którym do rejestru zabytków wpisano oddalony o ok. 500 m od planowanej inwestycji cały 
układ urbanistyczny. Już wcześniej do rejestru zabytków udało się wpisać indywidualnie 22 
miejskie budowle. Stało się tak po przejęciu przez Mariana Kwapińskiego, wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, decyzji o wpisaniu całego układu urbanistycznego miasta (czyli sieci 
ulic, poszczególnych parceli i budynków) do rejestru zabytków pod nr rejestru A -1815.  

Na mocy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2015 r. w 
sprawie uznania za pomnik historii „Gdynia – historyczny układ urbanistyczny śródmieścia” 
[Dz. U. z 2015 r. poz. 356]. 

Celem ochrony pomnika historii jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, 
artystyczne i naukowe, materialne i niematerialne, unikatowego układu urbanistycznego 
powstałego na styku miasta z morzem, który jest wybitnym osiągnięciem polskiego 
modernizmu a ze względu na jego szczególną rolę w rozwoju kraju i budowie polskiej 
tożsamości po odzyskaniu niepodległości, uchodzi za symbol II Rzeczypospolitej.  

Historyczny układ urbanistyczny śródmieścia Gdyni wyróżniają wyjątkowe wartości 
historyczne, artystyczne i naukowe. Założenie jest największym w Polsce zespołem 
zaprojektowanym i zbudowanym według zasad modernizmu, a jego twórcy zaliczani są do 
czołowych polskich urbanistów i architektów dwudziestolecia międzywojennego. Wiele 
powstałych w śródmieściu budynków cechuje wysoki poziom rozwiązań architektonicznych i 
artystycznych nawiązujących do dzieł projektowanych przez najwybitniejszych twórców 
europejskich, m.in. Ericha Mendelsohna. 

Gdynia jest wyjątkowym przykładem miasta budowanego wraz z portem od podstaw, stąd 
nazywana bywa morską stolicą kraju. Związek z Bałtykiem w sposób symboliczny podkreśla 
unikatowe pod względem urbanistycznym i krajobrazowym rozwiązanie, jakim jest pirs 
usytuowany na przedłużeniu reprezentacyjnej osi założenia. 

Miasto, uznawane w dwudziestoleciu międzywojennym za polską „bramę na świat”, uchodzi 
ponadto za symbol II Rzeczypospolitej, szczególnie ważny w kontekście rozwoju i 
modernizacji kraju oraz budowy polskiej tożsamości po odzyskaniu niepodległości. Z 
ośrodkiem związane były czołowe postaci polskiej polityki, gospodarki i sztuki okresu 
międzywojennego. Zespół zabytkowy wyróżnia dobry stan zachowania - autentyczność w 
zakresie rozplanowania urbanistycznego i zabudowy, a także utrzymanie pierwotnych funkcji 
użytkowych oraz nazewnictwa ulic, placów i budynków. 

Śródmieście Gdyni, o powierzchni ok. 91 ha, znajduje się na styku miasta z morzem, na 
południe od portu. Rozplanowane w okresie dwudziestolecia międzywojennego założenie ma 
regularny układ, oparty na biegnących po linii prostej, wytyczonych na kierunku wschód-
zachód i północ-południe ulicach. Głównymi elementami układu są trzy osie. Oś 
reprezentacyjną, prowadzącą w kierunku morza, tworzy ciąg ulicy 10 Lutego, Skwer 
Kościuszki oraz Aleja Jana Pawła II wraz z pirsem - Molem Południowym oraz Basen 
Żeglarski. Oś handlowa obejmuje ulicę Świętojańską, natomiast trzecią oś tworzy m.in. 
najstarsza w Gdyni ulica Starowiejska. W śródmieściu dominuje zwarta zabudowa pierzejowa, 
przeważnie 6-7-kondygnacyjna. 



 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,  

Karta informacyjna przedsięwzięcia pt.: „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap IV, zadanie 2-3” 

 

Strona 71 
TERRA CONSULTING  

dr inż. Mariola Olszak  Pawelec 

REGON: 220221570 NIP: 957–009–33–68 
tel. 0 609 239 710; fax: 0 58 660 03 58; e-mail terraconsulting@post.pl 

W obrębie śródmieścia znajdują się realizacje pochodzące ze wszystkich trzech faz 
osadniczych Gdyni – wiejskiej, letniskowej i miejskiej, przy czym najliczniejsze są te z okresu 
międzywojennego. Na początku lat 20. XX w. powstawały budynki o cechach historyzujących, 
szybko jednak zaczęła dominować architektura modernistyczna, która w Gdyni jest bardzo 
zróżnicowana.  

Rysunek 22 Obszar pomnika historii „Gdynia – historyczny układ urbanistyczny śródmieścia”  

 
 Źródło: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16 marca 2015 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Gdynia – 

historyczny układ urbanistyczny śródmieścia” 
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Południowo-wschodnia części Portu Gdynia, od Nabrzeża Węgierskiego, objęta jest II strefą 
ochrony konserwatorskiej. Jest to obszar ochrony konserwatorskiej historycznego 
rozplanowania i zabudowy z dopuszczeniem pewnych przekształceń i uzupełnień. 

Trzy spośród 23 budynków zlokalizowanych na terenie inwestycji i potencjalnie 
przeznaczonych do wyburzenia - Budynek B-117, budynek B-10A oraz B-10B usytuowanych 
przy ul. Waszyngtona znajdują się w  gminnej ewidencji  zabytków  Miasta Gdyni. 

Gminną ewidencję zabytków Gdyni na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r. (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282) prowadzi Biuro 
Miejskiego Konserwatora Zabytków. Gminna ewidencja zabytków Miasta Gdyni została 
przyjęta Zarządzeniem nr 4206/16/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 marca 2016 r. 

Na dzień dzisiejszy nie ma zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków na rozbiórkę budynków 
B-117 oraz B-10A i B-10B. 

Rysunek 23 Schemat rozmieszczenia budynków   

 

Źródło: własne 

https://bip.um.gdynia.pl/module/Files/controller/Default/action/downloadFile/hash/ae841e6ab30119401979984505fb29ca
https://bip.um.gdynia.pl/module/Files/controller/Default/action/downloadFile/hash/ae841e6ab30119401979984505fb29ca
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Budynek techniczny elektrowni B-117: 

 lp. nr 1436 w załączniku nr do Zarządzenia nr 4206/16/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z 

01.03.2016,  

 wysokość budynku: 13,75 m,  

 długość: 35,14 m,  

 szerokość: 16,15 m,  

 powierzchnia zabudowy:  547,61 m2 kubatura:  5798,96 m3 , 

 powierzchnia użytkowa: ok. 977,12 m2. 

Budynek techniczny nr B-117 pełnił funkcję elektrociepłowni.   

Obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, zbudowany na planie prostokąta, złożony z dwóch 
prostopadłościennych brył, o różnych wysokościach.   

Bryła wyższa (kotłownia właściwa) posiada nadbudówkę gdzie zlokalizowane było pom. 
taśmociągów.  

Obiekt wykonany w konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Fundamenty żelbetowe, ściany 
murowane z cegły palonej pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej. Stropy żelbetowe 
wykonane w części jako monolityczne wsparte na żelbetowych belkach i słupach , w części 
jako prefabrykowane z płyt kanałowych. Wieńce wykonstruowane jako żelbetowe. Nadproża 
wykonane jako żelbetowe i prefabrykowane.  

Stropodachy żelbetowe, nad częścią niską wykonane z płyt kanałowych, nad częścią wysoką 
strop na belkach T-27 z płytami żelbetowymi opartymi na dolnych stopach belek. Strop nad 
poziomem taśmociągów wykonany z płytek korytkowych.  

Dach nad częścią niską i wysoką wykonany jako jednospadowy o nachyleniu 6%, 
nadbudówka posiada dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 6%. Pokrycie dachu – papa 
asfaltowa na lepiku. Schody zewnętrzne wykonane jako żelbetowe, wewnętrzna klatka 
schodowa żelbetowa i stalowa. Wewnętrzne pomosty kontrolne wykonane ze stali. Stolarka 
okienna stalowa, stolarka drzwiowa- drewniana i stalowa.    

Elewacja nie tynkowana, wykończona w czystej cegle. Rynny i rury spustowe z blachy 
ocynkowanej. Wykończenie  we wnętrzu budynku: tynki malowane oraz płytki glazurowe. 
Posadzki: w kotłowni betonowa, w warsztacie kostka drewniana, ma pierwszym piętrze płytki 
terakotowe, w pom. pompowni, rozdzielni, w pom sanitarnych płytki ceramiczne.  

Uwaga:  

 duże i liczne ubytki zaprawy w murach budynku - utrata nośności murów;  

 bardzo duże odspojenia otuliny zbrojenia w zasadzie na wszystkich płytach i belkach 

stropowych - zagrożenie życia i zdrowia osób przebywających w budynku;  
 na wyżej wymienionych elementach całkowite odspojenia zbrojenia płyt i belek od betonu 

elementów konstrukcyjnych - bezpośrednie zagrożenie życia dla osób przebywających w 

budynku, stan taki uniemożliwia wykonanie naprawy uszkodzonych elementów;  

 korozję elementów konstrukcyjnych schodów uniemożliwiającą poruszanie się w budynku; - 

ogólną korozję elementów konstrukcji murowej i żelbetowej budynku; Podsumowanie:  
 Na dzień dokonania oględzin stwierdza się, że budynek jest w bardzo złym stanie technicznym 

- w stanie awaryjnym stwarzającym bezpośrednie zagrożenie życia osób znajdujących się w 

nim. Dalsza eksploatacja powinna być zakazana a budynek przeznaczony do natychmiastowej 
rozbiórki.  
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Rysunek 24 Budynek techniczny elektrowni B-117 

 

 

Źródło: własne 
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Budynek przemysłowy B-10A i B-10B : 

 lp. nr 1437 w załączniku nr do Zarządzenia nr 4206/16/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z 1.03.2016,  

 wysokość budynku: 11,75 m,  

 długość: 48,50 m szerokość: 34,93 m powierzchnia zabudowy:  1694,10 m2 kubatura:  14.809,47 m3  

Budynek przemysłowy nr B-10A i B-10B  został wybudowany w roku 1941.  Obiekt 
wolnostojący, niepodpiwniczony, zbudowany na planie prostokąta. Zlokalizowany w zbliżeniu 
(0,87 m) do sąsiedniego 6-kondygnacyjnego budynku magazynowo- biurowego B-10, który 
również podlega likwidacji w ramach oddzielnej dokumentacji projektowej.    

Budynek techniczny nr B-10A i B-10B pod względem konstrukcyjnym stanowi jeden obiekt- 
jest to dwunawowa hala o stalowej konstrukcji nośnej.  

Konstrukcja nośna to układ ram płaskich poprzecznych budynku złożonych z:  

 słupów kratowych,  

 pełnościennych dźwigarów dachowych – IPN 280,  

 kratowych podciągów wsporczych dźwigarów dachowych  - zlokalizowanych w ścianach 

podłużnych., 

 podłużnych stężeń usztywniających, 

Ramy stalowe dachu posiadają stalowe ściągi.  

Ściany zewnętrzne budynku o gr. 12 cm wykonane w konstrukcji ryglowej stalowej z 
wypełnieniem z cegły.  

W budynku wybudowano żelbetowy strop  płytowo- żebrowy dzielący obiekt na dwie 
kondygnacje, wsparty na słupach żelbetowych. Strop stanowi niezależna konstrukcję od 
głównej konstrukcji nośnej budynku. Konstrukcja żelbetowa budynku posiada dylatację w 
połowie długości naw.  

Posadowienie obiektu stanowi ruszt płaski złożony ze stóp i ław fundamentowych.   

Dachy dwuspadowe z doświetleniem zrealizowanym świetlikami dachowymi usytuowanymi w 
kalenicy. Nachylenie połaci dachu 34%. Pokrycie dachu: na trzech połaciach papa asfaltowa 
na lepiku, na połaci od strony budynku B-10 pokrycie stanowi blacha falista.  

Klatki schodowe w konstrukcji żelbetowej płytowej. Stolarka okienna stalowa oraz pcv, 
stolarka drzwiowa- drewniana i stalowa, występują również aluminiowe bramy segmentowe.    

Elewacja nie tynkowana. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Wykończenie  we 
wnętrzu budynku: tynki malowane oraz płytki glazurowe.   

Posadzki: na parterze w części produkcyjnej posadzka betonowa, na fragmentach kostka 
drewniana, na pierwszym piętrze deski drewniane na legarach, w pom sanitarnych płytki 
ceramiczne.  



 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,  

Karta informacyjna przedsięwzięcia pt.: „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap IV, zadanie 2-3” 

 

Strona 76 
TERRA CONSULTING  

dr inż. Mariola Olszak  Pawelec 

REGON: 220221570 NIP: 957–009–33–68 
tel. 0 609 239 710; fax: 0 58 660 03 58; e-mail terraconsulting@post.pl 

Rysunek 25 Budynek przemysłowy B-10A i B-10B  
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Źródło: własne 

Rozbiórka wszystkich 23-ech budynków, 2 stacji transformatorowych, wież oświetleniowych 
oraz masztów odgromowych zlokalizowanych na terenie ZMPG S.A. przy ul. Waszyngtona 1 w 
Gdyni będzie realizowany w ramach odrębnego zadania p.n. „ROZBIÓRKA BUDYNKÓW 
I OBIEKTÓW NA TERENIE ZMPG S.A. PRZY UL. WASZYNGTONA W GDYNI”.  

Zgodnie z Art. 36 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 282) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków 
wymaga wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku. Pozwolenie to może zawierać 
warunki, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. 

Na dzień dzisiejszy Konserwator Zabytków nie wyraził zgody na rozbiórkę budynków B-117 
oraz B-10A i B-10B. Inwestor będzie ponownie występował o uzyskanie zgody na rozbiórkę 
powyższych budynków. W przypadku nie uzyskania zgody i konieczności prac powadzonych 
przy budynkach B-117 oraz B-10A i B-10B należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego 
konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku. 
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2.6. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego 
oddziaływania przedsięwzięcia 

Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie nie jest objęty żadną z form ochrony 
przyrody ustanowionych na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.). W jego sąsiedztwie (do 10 km) zidentyfikowano 
6 rezerwatów, 2 Parki Krajobrazowe wraz z ich otulinami, 3 obszary Natura 2000, 10 użytków 
ekologicznych, jedno stanowisko dokumentacyjne i 164 drzewa pomnikowe.  

Opisane formy ochrony przyrody zestawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 7. Wykaz obszarów chronionych w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia w obrębie 5 km 

Lp. Obszar Odległość śr. [km] 

Rezerwaty 

1 Kępa Redłowska 2,5 

2 Kacze Łęgi 4,9 

Parki Krajobrazowe 

3 Trójmiejski Park Krajobrazowy 1,1 

4 Trójmiejski Park Krajobrazowy - otulina 4,4 

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony 

5 Zatoka Pucka PLB220005 0,5 

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony  

6 Klify i Rafy Kamienne Orłowa PLH220105 2,5 

7 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 5,1 

Stanowisko dokumentacyjne 

8 Klif Oksywski 3,8 

Pomniki przyrody 

9 W rejonie inwestycji brak drzew pomnikowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091511220
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.33
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.441
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.31
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.31
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB220005.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220105.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220032.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2264011.660
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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Opis poszczególnych form ochrony przyrody: 

Rezerwaty Przyrody 

Kępa Redłowska 

Całkowita powierzchnia rezerwatu wynosi 121,91 ha, z tego 7 ha podlega ochronie ścisłej, 
112 ha ochronie czynnej, natomiast pozostałe 3 ha należą do ochrony krajobrazowej. Celem 
ochrony jest zachowanie unikatowego krajobrazu wybrzeża klifowego z kompleksem lasów 
bukowych, specyficznych procesów przyrodniczych zachodzących na styku lądu i morza, 
naturalnych zbiorowisk roślinnych oraz stanowisk rzadkich gatunków roślin, w tym jarząbu 
szwedzkiego Sorbus intermedia stanowiącego relikt epoki lodowcowej.  

Kacze Łęgi 

Rezerwat leśny o powierzchni 8,97 ha. Celem ochrony jest zachowanie łęgu wiązowego 
z wieloma drzewami pomnikowymi. 

Parki Krajobrazowe 

Trójmiejski Park Krajobrazowy 

Trójmiejski Park Krajobrazowy (TPK) powstał w 1979 r. Aktualna jego powierzchnia wynosi 
19 930 ha. Obszar posiada otulinę o powierzchni 16 542 ha. Park krajobrazowy jest obszarem 
chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem jego 
utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach 
zrównoważonego rozwoju. Na całość TPK składają się dwa rozległe kompleksy leśne na 
obszarze wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego i jej strefy krawędziowej, 
rozdzielone przez zurbanizowane tereny Wielkiego Kacka, Małego Kacka i Gdyni Dąbrowy. 
Kompleks północny obejmuje część terenów Gdyni, Rumi, Szemudu i Wejherowa, zaś 
dwukrotnie mniejszy kompleks południowy - fragmenty terenów Gdyni, Sopotu i Gdańska. Do 
najcenniejszych walorów przyrodniczych parku należy unikatowa polodowcowa rzeźba terenu, 
uformowana przez procesy związane ze zlodowaceniem bałtyckim.  

W licznych zagłębieniach terenu znajdują się torfowiska oraz kilkanaście niedużych jezior - 
niektóre o cechach skąpożywnych jezior pierwotnych powstałych tuż po ustąpieniu 
zlodowacenia. Cechy polodowcowe krajobrazu podkreśla też obecność licznych głazów 
narzutowych. 

Obszary Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony ptaków 

Zatoka Pucka PLB220005 – to obszar specjalnej ochrony o powierzchni 62 430,4 ha, z czego 
98,66% stanowią obszary morskie a pozostały 1% stanowią torfowiska, bagna, roślinność na 
brzegach wód i młaki.  Znajduje się w odległości ok. 0,4 km od planowanego przedsięwzięcia. 
Obszar obejmuje wody zachodniej części Zatoki Gdańskiej, pomiędzy wybrzeżem Półwyspu 
Hel na północy, wybrzeżem od Władysławowa do ujścia Wisły Śmiałej na zachodzie i południu 
i linią pomiędzy ujściem Wisły Śmiałej a końcem Helu od strony wschodniej. Zawiera zatem 
samą Zatokę Pucką i część głębszych wód Zatoki Gdańskiej rozpościerających się na wschód 
od niej. Obszar obejmuje również łąki nadmorskie koło Osłonina i Rewy. Jest to ostoja ptasia 
o randze europejskiej E 12. Występuje tu co najmniej 28 gatunków ptaków z Załącznika I 
Dyrektywy Ptasiej, 11 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). 
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Przedmioty ochrony: czapla siwa Ardea cinerea, czernica Aythya fuligula, ogorzałka zwyczajna 
Aythya marila, gągoł  Bucephala clangula, biegus zmienny Calidris alpina, sieweczka obrożna 
Charadrius hiaticula, łabędź krzykliwy Cygnus Cygus, łabędź niemy Cygnus olor, łyska 
zwyczajna Fulica atra, mewa srebrzysta Larus argentatus, uhla zwyczajna  Melanitta fusca, 
bielaczek Mergus albellus, nurogęś Mergus merganser, szlachar Mergus serrator, pliszka 
cytrynowa Motacilla citreola, kulik wielki Numenius arquata, kormoran zwyczajny 
Phalacrocorax carbo sinensis,  perkoz dwuczuby Podiceps cristatus, rybitwa białoczelna 
Sterna albifrons, rybitwa rzeczna Sterna hirundo, rybitwa czubata Sterna sandvicensis, ohar 
Tadorna tadorna. 

Obszary Natura 2000  

Klify i Rafy Kamienne Orłowa PLH220105 – to obszar mających znaczenie dla Wspólnoty o 
powierzchni 335,68 ha z czego 59,5% stanowi obszar morski. Znajduje się w odległości ok. 3 
km od planowanego przedsięwzięcia. Ostoja obejmuje fragment wód Zatoki Gdańskiej oraz 
przylegający fragment Kępy Redłowskiej, stanowiący rezerwat przyrody "Kępa Redłowska", a 
także (oddzielony Obniżeniem Redłowskim z doliną rzeki Kaczej) wąski, przymorski pas 
krawędzi wzgórz Gdańsko-Wejherowskich, wraz z ujściowymi odcinkami rzek Swelini i Potoku 
Kolibkowskiego. Morska część ostoi stanowi mozaikę różnych siedlisk, skupionych na małym 
obszarze, począwszy od głazowisk, z wielkich głazów narzutowych, obrośniętych bogatymi 
zbiorowiskami roślin, w tym -wyjątkowo cennym przyrodniczo gatunkiem wieloletniego 
krasnorostu - widlikiem Furcellaria lumbricalis. Towarzyszą im poletka piaszczystego dna 
między kamieniami, pokryte płatami łąk trawy morskiej Zostera marina oraz obszary dna 
wybrukowane małymi kamieniami. Siedliska chronione zajmują ok. 65% powierzchni obszaru. 
Powierzchniowo, w części morskiej dominują  siedliska raf kamiennych oraz łąk trawy 
morskiej, zaś w części lądowej - siedliska leśne. Najważniejszym siedliskiem jest 1170, 
stanowiące mozaikę siedlisk- od płatów łąk trawy morskiej (Zostera marina) na poletkach 
piaszczystego dna miedzy kamieniami, przez obszary dna pokrytego małymi kamieniami do 
wielkich głazów narzutowych, obrośniętych bogatym zbiorowiskiem roślin, w tym z Furcellaria 
fastigiata, Pilayella littoralis, Cladophora sp. 

Przedmiot ochrony w obszarze: 

Siedliska: 

 1170 – rafy kamienne 

 1230 – klify na wybrzeżu Bałtyku (klify aktywne i martwe)  

 9130 - Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion,Galio odorati-Fagenion) 

 9110 - Kwaśne buczyny (Luzulo Fagenion) 

 9160 - Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) 

 91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

 9190 - Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum) 

Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 – obszar mających znaczenie dla Wspólnoty o 
powierzchni 26566,43 ha z czego 82,88% to obszar morski. Powołany 05.02.2008 r. decyzją 
komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, 
pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się 
na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument 
C(2007)5043)(2008/25/WE. Położony jest ok 4.7 km na północ od lokalizacji przedsięwzięcia.   
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Obszar obejmuje Półwysep Helski wraz z Zatoką Pucką Wewnętrzną oraz fragmentem 
wybrzeża od Władysławowa do Mechelinek (Kępy Oksywskie). Obszar ważny dla zachowania 
dużej, płytkiej zatoki morskiej i związanych z nią morskich biotopów, w jedynym miejscu 
występowania siedliska 1160 w Polsce. Łącznie zidentyfikowano tu 15 rodzajów siedlisk z 
Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Dominujące formy to fragmenty kęp pochodzenia 
morenowego i pradoliny wyerodowane przez wody roztopowe lądolodu, a przede wszystkim 
obszar płytkiej zatoki i forma mierzejowa typu kosy, wysunięta daleko w morze. Spotyka się 
tu specyficzny typ niskiego, bagiennego wybrzeża morskiego oraz mierzejowe (wydmowe) 
wybrzeże na Mierzei Helskiej, o charakterze akumulacyjnym. Znajdują się tu ciągi wydmowe 
położone równolegle do linii brzegowej.  

Odmienny charakter ma klif wykształcony na brzegu Zatoki Puckiej, na krawędzi Kępy 
Swarzewskiej i Kępy Puckiej oraz koło Osłonina. Duża różnorodność zbiorowisk roślinnych 
oraz występowanie rzadkich (często w postaci odrębnych podgatunków i odmian), często 
reliktowych, gatunków flory i fauny, związanych ze specyficznymi, nadmorskimi warunkami 
siedliskowymi. Rejon Zatoki Puckiej jest miejscem najliczniejszych w Polsce obserwacji i 
złowień migrujących ssaków morskich: foki szarej i morświna. 

Przedmiot ochrony w obszarze: 

Gatunki: 

Parposz Alosa fallax,  szarytka morska/foka morska Halichoerus grypus, haczykowiec 
błyszczący Hamatocaulis vernicosus, minóg rzeczny Lampetra fluviatilis, lnica wonna Linaria 
loeselii,  

wydra europejska Lutra Lutra, czerwończyk nieparek Lycaena dispar , morświn zwyczajny 
Phocoena phocoena,  

Siediska: 

 1130 – Ujścia rzek,   

 1160 – Duże płytkie zatoki 

 1210 – Kidzina na brzegu morskim 

 1230 – klify na wybrzeżu Bałtyku 

 1330 - Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinietalia częśd – zbiorowiska nadmorskie) 

 2110 – Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych  

 2120 – Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum) 

 2130 – Nadmorskie wydmy szare 

 2180 – Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich  

 6410 – Zmiennowilgotne łąki trzęś licowe (Molinion) 

 7230 – Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 

 91D0 - Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, 

Pino mugo Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy 

borealne) 



 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,  

Karta informacyjna przedsięwzięcia pt.: „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap IV, zadanie 2-3” 

 

Strona 82 
TERRA CONSULTING  

dr inż. Mariola Olszak  Pawelec 

REGON: 220221570 NIP: 957–009–33–68 
tel. 0 609 239 710; fax: 0 58 660 03 58; e-mail terraconsulting@post.pl 

Stanowisko dokumentacyjne 

Klif Oksywski 

Powierzchnia to 10,1 ha obejmuje odcinek klifowy Kępy Oksywskiej o długości 1800m. 

Korytarze ekologiczne 

W roku 2005 mapa przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce opracowana została przez 
pracowników Zakładu Badania Ssaków Państwowej Akademii Nauk w Białowieży pod 
kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego. Opracowanie powstawało 
w dwóch etapach: 

 etap I – w 2005 r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska opracowano mapę sieci korytarzy dla 

obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem potrzeb ochrony kluczowych gatunków dużych ssaków, 

 etap II – w 2011 r. we współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot opracowano kompletną 

mapę korytarzy istotnych dla populacji dużych ssaków eśnych oraz spójności siedlisk leśnych 
i wodno-błotnych w skali krajowej i kontynentalnej.  

Główne cele wyznaczania i ochrony korytarzy to: 

 przeciwdziałanie izolacji obszarów przyrodniczo cennych i zapewnienie funkcjonalnych połączeń 

między poszczególnymi regionami kraju, 

 zapewnienie możliwości funkcjonowania stabilnych populacji gatunków roślin i zwierząt, 

 ochrona i odbudowa bioróżnorodności w kraju i Europie, 

 stworzenie spójnej sieci obszarów chronionych, które zapewnią optymalne warunki do życia 

możliwie dużej liczbie gatunków. 

Obszar przedsięwzięcia zlokalizowany jest ok. 4 km w linii prostej od najbliższego korytarza 
ekologicznego „Lasy Trójmiejskie południowy” o kodzie KPN-20E rozpoczynający się za 
obwodnicą Trójmiejską. Jest on kontynuacją głównego korytarza „Kaszuby północ”. Funkcję 
lokalnych korytarzy ekologicznych pełni pozostały obszar Trójmiejskiego Park 
Krajobrazowego, zieleń miejska i bez wątpienia pasmo wybrzeża Bałtyku.  
 

3. RODZAJ TECHNOLOGII 

Karta informacyjna przedsięwzięcia: „Przebudowie nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap IV, 
Zadanie 2-3” przygotowywana jest na podstawie wstępnych założeń koncepcyjnych i planów 
rozwojowych Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.. 

Faza realizacji 

Zadanie 2 

Port Gdynia jako port uniwersalny na Bałtyku przeładowuje zarówno towary masowe jak 
i drobnicowe. Poza obsługą towarów masowych zjednostkowanych czyli kontenerów na 
terenie Portu Gdynia w rejonie Basenu V zlokalizowany jest specjalistyczny terminal ro-ro. 

Terminal ten jest jednym z największych operatorów na Bałtyku w zakresie przeładunków 
w technologii ro-ro (obsługa ładunków tocznych, naczep) oraz przeładunku i magazynowaniu 
papieru i wyrobów papierniczych obsługującym stałe linie ro-rowe. 

W zawiązku z tym, nie ma możliwości realizacji omawianego zadania przy jednoczesnym 
zamknięciu tego rejonu portu.  
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Dlatego też, został opracowany poniżej opisany i zilustrowany etapowy sposób realizacji 
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Nabrzeży: Czeskiego, Rumuńskiego, 
Stanów Zjednoczonych i ramp ro- ro wraz z zalądowieniem części Basenu V” tak aby przez 
cały czas była dostępna przynajmniej jedna rampa do obsługi statków ro-ro.  

Etap I 

 Demontaż rampy A’ 

 Pogrążenie ścianki zamykającej i wykonanie nawierzchni na palach 

 Wykonanie tymczasowej rampy A’T z dalbami 

 Poszerzenie rampy B – część I 

Etap II 

 Poszerzenie rampy B – część II 

Etap III 

 Zalądowienie basenu V 

 Przeniesienie i poszerzenie rampy A 

Etap IV 

 Likwidacja rampy B i tymczasowej rampy A’T 

 Odtworzenie i poszerzenie rampy A’ 

 Wykonanie nowej linii cumowniczej na nabrzeżu Stanów Zjednoczonych 

 Wykonanie nowej linii cumowniczej na nabrzeżu Rumuńskim 

 Wykonanie prac czerpalnych 

Rysunek 26 Potencjalny harmonogram realizacji Zadania 2 wskazujący dostępność poszczególnych 
ramp  

 
Źródło: Materiały Działu Hydrotechnicznego ZMPG S.A. 

Do zalądowienia części basenu V zakłada się wykorzystanie urobku z planowanych w ramach 
tego przedsięwzięcia prac czerpalnych oraz być może urobku z innych prac pogłębiarskich 
prowadzonych na akwenach portowych o ile pozwoli na to harmonogram ich prowadzenia. 
Pozostała część materiału do zasypu zostanie przywieziona z najbliższych żwirowni. 

Ponieważ prace czerpalne będą prowadzone w odległości 50 m od konstrukcji nabrzeży to 
jedynym rodzajem pogłębiarki dopuszczonej do pracy w takich warunkach jest pogłębiarka 
czerpakowa. 

Po zakończeniu realizacji Zadania 2 planowanej inwestycji niezbędne jest oczyszczenie dna 
w rejonie prowadzonych prac z ewentualnych zalegających zanieczyszczeń. 
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Rysunek 27 Ilustracja graficzna etapowania prac realizowanych w ramach Zadania 2  

Etap I 

Etap II 

Etap III 

Etap IV 

Źródło: Materiały Działu Hydrotechnicznego ZMPG S.A. 
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Na potrzeby realizacji Zadania 2 planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystanie 
między innymi  następującego ciężkiego sprzętu budowlanego: 

1. prace związane z: budową nowej linii nabrzeża Czeskiego, pogrążaniem/ usunięciem 
tymczasowych dalb cumowniczych, budową nowej linii nabrzeża Stanów Zjednoczonych: 

 1 szt. kafar do zabijania elementów konstrukcji np. pali, ścianki szczelnej, 

 tabor samochodowy do przywozu materiałów niezbędnych do wykonania nowych nawierzchni  

nie mniej niż 2 szt. samochodów ciężarowych z naczepami, 

 1 szt. gruszki do cementu, 

 1 szt. koparki, 

 min. 1 szt. zagęszczarki, 

2. prace zasypowe (zalądowienia): 

 1 szt. pogłębiarki ssąco - tłocząca lub min. 1 szt. refulera, 

 min. 1 szt. szalandy, 

 tabor samochodowy do przywozu kruszywa na zasyp nie mniej niż 3 szt. samochodów 

ciężarowych z naczepami, 

3. prace czerpalne: 

 1 szt. pogłębiarki chwytakowa, 

 min. 1 szt. szalandy, 

4. wykonanie nowej nawierzchni manewrowo-składowej na terenie zalądowionego Basenu 
V. 

 1 szt. kafar lub 2 szt. wibromłotów do pogrążania elementów wzmacniających konstrukcję 

nowej nawierzchni placu, 

 tabor samochodowy do przywozu materiałów niezbędnych do wykonania nowych nawierzchni  

nie mniej niż 2 szt. samochodów ciężarowych z naczepami, 
 1 szt. gruszki do cementu, 

 min. 1 szt. koparki, 

 min. 2 szt. zagęszczarki, 

5. roboty ziemne związane przebudową infrastruktury podziemnej 

 2 szt.  koparki, 

 tabor samochodowy do wywozu ziemi nie mniej niż 2 szt. samochodów ciężarowych 

z naczepami, 
 tabor samochodowy do przywozu niezbędnych elementów infrastruktury podziemnej 
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Zadanie 3 

Modernizacja Nabrzeży: Remontowego i Północnego wraz z zalądowieniem części Basenu II - 
etap I w Porcie Gdynia będzie polegała na: 

 całkowitej rozbiórce Pirsu Północnego. Najpierw zdemontowana zostanie nadbudowa pirsu przy 

pomocy młotów pneumatycznych na podwoziu koparki, następnie przy pomocy kafarów będą 
usuwane pale drewniane w części A pirsu i żelbetowe w części B. Gruz z prac rozbiórkowych na 

bieżąco będzie przewożony wywrotkami na zaplecze budowy zlokalizowane w rejonie nabrzeża 

Remontowego. Tam nastąpi wstępna segregacja poprzez wyodrębnienie elementów stalowych 
z gruzu, który po zmniejszeniu jego granulacji zostanie wywieziony przez uprawnioną firmę do 

zagospodarowania lub wykorzystany jako element podsypki pod projektowane nawierzchnie, o ile 
będzie spełniał odpowiednie parametry techniczne; 

 przygotowanie powierzchni dna pod ustawienie staroużytecznych skrzyń, które będą tworzyły 

konstrukcję pierwszej części przebudowanego nabrzeża Remontowego. W tym celu, dno zostanie 
wyrównane, następnie ułożona zostanie geowłókninę i wykonana podsypka z tłucznia, co będzie 

stanowiło stabilną powierzchnię do posadowienia skrzyń, 

 przetransportowaniu staroużytecznych skrzyń z obecnej lokalizacja przy falochronie wyspowym do 

docelowego miejsca wykorzystanie w Basenie II. W tym celu skrzynie należy opróżnić z zasypu 
(piasku) aby stału się pływalne a następnie przyholować, je przy pomocy holownika z asystą 

drugiej jednostki na uprzednio przygotowane miejsce posadowienia w nowej linii nabrzeża 
Remontowego; 

 transport staroużytecznych skrzyń zostanie zrealizowany zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę 

prac budowlanych oraz zatwierdzoną przez Inwestora i niezbędne instytucja „Technologią 

transportu staroużytecznych skrzyń”; 

Rysunek 28 Transport staroużytecznej skrzyni do tymczasowego miejsca posadowienia przy falochronie 

wyspowym w roku 2018 
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Źródło: Archiwa ZMPG S.A. 

 wykonanie zasypu urobku z robót czerpalnych wykonywanych na terenie portu gdyńskiego 

do głębokości -1 m. Po zagęszczeniu zgromadzonego urobku w procesie flotacji pozostałą część 

będzie stanowiło nawiezione od strony  lądu odpowiednie kruszywo stanowiące warstwę 
konstrukcyjną pod projektowaną nawierzchnie placu, 

 wykonaniu oczepu przebudowanego nabrzeża oraz wykonanie rozbieralnej nawierzchni 

nowopowstałego terenu; 
 wykonaniu niezbędnej infrastruktury podziemnej oraz przyłączeniu jej do istniejącej sieci Zarządu 

Morskiego Portu Gdynia S.A., 

 wykonaniu odwodnienia terenu w sposób dostosowany do przyszłego sposobu wykorzystanie 

nowopowstałego terenu i odprowadzenia wód opadowych poprzez przebudowanym, istniejącym  

wylot D3 oraz nowo projektowany do wód portowych w Basenie II 
 w przypadku konieczności pogrążeniu przy użyciu kafarów kombinowanej ścianki oraz pali, 

stanowiącej konstrukcję nowo projektowanego nabrzeża; 
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Rysunek 29 Projektowana konstrukcja przebudowywanego nabrzeża Remontowego 

 

Źródło: Koncepcja  „Budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia, Etap I Budowy” Wuprohyd, proj. Nr 11/KJ/I/2019 

Po zakończeniu realizacji Zadania 3 planowanej inwestycji niezbędne jest oczyszczenie dna 
w rejonie prowadzonych prac z ewentualnych zalegających zanieczyszczeń. 

Na potrzeby realizacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystanie między 
innymi  następującego ciężkiego sprzętu budowlanego: 

1. Prace rozbiórkowe istniejącej konstrukcji nabrzeża Pomocniczego: 

  2 szt.  młotów hydraulicznych zamocowanych na wysięgniku koparki, 

 tabor samochodowy do wywozu gruzu nie mniej niż 2 szt. samochodów ciężarowych 

z naczepami, 

 1 szt. kruszarki, 

 1 szt. kafar do usuwania elementów konstrukcji istniejącego nabrzeża Pomocniczego np. pali, 

2. Roboty ziemne: 

 2 szt.  koparki, 

 tabor samochodowy do wywozu ziemi nie mniej niż 2 szt. samochodów ciężarowych 

z naczepami, 
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3. Budowa nowej linii nabrzeża: 

 1 szt. kafar do zabijania elementów konstrukcji np. pali, ścianki szczelnej, 

 tabor samochodowy do przywozu materiałów niezbędnych do wykonania nowych nawierzchni  

nie mniej niż 2 szt. samochodów ciężarowych z naczepami, 

 1 szt. gruszki do cementu, 

 1 szt. koparki, 

 min. 1 szt. zagęszczarki, 

4. Prace zasypowe (zalądowienia):  

 1 szt. pogłębiarki ssąco- tłocząca lub min. 1 szt. refulera, 

 min. 1 szt. szalandy, 

 1 zestaw ponton z wiertnicą do wykonania kotwienia skrzyń, 

 wibratordo wgłębnego zagęszczenia gruntu na dźwigu, 

6. Wykonanie nowej nawierzchni manewrowo-składowej na terenie zalądowionego Basenu II 

 1 szt. kafar lub 2 szt. wibromłotów do pogrążania elementów wzmacniających konstrukcję 

nowej nawierzchni placu, 

 2 szt. palownicy do DSM, 

 1 szt. dźwigu (ze odpowiednim wibratorem do wibroflotacji19) 

 tabor samochodowy do przywozu materiałów niezbędnych do wykonania nowych nawierzchni  

nie mniej niż 2 szt. samochodów ciężarowych z naczepami, 
 1 szt. gruszki do cementu, 

 min. 1 szt. koparki, 

 min. 2 szt. zagęszczarki, 

Działania wspólnie dla obu zadań 

Na potrzeby budowy zostanie zrealizowane zaplecze placu budowy (odrębne dla 
poszczególnych zadań), gdzie znajdzie się miejsce do magazynowania materiałów 
budowlanych, sprzętu budowlanego, teren pod przygotowywanie zbrojenia, węzeł sanitarny, 
zaplecze socjalne dla nadzoru i pracowników budowy (należy zapewnić pracownikom miejsce 
do odpoczynku z możliwością spożywania posiłku i przygotowywania gorących napojów). Przed 
przystąpieniem do robót budowlanych teren będzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem 
osób trzecich. Plac budowy będzie wyraźnie oznaczony i zaopatrzony w tablicę informacyjną. 
Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i uzgodnienia z Inwestorem harmonogramu 
prac i podstawowych zasad organizacji placu budowy. Teren budowy zostanie zorganizowany 
zgodnie z przepisami bhp. Na terenie budowy będzie znajdować się również apteczka pierwszej 
pomocy, a wszyscy pracownicy przejdą szkolenie bhp. Kierownik budowy opracuje i zapozna 
pracowników z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

Teren budowy zostanie wyposażony w sorbenty w celu likwidacji ewentualnych wycieków 
substancji ropopochodnych mogących zanieczyścić środowisko gruntowo – wodne. 

                                                           

 

19
 Wibroflotacja jest technologią pozwalającą na zagęszczenie gruntów niespoistych za pomocą wibratora 

wgłębnego 
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Przy robotach szczególnie niebezpiecznych będzie wdrożony system prac zawierający min. 
takie rozwiązania jak: 

 wyznaczenie osób odpowiedzialnych za nadzór poszczególnych rodzajów prac niebezpiecznych; 

 objęcie robót niebezpiecznych bezpośrednim nadzorem osób przeszkolonych i do tego 

wyznaczonych;  

 określenie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z poszczególnymi typami robót 

niebezpiecznych i określenie środków zabezpieczających; 
 stosowanie imiennego podziału pracy; 

 określanie kolejności wykonywania zadań; 

 stosowania wydzielania i oznakowania stref prowadzenie robót niebezpiecznych. 

Szczegółowy program, harmonogram i sposób prowadzenia robót związanych z realizacją 
przedsięwzięcia zostanie opracowany na etapie projektów wykonawczych i planu BIOZ. 

Faza eksploatacji  

Zadanie 2 

W fazie eksploatacji przy przebudowanym nabrzeżu Czeskim, przy rampach A i A’ będą 
cumowały jednostki ro-ro zgodnie z obecnie wykorzystywaną technologią obsługą statków 
tego typu w Porcie Gdynia.  

Statki będą cumowane do nowych linii nabrzeży Rumuńskiego i Stanów zjednoczonych 
w tradycyjny sposób t.j. przycumowane do nabrzeża przy pomocy cum zaczepianych o polery. 

Zadanie 3 

Powstały w wyniku realizacji tego zadania teren zostanie wynajęty w drodze przetargu pod 
realizacją nieuciążliwej działalności portowej np. jako teren magazynowo-manewrowy. 
Jednakże ostateczny sposób jego użytkowania zostanie określony po wyłonieniu dzierżawcy. 

Faza likwidacji  

Likwidacja zarówno zadania 2 jaki 3 planowanego przedsięwzięcia będzie wiązała się 
z porównywalnymi oddziaływaniami jak w fazie realizacji, a co za tym idzie będzie wymagała 
podobnego parku maszynowego. 

Roboty likwidacyjne będą polegały na: 

 rozbiórce nawierzchni placów manewrowo-składowych, 

 wydobyciu zdeponowanego urobku i jego zagospodarowania w zależności od jego stanu fizycznego 

i chemicznego t.j. zdeponowania w wodach morskich w innym miejscu akwenu lub 
zagospodarowanie jako odpadu zgodnie z jego właściwościami, 

 rozbiórce konstrukcji powstałych w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia nowych linii 

cumowniczych nabrzeży: Remontowego, Rumuńskiego, Czeskiego i Stanów Zjednoczonych 

 uporządkowaniu rejonu likwidacji zarówno na lądzie jak i pod wodą. 
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4. ROZPATRYWANE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA. 

4.1. Warianty lokalizacyjne 

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie rozważano wariantów lokalizacyjnych, gdyż 
inwestycja będzie obejmowała przebudowę istniejącej infrastruktury Zarządu Morskiego Portu 
Gdynia S.A. w celu zwiększenia konkurencyjności Portu Gdynia poprzez dostosowanie jej do 
wymogów obecnego rynku. 

4.2. Warianty techniczno-technologiczne  

Zadanie 2  Modernizacja Nabrzeży: Czeskiego, Rumuńskiego, Stanów 
Zjednoczonych i ramp ro- ro wraz z zalądowieniem części Basenu V 

Rozważane warianty przebudowy nabrzeża Czeskiego były związane z koniecznością 
jednoczesnej obsługi dużych statków masowych (masowiec 70 000 DWT (L = 250m, B=35m) 
w pierwszej części nabrzeża Rumuńskiego z obsługą dużych statków rorowych (L = 240m) w  
Basenie V. 

Głównym czynnikiem determinującym wybór wariantu do realizacji była analiza nawigacyjna, 
dla poszczególnych wariantów.  

Wariant A 

Rozważany Wariant A obejmował: 

 poszerzenie rampy A do obsługi dużych promów;  

 demontaż części ruchomej rampy A’; 

 zalądowienia fragmentu Basenu V o pow. Ok. 2789 m2, na zapleczu poszerzonej i odtworzonej 

rampy TA’ oddalonej od obecnej linii nabrzeża Stanów Zjednoczonych o 38 m;  

 poszerzenie rampy B o ok. 18 m  do szerokości całkowitej 38 m; 

 wykonanie nowej linii nabrzeża Stanów Zjednoczonych  wysuniętej o 38 m na wodę, tworzącej 

jedną linię z poszerzoną rampą B; 
 wykonanie nowej linii cumowniczej Nabrzeża Stanów Zjednoczonych na długości ok 205 m; 

 wykonanie zasypów i  wzmocnienia gruntu na terenach zalądowionych wraz z  wykonanie 

nawierzchni. 

Rysunek 30 Wariant A 

 
Źródło: ZMPG S.A. 
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Ja widać na poniższym rysunku w omawianym wariancie przeanalizowano lokalizację 4 
stanowisk: trzech do obsługi jednostek w systemie ro-ro i jedno do obsługi masowców. 
Sytuacja manewrowa jednostek jest mocno ograniczona przez zawężenie basenu występujące 
przy cumowaniu dwóch dużych jednostek: jednej typu ro-ro przy rampie B, oraz masowca 
przy obecnie przebudowanym nabrzeżu Rumuńskim. Dodatkowo, manewrowanie promem 
dobijającym do rampy A (po przebudowie zdolnej obsłużyć dużą jednostkę typu ro-ro) będzie 
utrudnione przez skośnie przebiegające nabrzeże Czeskie. 

 
Źródło: Analiza nawigacyjna dla wielowariantowego projektu koncepcyjnego przebudowy rampy Ro-Ro „A” i pomostu Ro-Ro „B” 

w Basenie V w Porcie Gdynia, Aquaprojekt  

Wariant B 

Rozważany Wariant B obejmował: 

 poszerzenie rampy A do obsługi dużych promów;  

 demontaż części ruchomej rampy A’; 

 przesunięcie linii nabrzeża Czeskiego o ok. 180 m w głąb Basenu V wraz zalądowienia fragmentu 
Basenu V o pow. Ok. 20 000 m2,  

 budowie Rampa TA’  odsuniętej o 38m od istniejącej linii nabrzeża Stanów Zjednoczonych 

 poszerzenie rampy B o ok. 18 m  do szerokości całkowitej 38 m; 

 wyrównaniu linii cumowniczo-odbojowej nabrzeża Rumuńskiego od istniejącego uskoku przy 

pachole nr 34 w stronę nabrzeża Czeskiego; 

 wykonanie nowej linii nabrzeża Stanów Zjednoczonych  wysuniętej o 38 m na wodę, tworzącej 

jedną linię z poszerzoną rampą B; 
 wykonanie nowej linii cumowniczej Nabrzeża Stanów Zjednoczonych na długości ok 205 m; 

 wykonanie robót czerpalnych; 

 wykonanie zasypów i  wzmocnienia gruntu na terenach zalądowionych wraz z  wykonanie 

nawierzchni. 
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Rysunek 31 Wariant B 

 
Źródło: ZMPG S.A. 

Wariant B jest zbliżony nawigacyjnie do poprzedniego opisanego wariantu. Sytuacja 
poprawiona została przez wyeliminowanie skosu nabrzeża Czeskiego, jednakże sytuacja 
przewężenia w rejonie rampy B pozostaje niezmienna i znacznie utrudnia wejście promom 
cumującym przy rampach A i TA’. 

 
Źródło: Analiza nawigacyjna dla wielowariantowego projektu koncepcyjnego przebudowy rampy Ro-Ro „A” i pomostu Ro-Ro „B” 

w Basenie V w Porcie Gdynia, Aquaprojekt  

Wariant C 

Rozważany Wariant C obejmował: 

 poszerzenie rampy A do obsługi dużych promów;  

 demontaż części ruchomej rampy A’; 

 przesunięcie linii nabrzeża Czeskiego o ok. 180 m w głąb Basenu V wraz zalądowienia fragmentu 

Basenu V o pow. Ok. 20 000 m2,  

 budowie Rampa A’  odsuniętej o ok. 2 m od istniejącej linii nabrzeża Stanów Zjednoczonych 

 likwidacja rampy B; 

 wykonanie nowej linii nabrzeża Stanów Zjednoczonych  wysuniętej o ok. 2 m na wodę na długości 

ok 300 m 
 wyrównaniu linii cumowniczo-odbojowej nabrzeża Rumuńskiego od istniejącego uskoku przy 

pachole nr 34 w stronę nabrzeża Czeskiego na dł. ok 170 m; 

 wykonanie robót czerpalnych  

 wykonanie zasypów i  wzmocnienia gruntu na terenach zalądowionych wraz z  wykonanie 

nawierzchni. 
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Rysunek 32 Wariant C 

 
Źródło: ZMPG S.A. 

Sytuacja przedstawiona w Wariancie C umożliwia znacznie łatwiejsze manewrowanie 
jednostek w Basenie V. Jest to spowodowane rozbiórką rampy B i pozostawieniem jedynie 
trzech stanowisk do obsługi statków dużych (czy to ro-ro czy masowców).  

Przebudowanie nabrzeża Rumuńskiego umożliwi przygotowanie stanowiska statkowego 
uniwersalnego, umożliwiającego obsługę zarówno masowców jak i promów typu ro-ro. 
Stanowisko to zostałoby umiejscowione w narożniku nowego nabrzeża Czeskiego 
(poprowadzonego prostopadle do linii nabrzeży Rumuńskiego i Stanów Zjednoczonych) oraz 
nabrzeża Rumuńskiego. 

Nowe stanowisko umiejscowione w narożniku nowego nabrzeża Czeskiego oraz pogłębionego 
nabrzeża Stanów Zjednoczonych (głębokość dostosowana do promów dużych) będzie 
umożliwiało swobodny dostęp promów. W tym wariancie, cumowanie przy nabrzeżu Stanów 
Zjednoczonych będzie możliwe jedynie dla statków małych (o szerokości do około 15 m ÷ 17 
m) – w innym przypadku może powstać ponownie przewężenie utrudniające dostęp do 
stanowisk promowych. 

 
Źródło: Analiza nawigacyjna dla wielowariantowego projektu koncepcyjnego przebudowy rampy Ro-Ro „A” i pomostu Ro-Ro „B” 

w Basenie V w Porcie Gdynia, Aquaprojekt  
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Zadanie 3  

Warianty techniczne konstrukcji nowej linii cumowniczej - Modernizacja 
Nabrzeży: Remontowego i Północnego wraz z zalądowieniem części Basenu 
II - etap I 

Wariant A  

W tym wariancie planuje się przyjęcie dwóch podstawowych typów konstrukcyjnych. 

Konstrukcję nabrzeża o długości około 180 m przewiduje się wykonać z wykorzystaniem 10 
skrzyń żelbetowych pochodzących z rozbiórki Pirsu III. Konstrukcja zakłada posadowienie 
żelbetowych skrzyń fundamentowych na podsypce kamiennej na rzędnej -9,0 m. Skrzynie 
wypełnione są piaskiem.  Szerokość skrzyni wynosi 6,00 m, szerokość podstawy skrzyni 8,00 
m.  Grubość ściany odwodnej skrzyni fundamentowej wynosi ~45 cm , zaś ściany odlądowej 
25 cm. Bezpośredni za skrzynią przewiduje się pogrążenie stalowej ścianki szczelnej 
zabezpieczającej wykop przed ustawieniem skrzyń. Skrzynie żelbetowe  zostaną zakotwione 
przy pomocą kotew mikropalowych. Konstrukcja zostanie zwieńczona żelbetowym oczepem. 

Pozostałe odcinki nowobudowanych i przebudowywanych nabrzeży będą wykonane w postaci 
nabrzeży płytowych. Konstrukcja przewiduje wykonanie kombinowanej ścianki szczelnej, ruszt 
palowy oraz zakotwienie. Całość konstrukcji zwieńczona będzie oczepem. 

Konstrukcje nabrzeży zostaną wyposażone w urządzenia odbojowe, cumownicze, media oraz 
infrastrukturę podziemną i nadziemną niezbędną do stworzenia stanowisk postojowych.  

Wariant B  

W tym wariancie planuje się przyjęcie dwóch podstawowych typów konstrukcyjnych. 

Konstrukcję nabrzeża o długości około 180 m przewiduje się wykonać z zastosowaniem 
wygaszacza falowania. Założenie przewiduje wykorzystanie 10 skrzyń żelbetowych 
pochodzących z rozbiórki Pirsu III. Konstrukcja zakłada posadowienie żelbetowych skrzyń 
fundamentowych na podsypce kamiennej na rzędnej -9,0 m. W celu redukcji falowania 
w skrzyniach tych zostaną wykonane otwory. Skrzynie wypełnione zostaną częściowo 
piaskiem, a następnie na korku betonowym kruszywem bądź gruzem. Szerokość skrzyni 
wynosi 6,00 m, szerokość podstawy skrzyni 8,00 m. Grubość ściany odwodnej skrzyni 
fundamentowej wynosi ~45 cm, zaś ściany odlądowej 25 cm.  

Bezpośrednio za skrzynią przewiduje się pogrążenie stalowej ścianki szczelnej 
zabezpieczającej wykop przed ustawieniem skrzyń. Skrzynie żelbetowe zostaną zakotwione 
przy pomocą kotew mikropalowych. Konstrukcja zostanie zwieńczona żelbetowym oczepem. 

Pozostałe odcinki nowobudowanych i przebudowywanych nabrzeży będą wykonane w postaci 
nabrzeży płytowych. Konstrukcja przewiduje wykonanie kombinowanej ścianki szczelnej, ruszt 
palowy oraz zakotwienie. Całość konstrukcji zwieńczona będzie oczepem. 

Konstrukcje nabrzeży zostaną wyposażone w urządzenia odbojowe, cumownicze, media oraz 
infrastrukturę podziemna i nadziemna niezbędną do stworzenia stanowisk postojowych. 
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Wariant C 

W tym wariancie planuje się przyjęcie konstrukcji nabrzeży płytowych. Konstrukcja 
przewiduje wykonanie kombinowanej ścianki szczelnej, ruszt palowy oraz zakotwienie. Całość 
konstrukcji zwieńczona zostanie będzie oczepem. 

Konstrukcje nabrzeży zostaną wyposażone w urządzenia odbojowe, cumownicze, media oraz 
infrastrukturę podziemną i nadziemną niezbędną do stworzenia stanowisk postojowych. 

4.3. Porównanie analizowanych wariantów i ich wpływu na 
środowisko 

W celu przejrzystszego zobrazowania różnić pomiędzy omawianymi wariantami techniczno-
technologicznymi planowanego przedsięwzięcia, w poniższej tabeli zestawiono ich dane 
techniczne. 

Zadanie 2 

Tabela 8. Zestawienie parametrów rozpatrywanych wariantów techniczno-technologicznych 

Zadania 2 

Parametry techniczne wariantów Wariant A Wariant B Wariant C 

Przebudowa linii cumowniczej nabrzeża Stanów 

Zjednoczonych  
300 mb 300 mb 300 mb 

Przebudowa linii cumowniczej nabrzeża 
Rumuńskiego 

0 mb 170 mb 170 mb 

Przebudowa linii nabrzeża Czeskiego 100 mb 180 mb 180 mb 

Tereny do zalądowienia 10 900 m2 29 800 m2 20 000 m2 

Elementy do rozbiórki 500 m2 500 m2 2 000 m2 

Roboty czerpalne 200 000 m3 155 000 m3 200 000 m3 

Do analizy porównawczej przedstawionych wariantów inwestycji zastosowano metodę 
wskaźnikową. W metodzie wskaźnikowej korzysta się z matryc (macierzy), w których 
opisywane są poszczególne oddziaływania na środowisko przyrodnicze i kulturowe. Każdemu 
z rozpatrywanych oddziaływań przypisana jest  ocena wielkości jego wpływu przy realizacji 
danego wariantu inwestycji. W tabeli przedstawiono matrycę przedstawiającą porównanie 
trzech wariantów oraz tzw. wariantu zerowego. 

Każdemu z analizowanych czynników, będących składowymi całościowego wpływu inwestycji, 
przypisane są współczynniki wpływu inwestycji na środowisko. Ich wartość określono w skali 
od 1 do 3. Poszczególnym wariantom przypisywane są wartości punktowe (z odpowiednią 
kolorystyką) określające jego wpływ na dany element środowiska/analizowany czynnik, 
według następującego schematu:  

oddziaływania negatywne: oddziaływania pozytywne: 

-1 słabe 1 słabe 

-2 średnie 2 Średnie 

-3 silne 3 Silne 

0 brak oddziaływania  



 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,  

Karta informacyjna przedsięwzięcia pt.: „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap IV, zadanie 2-3” 

 

Strona 97 
TERRA CONSULTING  

dr inż. Mariola Olszak  Pawelec 

REGON: 220221570 NIP: 957–009–33–68 
tel. 0 609 239 710; fax: 0 58 660 03 58; e-mail terraconsulting@post.pl 

Tabela 9. Porównanie wariantów Zadania 2 przedsięwzięcia pod względem wpływu na poszczególne 
komponenty na etapie realizacji 

ANALIZOWANY CZYNNIK/ KOMPONENT 
WARIANT 

BEZINWESTYCYJNY 

WARIANTY TECHNICZNO - 
TECHNOLOGICZNE 

A B C 

POWIERZCHNIA ZIEMI 0 -1 -3 -2 

KRAJOBRAZ 0 0 0 0 

FAUNA 0 -1 -3 -2 

FLORA 0 -1 -3 -2 

JAKOŚĆ POWIETRZA 0 -1 -3 -2 

ŚRODOWISKO WODNE I GRUNTOWO- WODNE 0 -1 -1 -1 

KLIMAT AKUSTYCZNY 0 -1 -3 -2 

UTRUDNIENIA RUCHU (lokalnie na terenie portu) 0 -1 -3 -2 

DOSTOSOWANIE DO PRZEPISÓW PRAWA 0 0 0 0 

KONFLIKTY SPOLECZNE 0 0 0 0 

SUMA PUNKTÓW -1 -7 -19 -13 

4.4. Wariant nieinwestycyjny 

Wariant nieinwestycyjny nie będzie się wiązał, z żadnymi negatywnymi oddziaływaniami na 
etapie realizacji inwestycji – gdyż jako wariant bezinwestycyjny nie wiąże się z jakimikolwiek 
pracami.  

Jednakże, istotnym aspektem wynikającym z braku podjęcia omawianej inwestycji mogą być 
konflikty  społeczne wynikające z ograniczeń w sposobie użytkowania terminalu ro-ro, 
a mianowicie nie dostosowania go do obsługi nowoczesnych rorowców. Takie ograniczenia 
mogłyby pośrednio przełożyć się na efekty ekonomiczne Portu Gdynia poprzez np. utratę 
ładunków lub spadek zainteresowania armatorów portem w Gdyni. Należy zauważyć, że 
armatorzy morscy wybierają te porty, które dostosowują swoją infrastrukturę pod ich 
potrzeby, w tym coraz większe statki (pod rosnącą wymianę handlową).  

W 2018 roku Polska dołączyła do grona 25 największych eksporterów na świecie. W ostatniej 
dekadzie spośród krajów o liczbie mieszkańców przekraczających 10 mln jedynie Wietnam 
osiągnął większy wzrost eksportu od Polski. Wzrasta również wymiana handlowa pomiędzy 
Skandynawią (z Finlandią) a m.in. Polską, Czechami i Słowacją. Należy zauważyć, że polscy 
przewoźnicy drogowi będący bezpośrednimi klientami połączeń Ro-Ro posiadają trzecią 
największą flotę w UE, wykonując przy tym największą pracę przewozową w Unii 
Europejskiej. Potrzebę realizacji niniejszej inwestycji wskazały wszystkie ogniwa łańcucha 
logistycznego: porty morskie, armatorzy morscy, operatorzy portowi, firmy transportowe 
zarządzające ponad 20 tys. ciężarówek w transporcie międzynarodowym co odpowiada 10% 
rynku w Polsce, czołowi międzynarodowi oraz polscy producenci, stowarzyszenia 
reprezentujące branżę TSL.  
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W okresie 2018-2022, w branży transportu drogowego oczekuje się wzrostu wolumenu 
przewozów o blisko 23% (pod względem tonażu) - zgodnie z prognozą będzie się on rozwijał 
w większym tempie niż pozostałe sektory transportu. Szacuje się, że obsługiwany przez nią 
tonaż zwiększy się z ok. 1,17 mld ton w 2018r. do ok. 1,44 mld ton w 2022r, przy 
średniorocznym wzroście na poziomie 5,3%. Sektor transportu drogowego charakteryzuje 
niski poziom marż (EBIT = 3,62%) dlatego wprowadzenie większych statków pozwoli na 
wygenerowanie większych marż bądź obniżenie kosztów transportu dla finalnych klientów a 
także spowoduje korzyści środowiskowe. 

Rampy ro-ro w basenie V już obecnie nie są przystosowane do wielkość statków ro-ro 
aktualnie zawijających do Portu Gdynia (statki Transfennica), zaś obrót ładunkowy ro-ro na 
linii do/z Finlandii wykazywał w ostatnich latach 8-10% wzrosty. Armatorzy informowali o 
zamiarze wprowadzania większych jednostek na innych liniach i przesunięciach obecnie tam 
pływających jednostek na linie z/do Gdyni (Finnlines) lub zamiarze budowy i wprowadzenia 
większej jednostki (Transfennica). W przypadku statków ro-ro, konstrukcja i wymiary ramp są 
często sprawą indywidualną dla jednostki lub niewielkiej serii statków. Basen V jest wąskim 
basenem i przy cumujących dużych masowcach przy N. Rumuńskim są duże ograniczenia 
nawigacyjne. Po wielu analizach, dyskusjach i spotkaniach przyjęto, że najbardziej 
optymalnym rozwiązaniem jest budowa nowego nabrzeża Czeskiego, który na całej długości 
będzie rampą ro-ro, co pozwoli na przyjmowanie w przyszłości różnych jednostek ro-ro.  

Znaczący wzrost naczep w ostatnich latach spowodował braki powierzchni placowej dla naczep, 
dlatego zalądowienie basenu V pozwoli na pozyskanie dodatkowej powierzchni placowej 
w pobliżu ramp ro-ro, co jest istotne z uwagi na wymagania czasowe dotyczące obsługi 
statków w porcie.  

Bardzo ważne w kontekście realizacji inwestycji w infrastrukturę portową w Basenie V są 
sukcesywnie zwiększające się w Porcie Gdynia potoki ładunków oraz ładunki ro-ro.  

Tabela 10. Przeładunki w technologii ro-ro w latach 2015-2018 dane z OT Port Gdynia)  

Przeładunki w latach: 2015 2016 2017 2018 

Ogółem w tonach: 594 037 730 505 761 514 836 731 

w tym jednostki toczne w liczbie sztuk: 

naczepy 11 802 19 447 21 661 26 644 

RT 1 920 1 325 1 291 1 391 

Kasety 6 949 7 791 8 312 7 095 

Linia ro-ro Gdynia-Hanko-Gdynia wykorzystująca Basen V w Porcie Gdynia w 2018 roku 
wygenerowała przeładunki na poziomie 836 tys. ton co stanowiło 3,6% przeładunków w 
Porcie Gdynia oraz 5,4% opłat portowych. 

W związku z powyższym, modernizacja nabrzeży (Czeskie, Stanów Zjednoczonych, 
Rumuńskie) przy Basenie V ma na celu, m.in. dostosowanie ramp ro-ro do wymagań 
zawijających statków, aby nie ograniczały one potencjału przewozowego armatorów oraz 
pozyskanie nowych powierzchni składowych, które pozwolą na wzrost przeładunków w Porcie 
Gdynia. 
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Przyjęto założenia o: 

 corocznym wzroście obrotów o 2 %; 
 konieczności dostosowania ramp portowych do już obecnie zawijających jednostek;  
 konieczności utrzymania konkurencyjnej oferty, mając na uwadze tendencje wprowadzania przez 

armatorów większych jednostek (już Strategia rozwoju Portu Gdynia zakładała wprowadzanie przez 

armatorów większych jednostek ro-ro i promów); 
 zwiększeniu liczby zawinięć statków Finnlines do 4-6 w tygodniu, ale w określonym długim przedziale 

czasowym. 

Brak inwestycji to wymierne straty finansowe szacowane wstępnie w wersji minimalistycznej 
na 670 000,00 zł rocznie. 

Należy tutaj podkreślić, ze rozważając realizację przedsięwzięć wybrano wariant 
o najmniejszym negatywnym wpływie na środowisko, zdrowie i życie ludzi. 

Główne różnice między rozpatrywanymi wariantami techniczno – technologicznymi 
determinujące oddziaływania na etapie realizacji inwestycji na poszczególne elementy 
środowiska są to: powierzchnia zalądowienia i długość przebudowywanych linii nabrzeży.  

Skala ww. założeń technicznych przekłada się później na oddziaływania bezpośrednie 
w trakcie realizacji na poszczególne elementy środowiska. I tak: 

 im większa jest powierzchnia przeznaczona do zalądowienia i im dłuższą linię nabrzeży 

przewidziana do przebudowy, tym większe są odziaływania w zakresie emisji hałasu. Zarówno 

pogrążanie elementów konstrukcyjnych przebudowywanych nabrzeży jaki i zwiększanie nośności 
zasypów wykonanych w ramach zalądowienia np. kolumnami żwirowymi będzie związane z użyciem 

kafarów. Jednakże można przyjąć, że wszystkie trzy warianty można obsłużyć taką samą ilością 
ww. sprzętu. W związku z tym, uciążliwość w tym przypadku, będzie związana z wydłużeniem 

czasu realizacji danego wariantu. W tym zakresie skala oddziaływania wszystkich wariantów jest 

porównywalna. Jedynie w przypadku wariantu B możemy mówić o nieznacznie niższym wpływie na 
klimat akustyczny w trakcie realizacji robót z wykorzystaniem kafarów i wibromłotów; 

 im większa jest powierzchnia rozpatrywanego zalądowienia tym większe będzie wykorzystanie 

materiału zasypowego, który głównie transportem kołowym zostanie dowieziony z pobliskich 
żwirowni. W związku z tym, skala tych robót będzie miała bezpośrednie przełożenie na emisją 

gazów i pyłów do powietrza oraz może spowodować chwilowe utrudnienie w ruchu na terenie 
portu. Dodatkowo wielkość wykonanych zalądowień przekładają się bezpośrednio na rozmiar 

oddziaływań na: powierzchnię ziemi, faunę i florę bentosową oraz gatunki porostowe występujące 

na istniejących konstrukcjach hydrotechnicznych. Zalądowienie części akwenu Basenu V wiąże się z 
pozyskaniem dodatkowych terenów składowo-manewrowych w rejonie terminalu ro-ro. W związku 

z czym, można stwierdzić, że istniejący obecnie w rejonie nabrzeża Czeskiego krajobraz 
charakterystyczny dla terminali ro-ro nie zostanie zmieniony w wyniku realizacji któregokolwiek 

wariantu Zadania 2; 

 konsekwentnie im większy zakres pogłębiarskich, zasypowych i  konstrukcyjnych tym rozpatrywany 

wariant będzie miał większy wpływ na emisję zanieczyszczeń do powietrza w wyniku spalania paliw 
przez maszyny budowalne o tabor transportowy oraz pyłu z prac zasypowych; 

 oddziaływania na środowisko wodne i gruntowe związane będzie z pracami: czerpalnymi, 

wykonaniem ścianek szczelnych przebudowywanych nabrzeży oraz zasypami przy zalądowieniu.  
 prace czerpalne wpłyną na wystąpienie lokalnego zmętnienia wody i rozprzestrzenienie się 

zawiesiny, co chwilowo i odwracalnie wpłynie na parametry fizyko-chemiczne wódy w Basenie V. 

Jednakże, we wszystkich analizowanych wariantach wielkość oraz powierzchnia przewidywanych 
prac bagrowniczych jest porównywalna, a oddziaływania związane z tymi pracami zamkną się w 

obszarze Basenu V; 
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 wykonanie konstrukcji ścianek przebudowywanych nabrzeży może wiązać się z przebiciem warstw 

wód podziemnych. Jednakże prace projektowe będą wykonane na podstawie badań 
geotechnicznych w związku z tym, zagrożenie utraty wód podziemnych lub ich zanieczyszczenia 

wodami morskimi należy wykluczyć we wszystkich rozpatrywanych wariantach; 

 zalądowienie części terenu Basenu V zostanie wykonane poprzez zasypy głównie materiału 

czystego dostarczonego ze żwirowni w związku z tym, zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych 
w wyniku tych działań należy wykluczyć dla wszystkich omawianych wariantach. W przypadku 

możliwości wykorzystania urobku z prac czerpalnych prowadzonych w ramach odrębnych zadań 
inwestycyjnych na terenie portu również należy wykluczyć wystąpienie zanieczyszczenia gruntu i 

wód podziemnych gdyż osady denne w akwenach portowych zostały przebadane pod kątem 

zawartości substancji niebezpiecznych oraz ekotoksyczności. Zgodnie z tymi badaniami 
omówionymi w odrębnym rozdziale niniejszego dokumentu osady denne w akwenach Portu Gdynia 

można uznać za nie niebezpieczne i może być odkładany w wodach morskich; 

Jak wynika z zestawień tabelarycznych (powyższe tabele) różnice w zakresie planowanych 
prac pomiędzy wszystkimi analizowanymi wariantami są nieznaczne, jednakże najmniejszy 
zakres robót związany jest z realizacją Wariantu A. W związku z czym, jego oddziaływania na 
środowisko w trakcie budowy zostały oszacowane jako najmniejsze.  

Jednakże jak wynika z przeprowadzonej analizy nawigacyjnej dla poszczególnych wariantów 
sytuacja manewrowa jednostek zarówno w Wariancie A i B jest mocno ograniczona przez 
zawężenie basenu występujące przy cumowaniu dwóch dużych jednostek (jednego statku 
masowego i ro-ro). Dodatkowo istniejąca, skośna linia nabrzeża Czeskiego utrudnia podejście 
dużego statku ro-ro do przebudowanej (poszerzonej) rampy A. Układ taki zwiększa 
prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji morskiej, co może mieć negatywny wpływ na 
środowisko w przypadku rozlewy substancji ropopochodnych do wód portowych. 

W związku z powyższym rozpatrywano wariant B, w którym dodatkowo wprowadzono prostą 
linię nabrzeża Czeskiego z jednoczesnym zalądowieniem części akwenu Basenu V pod 
przyszłe place składowo-manewrowe dla przeładowywanych towarów w systemie ro-ro. 
Jednakże, Wariant B nie rozwiązywał istotnej z punktu widzenia nawigacji w tym akwenie 
kwestii przewężenia w rejonie rampy B przy cumowaniu dwóch dużych statków.  

W związku z powyższym, rozwiązania te zostały odrzucone ze względów funkcjonalnych. 

Dopiero zaproponowane w wariancie C docelowe usunięcie rampy B umożliwia znacznie 
łatwiejsze manewrowanie jednostek w Basenie V.  

Ze względów na oszacowane oddziaływania na poszczególne elementy środowiska 
wariantu C został on skalsyfikowany na drugiej pozycji. Jednakże, różnica pomiędzy nim 
a najkorzystniejszym (wariant A) dla środowiska jest nieznaczna i związana głównie 
wielkością  przewidywanego  zalądowienia w Basenie V. 

Oddziaływania na środowisko na etapie eksploatacji poszczególnych wariantów są 
porównywalne i związane z odziaływaniami pośrednimi wynikającymi z obsługi statków przy 
przebudowanej infrastrukturę portowej. Oddziaływania te będą związane z emisją hałasu 
i spalin z cumujących statków, zużyciem wody pitnej oraz zrzutem odpadów statkowych. 
Część z tych oddziaływań generowana w wyniku funkcjonowania załogi na statku np. odpady, 
woda. W tym przypadku, nie ma znaczącej różnicy w liczebności załogi w odniesieniu do 
wielkości statku i zazwyczaj wynosi od 10 do 15 ludzi. 



 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,  

Karta informacyjna przedsięwzięcia pt.: „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap IV, zadanie 2-3” 

 

Strona 101 
TERRA CONSULTING  

dr inż. Mariola Olszak  Pawelec 

REGON: 220221570 NIP: 957–009–33–68 
tel. 0 609 239 710; fax: 0 58 660 03 58; e-mail terraconsulting@post.pl 

Jeżeli chodzi o emisję hałasu i zanieczyszczeń do powietrza w wyniku spalania paliw przez 
statku to istniejąca infrastruktura w rejonie Basenu V umożliwia obsługę czterech mniejszych 
jednostek. Po przebudowie nabrzeża Czeskiego jednocześnie będzie możliwa obsługa jedynie 
trzech statków, w związku z powyższym, zmiana ta nie wpłynie na zmianę istniejącego 
klimatu akustycznego i stanu aerosanitarnego. 

Dlatego też, można stwierdzić, że oddziaływania na etapie eksploatacji Zadania 2 nie ulegną 
dużej zmianie w stosunku do stanu istniejącego, gdyż obecnie w tym rejonie możliwa jest 
obsługa czterech małych statków. 

W związku z powyższym, ze względów bezpieczeństwa i dogodności nawigacyjnej dla statków 
do realizacji wybrano Wariant C. 

Zadanie 3 

Tabela 11. Zestawienie parametrów rozpatrywanych wariantów techniczno-technologicznych 

Zadania 3 

Parametry techniczne wariantów Wariant A Wariant B Wariant C 

Przebudowa linii nabrzeża Remontowego 180 mb 180 mb 180 mb 

Wykonanie kombinowanej ścianki szczelnej jako 
konstrukcji nabrzeża  

0 0 180 mb 

Wykonanie konstrukcji skrzyniowej nabrzeża 180 mb 180 mb 0 

Transport betonowych skrzyń staroużytecznych 
z  rejonu falochronu głównego 

10 szt. 10 szt. 0 

Tereny do zalądowienia 30 000 m2 30 000  m2 30 000  m2 

Elementy do rozbiórki 700 m2 700 m2 700 m2 

Jak widać z powyższego tabelarycznego zestawienia parametrów technicznych 
rozpatrywanych wariantów są one ze sobą porównywalne i cechują się małą zmiennością. 

Ponieważ skala ww. założeń technicznych przekłada się bezpośrednio na wielkość 
oddziaływania na poszczególne elementy środowiska w trakcie realizacji planowanej 
inwestycji, w tym przypadku można stwierdzić, że analizowane warianty są porównywalne 
i czynniki ekonomiczne stanowiły podstawę do wyboru wariantu inwestorskiego. 

Warianty A i B opierają się na wykorzystaniu staroużytecznych skrzyń bo wykonania 
konstrukcji nabrzeża Remontowego. Pomiędzy tymi wariantami jest jedynie niewielka różnica 
polegająca na rozważaniu w wariancie B wykorzystania dodatkowo skrzyni jako elementów 
redukujących falowanie, poprzez wykonanie w nich na pewnej wysokości otworów. Jednakże, 
jak wynika z analizy falowania w tym rejonie, nie ma takiej konieczności. W związku 
z powyższym, wszystkie oddziaływania związane z realizacją, eksploatacją i likwidacją obu 
analizowanych rozwiązań są identyczne. 

Natomiast wariant C zakładający wykonanie konstrukcji nabrzeża Remontowego jako ścianki 
szczelnej kombinowanej jest innym rozwiązaniem technicznym niż przedstawione powyżej 
w wariantach A i B. Wykonanie tego typu nabrzeża związane będzie z koniecznością 
pogrążenia przy użyciu kafarów lub innych adekwatnych urządzeń elementów 
konstrukcyjnych nowej linii nabrzeża, co na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie stanowiło 
uciążliwość akustyczną dla mieszkańców sąsiadujących terenów. Można więc założyć, 
że rozwiązanie to będzie stwarzało nieznacznie większą uciążliwość dla terenów sąsiednich 
w trakcie realizacji. 
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Jednakże decydującym aspektem w wyborze optymalnego rozwiązania były przede wszystkim 
względy ekonomiczne. W przypadku wariantu C konieczne jest 100% sfinansowanie 
elementów konstrukcyjnych nabrzeża a w  przypadku wariantów A i B planowane jest 
wykorzystanie staroużytecznych betonowych skrzyń odzyskanych w trakcie przebudowy innej 
infrastruktury hydrotechnicznej w Porcie Gdynia i odstawionych na miejsce tymczasowego 
postoju w rejonie falochronu. 

Ponieważ w rejonie zaplecza nabrzeża Remontowego nie przewiduje się ciężkich prac 
przeładunkowych konstrukcja skrzyniowa nabrzeża, tak popularna w przeszłości w gdyńskim 
porcie będzie wystarczająca. Dlatego też podjęto decyzję o wykorzystaniu ww. skrzyń jako 
podstawy konstrukcji nowej linii nabrzeża Remontowego.  

5. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTANEJ WODY, 
SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII 

Faza realizacji przedsięwzięcia 

Na tym etapie trudno oszacować ilość zużytych materiałów w czasie budowy. Wszystkie 
materiały wykorzystane podczas budowy, w szacowanych ilościach określonych w projektach 
budowlanych, będą zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.  

Szacuje się, iż średnie zużycie mediów, paliwa, energii i surowców naturalnych na etapie 
realizacji przedsięwzięcia wyniesie: 

na wodę: ok. 1000 m3 

na surowce: 
ok. 400 000 m3 piasku, 
ok. 20 000 m3 pospółki – kruszbet,  

ok. 20 000 m3 żwiru; 

na materiały: 

ok. 28 000 m3 betonu, 
ok. 500 m3 kostki betonowej,  

ok. 500 mb stalowych elementów konstrukcyjne ścianki szczelnej, 
ok. 10 m3 drewna 

na paliwa: 
ok. 10 dm3/h dla maszyn budowlanych i 20 dm3/h dla pojazdów 
budowlanych i transportowych; 

na energię elektryczną: 

zakładając, że na zapleczu budowy zostaną wykorzystane 

2 kontenery socjalne, a czas realizacji będzie 365 dni, każdy po 10 
godz., to zużycie wyniesie ok. 73 000 kWh; 

na energię cieplną: Brak. 

Faza eksploatacji przedsięwzięcia 

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się w najbliższych trzech latach wzrostu zużycia wody i 
energii w stosunku do stanu istniejącego, gdyż przebudowa linii nabrzeża Czeskiego i 
Remontowego nie wygeneruje dodatkowego zużycia mediów, paliwa, energii i surowców 
naturalnych.  

W późniejszym okresie może dojść do zwiększenia zużycia energii elektrycznej jeżeli statki ro-
ro będą przystosowane do zasilania w energię elektryczną z lądu. Jednakże na chwilę obecną, 
trudno te zmiany oszacować, gdyż potencjalni armatorzy takich jednostek nie posiadają. 

Obecnie obserwowany jest trend budowy jednostek wykorzystujących paliwa alternatywne 
np. LNG. 
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6. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO 

Faza realizacji przedsięwzięcia: 

Głównymi elementami obu zadań inwestycyjnych będzie zalądowienie części Basenu V i II: 

 Zadanie 2 – Modernizacja Nabrzeży: Czeskiego, Rumuńskiego, Stanów Zjednoczonych i ramp ro- ro 

wraz z zalądowieniem części Basenu V związane z: 

o wykonaniem robót zasypowych w celu zalądowienia części Basenu V o powierzchni 20 tys. m2, 
kruszywo w ilości ok. 160 000 m3 zostanie przywiezione z najbliższych żwirowi albo zostanie do 

tego wykorzystany urobku z prac czerpalnych prowadzonych na terenie portu w ramach innych 
działań inwestycyjnych, 

o wykonanie prac pogłębiarskich o kubaturze ok. 20 000 m3 z jednoczesnym wykorzystaniem 
tego urobku do zalądowienia, 

 Zadanie 3 – Modernizacja Nabrzeży: Remontowego i Północnego wraz z zalądowieniem części 

Basenu II - etap I  związane z: 

o wykonaniem robót zasypowych urobku z prac czerpalnych prowadzonych na terenie portu 
o kubaturze około 260 000 m3 w ramach innych działań, 

Realizacja projektu stanowi potencjalne źródła zanieczyszczeń wód morskich w przypadku: 

 awarii w wyniku błędu ludzkiego,  

 awarii technicznych sprzętu,  

 ekstremalnych warunków meteorologicznych, 

 kolizji między jednostkami pływającymi.  

Podczas prowadzenia prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego 
oddziaływania związane będą z:  

 robotami związanymi z rozbiórkami, pracami ziemnymi; 

 robotami przy budowie obiektów infrastrukturalnych, itp.; 

 pracami instalacyjnymi; 

 pracami czerpalnymi; 

 dojazdem samochodów dostarczających żwir, elementy konstrukcyjne oraz urządzenia,  

 użytkowaniem zaplecza budowy i dróg dojazdowych do przedsięwzięcia,  

 powstawaniem odpadów podczas prac budowlanych.  

W związku z powyższym w poniższej tabeli przedstawiono sposoby minimalizowania 
potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia na etapie jego realizacji. 
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Tabela 12.  Zestawienie oddziaływań na środowisko i metod ich ograniczania 

Rodzaje oddziaływań na środowisko 
Metody łagodzenia 

i ograniczenia negatywnych oddziaływań 

Przekształcanie powierzchni ziemi i zmiany 
jej fizycznych i chemicznych właściwości 

 w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej na terenie 
lądowym, usterki należy natychmiast usunąć, a sprzęt nie 
nadający się do ponownego użycia należy wymienić na nowy, 

 w przypadku zanieczyszczeń gleby lub ziemi podczas realizacji 
przedsięwzięcia, wykonać remediację zanieczyszczonego gruntu 
w celu doprowadzenia go do obowiązujących standardów 
jakości gleby lub ziemi; 

 w celu ograniczenia zanieczyszczenia gruntu wyciekiem 

z uszkodzonych maszyn należy umieszczać je w miejscach do 
tego wyznaczonych, właściwie izolowanych i wyposażonych w 
niezbędne środki do zabezpieczenia ewentualnych wycieków; 

 ziemia z prac ziemnych w maksymalnym stopniu zostanie 
wykorzystana do wykonania zasypów. 

Zanieczyszczenie powietrza 
atmosferycznego (gazy, pyły) 

 zabezpieczanie placów budowy i remontów przed pyleniem np. 
poprzez zraszanie zmagazynowanej ziemi, gruzu oraz kruszarki 
w trakcie pracy, stosowanie plandek; 

 transport materiałów sypkich w opakowaniach pojazdami do 
tego przystosowanymi, przykrywanie skrzyń ładunkowych 
plandekami; 

 magazynowanie materiałów sypkich w miejscach osłoniętych 
przed wiatrem, o ile to możliwe w opakowaniach fabrycznych; 

 ograniczenie prędkości ruchu pojazdów w rejonie budowy; 
 wykorzystanie do prac jedynie sprawnych pojazdów, w tym 

jednostek pływających i maszyn, posiadających aktualny 
przegląd techniczny; 

 plac budowy oraz drogi dojazdowe utrzymywane będą w 
odpowiednim stanie czystości, ograniczającym pylenie – nie 
stwarzającym możliwość nadmiernego pylenia uciążliwego 
szczególnie dla osób postronnych; 

Zanieczyszczenie wód 

 w celu zabezpieczenie wód morskich przed skażeniem wyklucza 
się prowadzenie wszelkich prac remontowych, naprawczych lub 
wymiany płynów eksploatacyjnych w pojazdach 
w bezpośrednim sąsiedztwie wód morskich; 

 na etapie budowy wykonawca robót opracuje i zatwierdzi 
w Urzędzie Morskim w Gdyni instrukcję postępowania 
w przypadku wystąpienia zagrożenia dla środowiska morskiego 
stanowiącą uzupełnienie obowiązującego „Planu zwalczania 
zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych; 

 stacjonowanie jednostek pływających realizujących inwestycję 
jedynie w wyznaczonym do tego przez dyspozytora Portu 
miejscu, 

 zdawanie odpadów z jednostek pływających do portowych 
urządzeń odbiorczych, 

 tankowanie jednostek pływających w sposób zgodny z 
Przepisami Portowymi Urzędu Morskiego w Gdyni, 

 rozstawianie zapór w czasie prowadzenia prac w celu 
ograniczenia rozprzestrzeniania się potencjalnych 
zanieczyszczeń powstających w trakcie prac czerpalnych i 
zasypowych. 
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Rodzaje oddziaływań na środowisko 
Metody łagodzenia 

i ograniczenia negatywnych oddziaływań 

Organizacja i lokalizacja zaplecza budowy 

 lokalizacja poza terenami chronionymi akustycznie, w tym 
obszarami zabudowy mieszkaniowej; 

 zapewnienie odbioru odpadów komunalnych oraz 
sanitarnych z przenośnych kabin; 

 stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany zgodnie 
z certyfikatem dopuszczenia go do użytkowania, w 
przypadku wystąpienia awarii zabezpieczyć grunt w miejscu 
wykonywania robót przez zanieczyszczeniami substancjami 
niebezpiecznymi pochodzącymi z uszkodzonych maszyn; 

 nie dopuszcza się do wykonywania napraw sprzętu na 
terenie budowy; 

 materiały przywozić na teren inwestycji  w sposób 
sukcesywny.  

Miejsca magazynowania  
odpadów i materiałów 

 minimalizować ilość wytwarzanych odpadów; 
 składowanie w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych 

(m.in. w oznaczonych pojemnikach, pryzmach, hałdach, 
kontenerach), do których Inwestor posiada tytuł prawny, 
poza obszarami wrażliwymi na zanieczyszczenia tj. wody 
morskie. Odpady będą w pierwszej kolejności poddawane 
odzyskowi, a  gdy nie będzie możliwy - unieszkodliwieniu 
przez wyspecjalizowanych odbiorców odpadów; 

 odpady niebezpieczne gromadzone będą w szczelnych 

pojemnikach, zabezpieczonych przed wpływem warunków 
atmosferycznych oraz osób postronnych.  

Inne 

 zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich; 
 zachować szczególną ostrożność przy obiektach 

podlegających ochronie zabytków; 
 zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu prac w 

rejonie wód morskich oraz nie dopuszczać do ich 
zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, poprzez 
wyposażenie sprzętu budowlanego w maty sorbcyjne do 
usuwania incydentalnych rozlewów olejowych; 

 w przypadku wykonywania prac instalatorskich 
w sąsiedztwie drzew i krzewów nie podlegających wycince 
należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem;  

 przed przystąpieniem do prac pogłębiarskich 

zaplanowanych w ramach Zadania 2 o kubaturze 20 000 
m3 z jednoczesnym wykorzystaniem tego urobku do 
zalądowienia należy wykonać badania osadów dennych w 
tym rejonie. 
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Ponadto w trakcie realizacji prac budowlanych: 

 czas prowadzenia transportu materiałów budowlanych, zostanie dostosowany do warunków 

drogowych na trasach dojazdowych, w sposób zabezpieczający przed zwiększeniem utrudnień na 

drogach (transport poza godzinami wzmożonego ruchu tzn. poza szczytem komunikacyjnym); 

 materiały budowlane dostarczane będą partiami, których wielkość jest niezbędna do prowadzenia 

robót budowlanych, w miarę możliwości unikać się będzie długotrwałego magazynowania 
materiałów; 

 zaplanowany i wdrożony zostanie system dojazdu pojazdów na teren budowy w taki sposób, aby 

ograniczyć do minimum powstawanie sytuacji wymuszonych przestojów i zatorów na drogach 
dojazdowych do placów budów; 

 urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu, w miarę możliwości, nie będą pracowały 

jednocześnie, a w czasie przerw w pracy, nie będą pracowały na tzw. biegu jałowym; 

 w związku z istniejącą w sąsiedztwie inwestycji zabudową mieszkaniową, prace budowlane związane 

z realizacją przedsięwzięcia prowadzone będą w godzinach 6.00  22;  

Celem ograniczenia niezorganizowanej emisji pyłów w trakcie realizacji przedsięwzięcia 
przewiduje się zastosowanie: 

 dla transportu materiałów pylących  plandek, osłon tub innych zabezpieczeń minimalizujących 

pylenie; 

 dla placu budowy  środki minimalizujące pylenie w warunkach niskiej wilgotności powietrza 

(np. zraszanie); 

 dla placów magazynowania materiałów sypkich  zamiatanie na mokro,  

 dla hałd materiałów sypkich  zraszanie wodą oraz stosowanie plandek ograniczających pylenie; 

 dla dróg dojazdowych do miejsca realizacji inwestycji  utwardzenie w sposób minimalizujący 

pylenie; czyszczenie, w przypadku niskiej wilgotności powietrza  zraszanie nawierzchni drogi wodą; 

Aby zapobiec potencjalnemu oddziaływaniu procesu pogłębiania i odkładania urobku, 
w zakresie emisji hałasu do środowiska, zastosowane zostaną następujące środki: 

 poziomy dźwięku generowane przez pogłębiarki są raczej ograniczone i gwałtownie maleją wraz ze 

wzrostem odległości od pogłębiarki, dlatego też, nie oczekuje się, że prace pogłębiarskie spowodują 

istotne oddziaływanie dźwiękowe na środowisko; 
 jednostki pływające wykonawcy winny być regularnie konserwowane, aby zapewnić prawidłowe 

funkcjonowanie i zgodność z przepisami. W miejscach, gdzie ludzie są narażeni na hałas, środki 

ochrony osobistej powinny być dostępne i muszą być noszone zgodnie z przepisami BHP;  
 sygnał dźwiękowy i syreny winny być używane tylko w razie potrzeby (np. do ostrzeżenia innych 

statków). 
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Reasumując 

Realizując wszystkie działania zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi, celem 
wyeliminowania wycieków, Wykonawca i jego podwykonawcy zapewniają przestrzeganie 
obowiązującego prawa, przepisów, kodeksu postępowania, itp. odnoszące się do zapobiegania 
zanieczyszczeniom ropą naftową i włączające najlepsze praktyki ochrony środowiska do 
wszystkich swoich działań.  

Jednostki pływające będą zgodne z wymaganiami Konwencji MARPOL, która nakłada na statki 
wymogi ustawowe w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniu morza. W przypadku wycieku 
oleju, statki będą postępować zgodnie z procedurą zapobiegania wyciekom ropy naftowej i 
reagowania na nie i powiązanymi procedurami reagowania na wycieki oleju, które zwykle 
stanowią część systemów BHP statku. Przedstawiciel ds. Ochrony środowiska Wykonawcy 
zostanie natychmiast powiadomiony o wycieku. Odpowiednie zestawy do rozlewania będą 
dostępne w całym miejscu pracy. Materiały eksploatacyjne do zestawów przeciwrozlewowych 
zostaną wymienione po ich użyciu. Wszystkie urządzenia do rozlewania używane podczas 
oczyszczania wycieku ropy będą traktowane, jako odpady niebezpieczne. 

Wykonawca będzie dążyć do utrzymania dobrego poziomu gotowości do radzenia sobie 
z incydentem zanieczyszczenia poprzez dostarczenie sprzętu i odpowiednio przeszkolonego 
personelu oraz do reagowania na taki incydent w przypadku ich wystąpienia i poinformowania 
Zamawiającego. 

Składowanie, przeładunek i transport towarów niebezpiecznych będzie zgodne z 
obowiązującymi przepisami, normami i wymaganiami projektowymi.  

Ponadto należy przyjąć niżej podane rozwiązania 

Kierownik Budowy, jest odpowiedzialny za wdrożenie działań adekwatnych do zaistniałej 
sytuacji i rozmiarów zanieczyszczenia oraz informowanie odpowiednich służb, zgodnie 
z procedurami określonymi w opracowanym na potrzeby inwestycji Planie BIOZ.  

Kierownik Budowy zobligowany jest do zabezpieczenia terenu budowy i wyposażenia obiektów 
pływających w: 

 lekkie zapory elastyczne (segmentowe); 

 zapory chłonne z rękawów sorpcyjnych (segmentowa); 

 małe urządzenie do zbierania zanieczyszczenia z powierzchni wody (np. skimmer lub inny zbieracz 

mechaniczny); 

 worki na zużyte rękawy sorpcyjne. 

Na każdej jednostce pływającej, zgodnie z prawidłem 26 załącznika 1 Konwencji MARPOL 
73/78, powinien znajdować się, w zależności od rodzaju jednostki, Okrętowy plan 
zapobiegania rozlewom olejowym - OPZRO (ang. Shipboard Oil Pollution Emergency Plan - 
SOPEP) lub Uproszczony plan zapobiegania rozlewom olejowym - UPZRO, zatwierdzony przez 
administrację państwa bandery lub inną upoważnioną instytucję i napisany w języku 
używanym przez kapitana i oficerów statku. 
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Zabezpieczenie i oznakowanie prac na akwenie morskim 

Prace prowadzone przy użyciu sprzętu pływającego będą odbywać się za wiedzą i zgodą 
Kapitanatu Portu Gdynia. W zakresie bezpieczeństwa ruchu statków, utrzymania porządku na 
obszarze morskich portów, oraz korzystania z usług portowych mających znaczenie dla 
bezpieczeństwa morskiego Należy stosować się do Zarządzenia Nr 9 Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Gdyni z dnia 17 lipca 2018 r. - Przepisy portowe, a w szczególności przepisy 
mówiące o oświetleniu, sygnalizacji i o zasadach ruchu jednostek. Prace oznakowane zostaną 
w sposób zgodny z uzgodnieniem z Kapitanatem Portu Gdynia.  

Jednostki wyposażone będą we wszelki niezbędny i wymagany sprzęt ratowniczy 
i sygnalizacyjny (tratwy, flary, pasy ratunkowe, flagi sygnałowe) w zależności od typu jednostki 
i pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wyposażenie budowy w środki przeciwrozlewowe 

Budowa wyposażona zostanie w dwa typy sorbentów: 

 sorbent sypki  przeznaczony do usuwania z podłoża wszelkich substancji ciekłych (olejów, paliw, 

substancji ropopochodnych, tłuszczy, smarów, wody zaolejonej)  powstała mieszanina sorbentu z 

zanieczyszczeniem zostaje uprzątnięta i przekazana do unieszkodliwienia firmom posiadającym 

stosowne pozwolenia; sorbent sypki wykonany jest z minerałów naturalnych, nie zawiera 

dodatkowych związków chemicznych, cechuje się niskim poziomem emisji pyłów i jako taki nie 

stanowi zagrożenia dla ludzi i zwierząt  może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 

pomieszczeń; 

 maty chłonne  posiadają powłokę trwałą, odporną na ścieranie zapobiegającą przedostaniu się 

wchłanianej substancji do podłoża  wchłaniają średnio 20 razy więcej od swojej wagi  

przeznaczone do usuwania cieczy ropopochodnych i olejów; zanieczyszczone przekazane, jako odpad 

do unieszkodliwienia firmom posiadającym stosowne pozwolenia; 

 rękawy sorbentowe  zapory sorpcyjne  pochłaniają oleje, ropę naftową, inne produkty 

ropopochodne. Przeznaczone do stosowania na akwenach wodnych. Zanieczyszczone przekazane, 

jako odpad do unieszkodliwienia firmom posiadającym stosowne pozwolenia. 

Faza eksploatacji przedsięwzięcia: 

Realizacja omawianej inwestycji polega na: 

 przebudowie Nabrzeża Czeskiego polegającej na przesunięciu linii nabrzeża Czeskiego ok. 180 m i 

zalądowieniu fragmentu Basenu V o powierzchni ok. 20 tys. m2, rozbiórce rampy ro-ro B 
i przebudowie rampy A i A’, przebudowie części linii nabrzeża Rumuńskiego i Stanów 

Zjednoczonych, przebudowie istniejącego układu drogowo – kolejowego, wykonaniu  prac 
pogłębiarskich w rejonie nabrzeża Stanów Zjednoczonych i Rumuńskiego z obecnych 7,6-8 m do 

10-15,5 m głębokości  oraz budowa i przebudowie niezbędnej infrastruktury podziemnej 

(sanitarnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, itd.) w tym infrastruktury podziemnej do odbioru 
ścieków ze statków oraz zasilania statków w energię elektryczną z lądu (Zadanie 2); 

 przebudowie Nabrzeża Remontowego polegającą na przesunięciu istniejących linii nabrzeży: 

Remontowego, Czołowego, Zachodniego łącznej długości ok. 168 m w głąb akwenu Basenu II o 
maksymalnie ok. 180 m i zalądowieniu części Basenu II o powierzchni ok. 3 ha wraz z przebudową 

infrastruktury sanitarnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, w tym infrastruktury podziemnej do 

odbioru ścieków ze statków oraz zasilania statków w energię elektryczną z lądu (Zadanie 3), 
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co zwiększy bezpieczeństwo nie tylko wpływających statków, lecz również środowiska 
wodnego, zabezpieczając przed przypadkowymi kolizjami np. z nabrzeżem oraz wprowadzając 
bezpieczną infrastrukturę podziemną do odbioru ścieków ze statków przyczyni się do 
zwiększenia bezpieczeństwa wód powierzchniowych, w tym wód Kanału Portowego, więc 
i Zatoki Puckiej, poprzez zapobieganie wprowadzaniu niekontrolowanych zanieczyszczeń do 
wód przybrzeżnych. 

Faza likwidacji inwestycji 

Na obecnym etapie nie przewiduje się likwidacji planowanej inwestycji, jednak w przypadku 
wystąpienia takiej sytuacji w dalszej perspektywie największego ryzyka dla poszczególnych 
komponentów środowiska, podobnie jak na etapie realizacji należy oczekiwać w przypadku 
niewłaściwego prowadzania prac rozbiórkowych infrastruktury, wykorzystywania wadliwych 
i niesprawnych maszyn i pojazdów obsługujących prowadzone roboty itp. 

Dlatego w celu ochrony środowiska inwestor przestrzegał będzie poniższych zasad, tj.: 

 zabezpieczy wykorzystywany sprzęt przed wyciekami substancji ropopochodnych i innych do 

środowiska glebowego i wód morskich, a jego tankowanie i konserwację będzie prowadził jedynie 

na odpowiednio zabezpieczonym zapleczu, 
 wszystkie powstające odpady będą segregowanie i zbierane w przeznaczonych do tego celu 

miejscach i pojemnikach oraz sukcesywnie usuwanie z placu budowy przez wyspecjalizowaną 

firmę, 

 zaplecze będzie posiadało sorbenty, maty bądź biopreparaty do neutralizacji i likwidacji ew. 

rozlewów olejowych. 
 wszelkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni będą prowadzone z  zachowaniem 

szczególnej ostrożności i bez użycia ciężkiego sprzętu. 
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7. RODZAJ I PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WPROWADZANYCH DO 
ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY 
ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO 

7.1. Uciążliwości związane z emisją hałasu do środowiska 

Faza realizacji przedsięwzięcia, w tym rozbiórki 

Realizacja analizowanego przedsięwzięcia związana będzie z emisją hałasu do środowiska. 
Źródłem hałasu będą głównie maszyny i urządzenia budowlane oraz ruch pojazdów. Wszystkie 
istotne źródła hałasu na etapie budowy będą źródłami ruchomymi. Ich miejsce jak i dokładny 
czas pracy (a więc miejsce i czas emisji hałasu) będzie zależne od sytuacji wynikającej 
z aktualnego stanu prac budowlanych i potrzeb transportowych. Prace wykonywane na etapie 
realizacji inwestycji i związana z nią emisja hałasu, będą się charakteryzować dużą zmiennością 
zarówno czasową i przestrzenną, wynikającą ze zmieniającego się wraz z postępem prac 
miejsca i rodzaju prac budowlanych.  

Oddziaływania te, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie podlegają normowaniu. Ich 
przestrzenny zasięg można określić na około 100 m od zgrupowania pracujących maszyn 
sprzętu budowlanego. 

Należy podkreślić, że sprzęt budowlany winien spełniać wymogi, określone w Dyrektywie 
2000/14/EC oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji 
hałasu do środowiska (Dz.U. Nr 263, poz. 2202 z późn. zm.). Poniżej przedstawiono 
przewidywane rodzaje maszyn i urządzeń, które mogą być wykorzystane oraz ich maksymalny 
dopuszczalny poziom mocy akustycznej, wynikający z ww. rozporządzenia. 

Tabela 13. Dopuszczalne moce akustyczne wybranych maszyn budowlanych 

Typ urządzenia 

Zainstalowana moc netto P (kW) 
Moc elektryczna Pel

(1) (kW)  
Masa urządz. m (kg) 

Szerokość cięcia L (cm) 

Dopuszczalny poziom 
mocy akustycznej  

w dB/1pW 

Maszyny do zagęszczania (walce wibracyjne, płyty 
wibracyjne, ubijaki wibracyjne) 

P ≤ 8 
8 < P ≤ 70 

P > 70 

105 
106 

86+11 lg P 

Spycharki gąsienicowe, ładowarki  
gąsienicowe, koparko-ładowarki gąsienicowe 

P ≤ 55 
P > 55 

103 
84 + 11 lg P 

Spycharki kołowe, ładowarki kołowe, koparko-
ładowarki kołowe, wywrotki, równiarki, ugniatarki 
wysypiskowe typu ładowarkowego, wózki 
podnośnikowe napędzane silnikiem spalinowym z 
przeciwwagą, żurawie samojezdne, maszyny do 
zagęszczania (walce niewibracyjne), układarka do 
nawierzchni, zmechanizowane hydrauliczne 
przetwornice ciśnienia 

P ≤ 55 
P > 55 

101 
82 + 11 lg P 

Koparki, dźwigi budowlane do transportu towarów 
(napędzane silnikiem spalinowym), wciągarki 
budowlane, redlice motorowe 

P ≤ 15 
P > 15 

93 
80 + 11 lg P 

Agregaty prądotwórcze i spawalnicze 
Pel ≤ 2 

2 < Pel ≤ 10 
Pel > 10 

95 + lg Pel 
96 + lg Pel 
95 + lg Pel 

Agregaty sprężarkowe 
P ≤ 15 
P > 15 

97 
95 + 2 lg P 

Źródło: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 ze zm.) 
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Faza budowy może stanowić uciążliwości dla mieszkańców najbliżej położonych terenów 
chronionych akustycznie (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna), usytuowanych ok. 150 m od 
obszaru najbardziej intensywnych prac przy Zadaniu 3. Przewiduje się więc, że prace 
powodujące znaczną emisję hałasu (prace rozbiórkowe, wznoszenie konstrukcji, prace kafara i 
kruszarki, szlifowanie, transport materiałów budowlanych) będą wykonywane w porze najmniej 

wrażliwej, tzn. w godzinach 700
 2200. Poniżej przedstawiono obliczenia wpływu hałasu 

emitowanego w trakcie budowy na tereny chronione w tym zakresie. 

Prace budowlane będą wykonywane wyłącznie porze dziennej. W czasie odniesienia tj. 8 
godzin, założono dla Zadania 2 pracę trzech maszyn typu: spychacz, koparka, ładowarka itp., 
ruch pojazdów ciężarowych (dostawczych, wywrotek, betoniarek itp.) w liczbie 5 
pojazdów/godz. oraz pracę pogłębiarki. 

Dla pojazdów i pogłębiarki, trasę na terenie budowy podzielono na segmenty o długości 20 m, 
umieszczając w środku każdego z nich źródło zastępcze przyjmując, że prędkość ruchu na 
trasie nie przekroczy 10 km/h dla pojazdów ciężarowych, 5 km/h dla maszyn budowlanych i 
0,1 km/h dla pogłębiarki; zredukowany równoważny poziom mocy akustycznej LWAeq wywołany 
ruchem ww. jednostek wyniesie: 
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gdzie: 
LWA  - poziom mocy akustycznej związany z jazdą i manewrami  
 LWAtł - poziom mocy akustycznej tła, przyjmowany LWAtł = 0, 
 ni  - ilość pojazdów/maszyn, 
 ti - czas trwania pojedynczego sygnału akustycznego, 
 tp - czas przerwy w działaniu źródła hałasu, 
 To – czas ekspozycji na hałas, w porze dnia To = 8 h. 

Poniżej zamieszczono obliczone, zgodnie z zaleceniami Instrukcji ITB 338/200820, poziomy 
mocy akustycznej źródeł hałasu. 

Tabela 14. Dane wejściowe do obliczeń emisji hałasu  

 

                                                           

 

20
 Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/2008 „ Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego 

w środowisku” 
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Źródłem emisji hałasu na terenie planowanej inwestycji będzie również kafar o mocy 
akustycznej uderzenia max. ok. 120 dB.  

Przy założeniu czasu uderzenia 0,1 s i 1 200 uderzeń na godzinę (20x/min.), efektywny czas 
emisji hałasu wynosi 120 s/h, a w ciągu całego czasu odniesienia, tj. 8 godz. (28 800 s) – 
960 s. Zredukowany równoważny poziom mocy akustycznej LAeq,T, wyliczamy ze wzoru: 
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gdzie: 

TAeqL ,  - równoważny (ekwiwalentny) poziom hałasu, odniesiony do danego przedziału czasu, 

iL  - poziom emisji hałasu ustalonego, niezmiennego w danym czasie t , 

t  - czas, w którym hałas ma dany ustalony poziom, 

T - czas odniesienia – czas w którym działa dane źródło hałasu łącznie z czasem, w którym źródło nie pracuje lub 

pracuje ze zmniejszoną mocą (dla pory dnia – 8 godzin) 

dla podanych wyżej parametrów wynosi LAeq,T = 105,2 dB. 

Moc akustyczna źródła zastępczego: 

LAeq,D = 10 log (100,1×89,5+100,1×93+100,1×105,2) = 105,6 dB 

Biorąc pod uwagę wartość LAeq,D = 105,6 dB jako poziom hałasu w porze dziennej, można w 
przybliżeniu określić poziom dźwięku na granicy najbliższego terenu chronionego, tj. 
w odległości ok. 150 m. 

Określenie poziomu dźwięku źródła zastępczego z odległości 1 m 21: 

LAeq1,D = 105,6 – 11 = 94,6 dB  

Obliczenie poziomu hałasu w odległości 150 m: 

LAeq2’,D = 94,6 – 20 log (150/1) = 51,1 dB 

Zakładając, że na terenie zabudowy chronionej dotrzymany jest poziom dopuszczalny hałasu w 
wysokości 55 dB w porze dziennej (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna), funkcjonowanie 
planowanego przedsięwzięcia spowoduje przyrost wartości równoważnego poziomu hałasu na 
tym terenie o wartość równą: 

 = 10log(100,155+100,151,1)-55 = 1,48 dB 

                                                           

 

21
 Wykorzystano wzór dla źródła punktowego i fali sferycznej: 

 



 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,  

Karta informacyjna przedsięwzięcia pt.: „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap IV, zadanie 2-3” 

 

Strona 113 
TERRA CONSULTING  

dr inż. Mariola Olszak  Pawelec 

REGON: 220221570 NIP: 957–009–33–68 
tel. 0 609 239 710; fax: 0 58 660 03 58; e-mail terraconsulting@post.pl 

Są to wartości niezauważalne dla odbiorcy - ucho ludzkie reaguje na zmiany poziomu hałasu 
rzędu 3-5 dB.  

Obliczony powyżej przyrost wartości poziomu hałasu na terenie zabudowy chronionej 
akustycznie jest niezależny od emisji pochodzących z innych źródeł w sąsiedztwie 
analizowanego przedsięwzięcia. W związku z powyższym określa też jego udział w 
skumulowanym oddziaływaniu wszystkich obiektów i instalacji powodujących emisję hałasu na 
najbliżej położonym terenie chronionym akustycznie.  

Oczywiście powyższe obliczenia są jedynie przybliżone, nie uwzględniające ekranowania fal 
dźwiękowych przez przeszkody terenowe (np. budynki, ogrodzenia) oraz faktu, że obliczony 
poziom hałasu dotyczy terenu rozmieszczonego na dużej powierzchni i w różnej odległości od 
terenów chronionych akustycznie (odległość 150 m jest najmniejszą od prowadzonych prac). 
Są one jednak w zupełności wystarczające do stwierdzenia, że planowane przedsięwzięcie w 
trakcie realizacji nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomu hałasu na 
terenach chronionych akustycznie.  

Wibracje będą powodowane pracą maszyn budowlanych. Drgania mechaniczne w wielu 
przypadkach są czynnikiem roboczym, celowo wprowadzanym przez konstruktorów do maszyn 
czy urządzeń jako niezbędny element do realizacji zadanych procesów technologicznych np. w 
maszynach i urządzeniach do wibracyjnego zagęszczania materiałów (gruntu). 

Widmo częstotliwościowe tych wibracji zawiera składowe od kilku do kilkuset Hz w zależności 
od rodzaju urządzenia. Składowe o częstotliwościach powyżej 30 Hz są silnie tłumione 
w gruncie natomiast składowe o częstotliwości do kilkunastu Hz mogą przenosić się na tereny 
nawet znacznie oddalone od terenu budowy. Oddziaływania wibracji podczas budowy mają 
ograniczony charakter czasowy, co znacznie minimalizuje ich wpływ na otoczenie, a amplituda 
tych wibracji przekazywana przez podłoże na budynki na ogół nie przekracza strefy drgań 
odczuwalnych przez budynki, ale nieszkodliwych dla ich konstrukcji.  

Faza eksploatacji przedsięwzięcia 

Pośrednim źródłem hałasu czasie eksploatacji będą statki cumujące przy przebudowanym 
nabrzeżu. Jednakże, zgodnie z pomiarami hałasu wykonanymi w 2015 r., w Porcie Gdynia nie 
występuje ponadnormatywna emisja w tym zakresie. Po realizacji planowanego 
przedsięwzięcia sytuacja w zakresie emisji hałasu praktycznie nie ulegnie zmianie – 
inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu i postoju jednostek pływających.  

W trakcie eksploatacji nie przewiduje się emisji wibracji z planowanego przedsięwzięcia. 

Faza likwidacji przedsięwzięcia 

Uciążliwości związane z emisją hałasu na etapie likwidacji inwestycji będą zbliżone do tych 

powstających na etapie realizacji i emitowały hałas zbliżony do etapu budowy.  
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7.2. Uciążliwości związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza 

Faza realizacji przedsięwzięcia, w tym rozbiórki  

Zanieczyszczenia atmosfery powstałe w trakcie prac budowlanych to głównie gazy spalinowe 
pracujących maszyn budowlanych - napędzanych silnikami diesla ciężarówek, dźwigów, 
koparek, agregatów, sprężarek powietrza, pogłębiarek, itd. 

Charakter tych emisji będzie niezorganizowany. 

Poniżej przedstawiono przewidywane zużycie paliwa dla sprzętu lądowego wykorzystywanego 
przy realizacji inwestycji, dla każdego z realizowanych Zadań. 

Tabela 15. Parametry pracy sprzętu używanego podczas budowy/rozbiórki  

Rodzaj urządzenia Zapotrzebowanie na olej napędowy [dm3] Efektywny czas pracy [%] 

koparka kołowa 15 25 

ładowarka 15 25 

spycharka 20 25 

kafar 20 25 

samochody ciężarowe 20 10 

Biorąc dla ww. urządzeń jako dane wyjściowe: całkowity okres pracy – 250 dni roboczych 
w roku, dobowy czas pracy – średnio 10 godzin/dobę (2500 h/rok) oraz średnio 5 pojazdów 
ciężarowych/godz., przewiduje się zużycie paliwa (oleju napędowego) przy realizacji każdego z 
Zadań na ok. 27 dm3/h, tj. ok. 23 kg/h. 

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń przyjęto zgodnie z pismem MOŚZNiL PZmot/0631/152/93 
z dnia 1.01.1993 r. ze spalania paliw w silnikach maszyn, urządzeń i pojazdów specjalnych w 
kategorii maszyny przemysłowe napędzanych olejem napędowym (o zapłonie samoczynnym):  

 tlenki azotu – 50,0 g/kg paliwa;  

 dwutlenek siarki – 6,0 g/kg paliwa;  

 tlenek węgla – 20,0 g/kg paliwa;  

 pył – 4,0 g/kg paliwa;  

 węglowodory alifatyczne – 5,5 g/kg paliwa;  

 węglowodory aromatyczne – 2,5 g/kg paliwa. 

Dla ww. warunków, poniżej przedstawiono emisję zanieczyszczeń z maszyn i pojazdów w 
obszarze każdego z Zadań. 

Tabela 16. Emisja zanieczyszczeń z maszyn i pojazdów 

Substancja 
Emisja godzinowa 

[kg/h] 
Emisja roczna 

[Mg/a] 

Tlenki azotu 1,150 2,875 

Dwutlenek siarki 0,138 0,345 

Tlenek węgla 0,460 1,150 

Pył ogółem 0,092 0,230 

Węglowodory alifatyczne 0,126 0,315 

Węglowodory aromatyczne 0,058 0,145 
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Dla emisji z pogłębiarek, wskaźniki emisji zanieczyszczeń przyjęto zgodnie z pismem MOŚZNiL 
PZmot/0631/152/93 z dnia 1.01.1993 r. ze spalania paliw w silnikach jednostek pływających 
napędzanych olejem napędowym (o zapłonie samoczynnym):  

 tlenki azotu – 58,0 g/kg paliwa;  

 dwutlenek siarki – 6,0 g/kg paliwa;  

 tlenek węgla – 8,0 g/kg paliwa;  

 pył – 4,0 g/kg paliwa;  

 węglowodory alifatyczne – 5,5 g/kg paliwa;  

 węglowodory aromatyczne – 2,5 g/kg paliwa. 

Czas pracy przy średniej wydajności pogłębiarki dla robót zasypowych i pogłębiarskich ok. 200 m3/h: 
 Zadanie 2 – 900 godz., 
 Zadanie 3 – 1300 godz., 

Zużycie paliwa – 20 kg/h. 

Dla ww. warunków, emisja zanieczyszczeń z pogłębiarki w obszarze akwenu wyniesie: 

Tabela 17. Emisja zanieczyszczeń z pogłębiarki 

Substancja 
Emisja godzinowa 

[kg/h] 

Emisja całkowita (roczna) 
[Mg/a] 

Zadanie 1 Zadanie 2 

Tlenki azotu 1,160 1,044 1,508 

Dwutlenek siarki 0,120 0,108 0,156 

Tlenek węgla 0,160 0,144 0,208 

Pył ogółem 0,080 0,072 0,104 

Węglowodory alifatyczne 0,110 0,099 0,143 

Węglowodory aromatyczne 0,050 0,045 0,065 

Poniżej przedstawiono wartości odniesienia dla emitowanych substancji. Stan zanieczyszczenia 
atmosfery (poziom tła) na analizowanym terenie przedstawiono poniżej, w oparciu o pomiary 
i szacunek poziomu emisji podany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – pismo z 
dnia 17 marca 2019 r. (Załącznik). Pozostałe substancje – 10% wartości odniesienia. 

Tabela 18. Zestawienie wartości odniesienia i tła zanieczyszczenia atmosfery 

Substancja CAS D1, µg/m3 Da, µg/m3 R, µg/m3 

Tlenki azotu jako NO2 10102-44-0,10102-43-9 200 40 20 

Dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20 3 

Tlenek węgla 630-08-0 30000 - - 

Pył zawieszony PM10 - 280 40 20 

Pył zawieszony PM2,5 - - 20 10 

Węglowodory alifatyczne - 3000 1000 100 

Węglowodory aromatyczne - 1000 43 4,3 
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Metodyka obliczeń 

W celu obliczenia stężeń maksymalnych 1-godzinowych oraz stężenia średniorocznego 
zanieczyszczeń, przeprowadzono symulację przy użyciu programu OPERAT FB, w oparciu 
o referencyjne metodyki modelowania zanieczyszczeń, określone w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 10 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 
w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87). 

Skład frakcyjny pyłu określono na podstawie bazy danych CEIDARS (California Emission 
Inventory Development and Reporting System)22 dla maszyn i pogłębiarek napędzanych 
silnikiem diesla. 

Przyjęty skład frakcyjny pyłu (zakresy w m): 

0-2,5  - 92% 
2,5-10 - 8% 
>10 - 0% 

Obszary prac lądowych oraz zasypowych i czerpalnych (pogłębiarki) zostały uwzględnione w 
obliczeniach jako powierzchniowe źródła emisji. 

Wysokość emitora powierzchniowego dla prac lądowych przyjęto do obliczeń w wysokości 
H = 5 m a nie, jak wynosi rzeczywista wysokość wylotów rur wydechowych pojazdów i 
maszyn. Powyższe wynika z założeń do formuł obliczeniowych – w tym wypadku formuły 
potęgowej niskiej średniej prędkości wiatru i z założenia, że stężenie zanieczyszczenia 
w punkcie emisji jest nieskończenie duże, w rezultacie których stężenia z niskich emitorów są 
w istotny sposób zawyżane w wynikach, deformując istotnie wynik końcowy stężenia i tym 
samym ocenę wpływu na jakość powietrza. 

Wysokość emitora powierzchniowego dla pracy pogłębiarki przyjęto w wysokości H = 15 m. 

Szorstkość terenu z0 = 1,0 m (woda, miasto 100-500 tys. mieszk. - zabudowa średnia). 

Róża wiatrów – Gdańsk-Wrzeszcz. 

W obliczeniach przyjęto najbardziej niekorzystną sytuację, w której prace w obszarze obydwu 
zadań będą prowadzone w tym samym czasie. 

W Załączniku do karty informacyjnej przedstawiono dane wejściowe do obliczeń.  

Zakres skrócony 

Dla zespołu emitorów obliczana jest suma stężeń maksymalnych, aby sprawdzić, czy spełniony 
jest warunek: 

1

e

mm D0,1S 
 

gdzie: 

Smm - stężenie maksymalne 
D1 - wartość odniesienia lub dopuszczalny poziom substancji w powietrzu uśredniony do 1 godziny 

                                                           

 
22 Krause M., Smith S., Final –Methodology to Calculate Particulate Matter (PM) 2.5 and PM 2.5 
Significance Thresholds, SCAQMD, 2006, http://www.aqmd.gov/ceqa/handbook/PM2_5/PM2_5.html 
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Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń sumy stężeń maksymalnych. 

Tabela 19. Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych  

Nazwa zanieczyszczenia 
Suma stężeń 

max. [µg/m3] 

Stęż. dopuszcz. 

D1 [µg/m3] 

Obliczać stężenia 
w sieci receptorów 

Ocena 

pył PM-10 18,25 280 - Smm < 0.1*D1 

dwutlenek siarki 54,8 350 TAK 0.1*D1< Smm <D1 

tlenki azotu jako NO2 473 200 TAK Smm > D1 

tlenek węgla 158,3 30000 - Smm < 0.1*D1 

węglowodory aromatyczne 22,97 1000 - Smm < 0.1*D1 

węglowodory alifatyczne 50,0 3000 - Smm < 0.1*D1 

pył zawieszony PM 2,5 16,79 -  bez oceny - brak D1 

Zakres pełny 

W zakresie pełnym, przeprowadzono obliczenia w sieci receptorów (X: 4200 m, Y: 2000 m, co 
50 m) dla substancji, dla których suma stężeń maksymalnych przekroczyła parametry progowe 
oraz dla pyłu zawieszonego PM2,5 dla którego nie określono wartości D1. W Załączniku do 
niniejszej kary informacyjnej przedstawiono dane wejściowe i wyniki obliczeń w postaci 
graficznej (tabulogramy wyłącznie w wersji elektronicznej ze względu na swoją objętość). 
Poniżej zaprezentowano podsumowanie obliczeń w zakresie pełnym.  

Tabela 20. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 

Parametr Wartość 
X Y kryt. kryt. kryt. 

m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,267  1150    1400   6 1 WSW 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 1150 

Y = 1400 m, wynosi 0,267 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 10 µg/m3. 

Tabela 21. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów 

Parametr Wartość 
X Y kryt. kryt. kryt. 

m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 30,5   950    1350   6 1  E  
Stężenie średnioroczne µg/m3 0,869  1150    1400   6 1 WSW 

Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 950 Y = 1350 m i wynosi 30,5 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. 
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 1150 

Y = 1400 m, wynosi 0,869 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 17 µg/m3. 

Tabela 22. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów 

Parametr Wartość 
X Y kryt. kryt. kryt. 

m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 264,5   950    1350   6 1  E  

Stężenie średnioroczne µg/m3 7,316  1150    1400   6 1 WSW 

Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % 0,16  1500    1450   6 1 WSW 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych 
X = 950 Y = 1350 m i wynosi 264,5 µg/m3. 
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Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych występuje w punkcie o współrzędnych 
X = 1500 Y = 1450 m, wynosi 0,16% i nie przekracza dopuszczalnej 0,2%. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 1150 

Y = 1400 m, wynosi 7,316 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 10 µg/m3. 

Dla oddziaływania analizowanej inwestycji w trakcie realizacji, w całym obszarze prac 
prowadzonych w ramach analizowanych Zadań, spełnione będą warunki wprowadzania 
zanieczyszczeń do powietrza, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 
stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 
Nr 16, poz. 87) oraz wartości dopuszczalne substancji w powietrzu, określone w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031). 

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji ograniczy się do terenu Portu. 

Faza eksploatacji przedsięwzięcia  

W trakcie eksploatacji nie przewiduje się bezpośredniej emisji do powietrza – planowane 
przedsięwzięcie polega na rozbudowie i przebudowie już istniejącej infrastruktury portowej. 
Infrastruktura ta, wraz z układem drogowo-kolejowym, służyć będzie do obsługi statków 
cumujących przy nabrzeżach, które będą źródłem emisji zanieczyszczeń pochodzących ze 
spalania paliw silnikowych, takich przede wszystkim jak: tlenki azotu i węgla i w mniejszym 
stopniu: pyłu (w tym pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10) i dwutlenku siarki. Emisja ta w wyniku 
realizacji planowanego przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie, ponieważ jest ona uzależniona od 
ilości i rodzaju towarów przeładowywanych na nabrzeżach, a te podyktowane są głównie 
kryteriami rynkowymi (gospodarczymi). W związku z powyższym, w chwili obecnej nie jest 
możliwe jej oszacowanie, ponieważ charakteryzuje się ona dużą zmiennością w czasie.  

Faza likwidacji przedsięwzięcia  

Etap likwidacji inwestycji będzie wiązał się z takim samymi oddziaływaniami, jak na etapie 
realizacji i zastosowane zostaną tożsame środki minimalizujące oddziaływanie. 

7.3. Wpływ na powierzchnię ziemi i krajobraz 

Faza realizacji przedsięwzięcia 

Inwestycja polega na przebudowie nabrzeży Czeskiego i Rumuńskiego będzie realizowana  na 
terenie silnie uprzemysłowionym, w większości utwardzonym, po którym stale poruszają się 
pojazdy ciężarowe, pociągi bądź pracują maszyny wyładowczo/załadowcze. Wobec 
powyższego prace związane z realizacją przedsięwzięcia, a w konsekwencji pojawienie się 
nowych maszyn oraz wykopów nie będą negatywnie wpływać na krajobraz.  

Faza eksploatacji przedsięwzięcia 

Zarówno w Zadaniu 2 jak i Zadaniu 3 planowanego przedsięwzięcia przewidywane są prace 
zalądowiające fragmenty akwenów portowych o łącznej powierzchni ok 50 000 m2, w efekcie 
czego powstaną nowe działki lądowe.  

W związku z powyższym  realizacja planowanego przedsięwzięcia pt. „Przebudowa nabrzeża 
w Porcie Gdynia, Etap IV, zadanie 2-3” będzie miała w pływ na powierzchnię ziemi 
i wprowadzi nowe elementy do istniejącego krajobrazu. 
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Zalądowienia ok. 20 tys. m2 akwenu Basenu V wiąże się z pozyskaniem dodatkowych terenów 
składowo-manewrowych w rejonie terminalu ro-ro. To znaczy, że nowo powstałe tereny 
zostaną zagospodarowane w identyczny sposób jak istniejące zaplecze nabrzeża Czeskiego. 
W związku z czym, można stwierdzić, że istniejący obecnie charakterystyczny dla terminalu 
ro-ro krajobraz w żaden sposób nie zostanie zburzony  w wyniku realizacji Zadania 2 
planowanego przedsięwzięcia. 

Inaczej kształtuje się sytuacja z krajobrazem w rejonie Basenu II. Tereny przeznaczone pod 
realizacją Zadnia 3 planowanego przedsięwzięcia stanowią tereny postoczniowe bardzo 
mocno antropologicznie zdegradowane. Obszar ten zanieczyszczony jest odpadami 
opakowaniowymi, starymi elementami stalowymi, pozostałościami niezagospodarowanego 
ścierniwa. Większą część terenu stanowi nieszczelna nawierzchnia z połamanych płyt 
drogowych. Podsumowując obecnie krajobraz ma charakter ruderalny, nieestetyczny 
i nieprzyjazny dla człowieka. 

W związku z czym, wykonanie planowanego zalądowienia Basenu II, w celu pozyskania 
dodatkowych terenów składowo-manewrowych, na nieuciążliwą działalność portową oraz 
rezerwy pod przyszła rozbudowę węzła komunikacyjnego w Porcie Gdynia wymusi 
przynajmniej częściowe uporządkowanie tego terenu, co niewątpliwie podniesie jego walory 
krajobrazowe. 

Faza likwidacji przedsięwzięcia 

Etap likwidacji inwestycji będzie się charakteryzował prowadzeniem prac zbliżonych do tych 
realizowanych na etapie budowy. Wobec powyższego, analogicznie nie przewiduje się  
wpływu likwidacji inwestycji na krajobraz i ukształtowanie  powierzchni ziemi. 

7.4. Gospodarka odpadami i ściekami 

Faza realizacji przedsięwzięcia 

W ramach realizacji przedsięwzięcia planowane są prace m.in.: 

 rozbiórkowe, 

 zasypowe, 

 budowlane, 

 instalacyjne. 

Głównym elementem obu zadań jest zalądowienie części Basenu V i II. Do tego celu zostanie 
wykorzystany urobek pozyskany w ramach przedsięwzięcia „Pogłębianie toru podejściowego i 
akwenów wewnętrznych Portu Gdynia- etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie 
Gdynia- etapy II i III”. W myśl zapisów art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o 
odpadach przepisów ustawy nie stosuje się do osadów przemieszczanych w obrębie wód 
powierzchniowych w celu związanym z gospodarowaniem wodami lub drogami wodnymi, 
zarządzaniem wodami lub urządzeniami wodnymi lub ochroną przed powodzią bądź 
ograniczaniem skutków powodzi i susz, rekultywacją, refulacją, pozyskiwaniem lub 
uzdatnianiem terenu, jeżeli osady te nie są niebezpieczne.  

Kwestie związane z zagospodarowaniem osadów dennych w Basenach II i V zostały 
omówione w rozdziale 2.2. Jakość urobku z prac czerpanych przeznaczonego do odkładu.  
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Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 10) w sprawie katalogu odpadów zidentyfikowano odpady powstające na etapie realizacji 
przedsięwzięcia, które wymieniono w poniższej tabeli.  

Tabela 23. Przewidywane rodzaje odpadów wytwarzanych na etapie realizacji przedsięwzięcia 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 03 Opakowania z drewna 

15 01 04 Opakowania z metali 

15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

15 02 02* 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 
(np. PCB) 

15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) 
i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy5) inne niż wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 12 

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 82 Inne niewymienione odpady 

17 02 01 Drewno  

17 02 03 Tworzywa sztuczne 

17 02 04* 
Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe) 

17 03 01* Mieszanki bitumiczne zawierające smołę 

17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 

17 04 02 Aluminium  

17 04 05 Żelazo i stal 

17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 
 

 Odpady niebezpieczne 

Podczas wykonywania prac budowlanych wytwarzane mogą być odpady zaliczane do grupy 
15 i 17 katalogu odpadów, czyli odpady opakowaniowe (m.in. z zaplecza budowy), sorbenty, 
odpady z rozbiórki nabrzeża i budynku, budowy, demontażu nawierzchni drogowych 
i infrastruktury oraz ziemia.  

Przewidywana ilość najważniejszych odpadów: 

 gruz betonowy i odpady z betonu (17 01) – ok. 78 000 Mg, 

 drewno (17 02 01) – ok. 700 Mg, 

 tworzywa sztuczne (17 02 03) – ok. 15 Mg, 

 podkłady kolejowe (17 02 04*) – ok. 50 Mg, 

 mieszanki bitumiczne (17 03) – ok. 50 Mg, 

 żelazo i stal (17 04 05) – ok. 1 500 Mg, 

 kable (17 04) – ok. 20 Mg, 

 gleba i ziemia (17 05) – ok. 10 000 Mg. 
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Gruz powstały w wyniku demontażu ramp i pirsów zostanie pokruszony i w przypadku 
spełniania odpowiednich parametrów wykorzystany do: uzupełnienia zalądowionej części 
basenu, podbudowy nowych nawierzchni drogowych lub na zasypy pomiędzy budowanym 
nabrzeżem a projektowaną nową ścianą nabrzeża. 

Wszelkie zanieczyszczenia znajdujące się na dnie basenu zostaną usunięte po zakończeniu 
prac budowlanych.  

Wszystkie odpady powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą zagospodarowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności zgodnie 
z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.). 
W przypadku wbudowywania gruzu na miejscu konieczne jest uzyskanie pozwolenia na 
przetwarzanie odpadów zgodnie z przepisami wprowadzonymi w 2018 r. w ustawie 
o odpadach.  

Odpady będą magazynowane w sposób adekwatny do ich ilości i rodzaju – w oznakowanych 
pojemnikach (i szczelnych w przypadku odpadów niebezpiecznych), kontenerach, hałdach lub 
luzem, w miejscach niekolidujących z pracami budowlanymi.  

Wpływ na środowisko odpadów wytwarzanych w trakcie budowy będzie niewielki i znikomy. 
W zdecydowanej większości nie są to odpady niebezpieczne i nie wymagają specjalnego 
postępowania w trakcie ich przejściowego gromadzenia na terenie inwestycji. Niewielkie ilości 
zużytych sorbentów, opakowań po substancjach niebezpiecznych lub zużytych urządzeń 
zawierających elementy niebezpieczne (o ile wystąpią) będą przechowywane, do czasu ich 
wywiezienia przez odbiorcę odpadu, w szczelnych pojemnikach lub kontenerach.  

Aby zminimalizować presję jakie wywierają na środowisko naturalne odpady umieszczane na 
składowiskach odpadów, planowane jest wbudowanie uzyskanego gruzu z rozbiórek, tak jak 
to wskazano powyżej.   

Sposób przetrzymywania odpadów wskazany w KIP ma za zadanie zabezpieczyć możliwość 
zanieczyszczenia wód gruntowych lub gleby. Wytworzone odpady są one typowe dla prac 
budowlanych i nie jest konieczne stosowanie specjalnych zabezpieczeń  przy ich transporcie 
oraz przetwarzaniu. Dodatkowo, segregacja odpadów prowadzona na placu budowy 
zmniejszy ilość odpadów, które trafią na wysypisko odpadów. 

Gospodarka ściekowa  

System gospodarowania ściekami bytowymi na terenie budowy oparty będzie na 
montowanych na zapleczach budowy mobilnych toaletach, z których zgromadzone ścieki będą 
okresowo wywożone do najbliższej oczyszczalni ścieków. 

Ewentualne wody z odwodnienia wykopów będą trafiać do istniejącej kanalizacji deszczowej, 
której wyloty są zlokalizowane w basenach portowych. 

Faza eksploatacji przedsięwzięcia 

Gospodarka odpadami  

Planowana inwestycja na terenie Zadania 2 nie zmieni sposobu użytkowania istniejących 
nabrzeży oraz odpadów powstałych w wyniku działalności prowadzonej na tym terenie przez 
OT Port Gdynia Sp. z o.o., w związku z czym gospodarka odpadami na tym terenie nie 
ulegnie zmianie i będzie za nią odpowiadał operator terminalu. 
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W przypadku obszaru Basenu II w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności 
stoczniowej na tym terenie zmianie ulegnie charakter powstających odpadów. Nie będą to już 
to typowe odpady stoczniowe, jak np. ścierniwo, pozostałości po farbach i innych 
chemikaliach itd., ale grupy odpadów typowe dla prowadzenia działalności przeładunkowej 
lub magazynowej tj. takie jak w przypadku Zadania 2. 

Na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie 
odpadów, których rodzaje zamieszczono w poniższej tabeli i wytwarzane w związku z 
prowadzoną działalności oraz przeprowadzanymi pracami konserwatorskimi i remontowymi. 

Tabela 24. Przewidywane rodzaje odpadów wytwarzanych na etapie eksploatacji przedsięwzięcia 

Kod 
odpadów 

Rodzaj odpadów 
Ilość 

odpadów Mg/ 
rok 

15 01 01 Opakowania z drewna 1  

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 2  

15 01 07 Opakowania ze szkła 1  

16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy5) inne niż wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 12 

0,05 

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do  16 02 13 0,05 

16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń 0,05 

17 04 05 Żelazo i stal 100 

16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 0,05 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 15 

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 20  
 

 Odpady niebezpieczne 

Powstałe odpady zostaną przekazane podmiotom, które posiadają zezwolenie oraz wpis do 
rejestru BDO, zezwalajace na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych. 
Rozwiązania takie zapewniają bezpieczną eksploatację inwestycji nie powodującą zagrożenia 
zanieczyszczenia środowiska. Prawidłowe zagospodarowanie odpadów poprzez poddanie ich 
w pierwszej kolejności odzyskowi spowoduje zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na 
wysypisko. Takie działanie przyczynia się na zmniejszenie presji na środowisko jaką generują 
powstające odpady.  

Gospodarka ściekowa  

Eksploatacja samego nabrzeża na etapie eksploatacji nie będzie generowała ścieków.  

Pośrednio wytwarzanymi odpadami będą odpady powstałe w czasie eksploatacji statków 
cumujących przy nabrzeżach. Będą one odbierane i zagospodarowywane w sposób 
obowiązujący na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. zgodnie z Portowym planem 
gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków w Porcie Gdynia.   

Reasumując, nowe konstrukcje nabrzeży nie wpłyną na ani na zmianę struktury jakościowej 
odpadów i ścieków odbieranych ze statków, ani na sposób ich zagospodarowania. 
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Faza  likwidacji inwestycji  

Na etapie likwidacji inwestycji przewiduje się powstanie odpadów o kodach wymienionych 
przy analizie realizacji inwestycji. Jednakże, na tym etapie nie jest możliwe wskazanie ilości 
powstałych odpadów, gdyż jest to uzależnione od skali likwidacji inwestycji. Postępowanie z 
powstałymi odpadami będzie analogiczne jak to opisane dla etapu realizacji. 

7.5. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

Faza realizacji inwestycji  

Realizacją planowanego przedsięwzięcia zgodnie z przedstawioną technologią związana 
będzie m.in. z prowadzeniem prac pogłębiarskich.  

Prace pogłębiarskie oraz odkładanie czystego urobku czerpalnego na klapowisku może 
wywołać lokalne i krótkookresowe zakłócenia środowiska morskiego w rejonie istniejącego 
klapowiska, polegające na zmianach: 

 fizycznych – zmiany topografii dna w miejscu pogłębiania, odkładania urobku, zmiany w jakości 

osadów dennych, suspensja i dyspersja frakcji drobnoziarnistej; 
 chemicznych – uwalnianie substancji biogennych i toksycznych z urobku na skutek działania 

czynników mechanicznych, chemicznych i biologicznych;  

 biologicznych – bezpośrednie zasypywanie makrozoobentosu i meiobentosu bytujących na dnie 

klapowiska. 

W analizowanym przypadku nie wystąpią zmiany chemiczne ze względu na fakt, że osady 
denne, aby zostały zdeponowane na klapowisku nie mogą zawierać ponadnormatywnych 
ilości substancji powodujących, że urobek jest zanieczyszczony. Co do pozostałych zmian 
można przyjąć, że wpływ zatapianego urobku będzie niewielki ze względu na fakt, że w 
dynamicznym środowisku wodnym i osadowym, żyjące tam organizmy wykazują naturalne 
przystosowanie do niestabilności ich biotopów, a urobek będzie rozpraszany na dużym 
obszarze w stosunkowo długim odstępie czasu. 

Szacunkowa wielkość urobku może wynieść ok. 20 tys. m3  przed przystąpieniem do prac 
pogłębiarskich zaplanowanych w ramach Zadania 2 z jednoczesnym wykorzystaniem tego 
urobku do zalądowienia należy wykonać badania osadów dennych w tym rejonie. 

Prace czerpalne prowadzone w rejonie planowanej inwestycji powodować będą lokalny 
i krótkookresowy wzrost mętności wody, która po pewnym czasie wróci do stanu 
pierwotnego. Chwilowy wzrost mętności wody nie wpłynie w istotny sposób na życie w toni 
wodnej i na dnie. 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z modyfikacją charakterystyki 
hydromorfologicznej jednolitych części wód powierzchniowych, przebudową cieków mogącą 
powodować zmianę lub zaburzenie warunków wodnych nie wywoła także zmian poziomu wód 
podziemnych w sposób, który powodowałby pogorszenie stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych i podziemnych lub skutkowałby brakiem osiągnięcia dobrego 
stanu/potencjału wód. 
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Faza eksploatacji inwestycji 

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wzrostu zużycia wody w stosunku do stanu 
aktualnego, ponieważ przebudowa linii nabrzeża Pomocniczego nie wygeneruje dodatkowego 
zużycia mediów, paliwa, energii i surowców naturalnych.  

Ucywilizowanie odbioru ścieków  przebudowa niezbędnej infrastruktury podziemnej 

sanitarnej, w tym infrastruktury podziemnej do odbioru ścieków ze statków, ograniczenie 
falowania  wpłyną na poprawę bezpieczeństwa wód basenów portowych, a tym samym 

Zatoki Puckiej. 

Faza likwidacji inwestycji 

Etap likwidacji inwestycji będzie wiązał się z pracami rozbiórkowymi, mającymi na celu 
likwidację obiektów opisanych na etapie realizacji inwestycji. Oddziaływania z tym związane 
będą zbliżone do tych, które będą miały miejsce na etapie budowy i wymagać będą 
analogicznych zabezpieczeń środowiska, jak w przypadku prowadzenia prac budowlanych. 

Podsumowanie 

Zakres planowanego przedsięwzięcia, projektowane technologie wykonawcze oraz 
zastosowane materiały nie stanowią zagrożenia dla stanu ilościowego i chemicznego wód 
podziemnych, a tym samym dla realizacji celów środowiskowych określonych dla jednolitej 
części wód podziemnych PLGW200013 ― w granicach, której znajduje się obszar lądowy 
portu. Planowany ww. inwestycja nie generuje oddziaływań, które zmieniłyby funkcjonowanie  
ekosystemów wodnych JCWP Zatoka Pucka Zewnętrzna, a co za tym idzie zagrażało to 
osiągnięciu dobrego stanu ekologicznego i chemicznego Zatoki Puckiej Zewnętrznej 
stanowiącego cele środowiskowe tych JCWP. 

W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie nie spowoduje pogorszenia stanu 
ekologicznego, chemicznego i ilościowego ww. jednolitej części wód powierzchniowych 
i podziemnych zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji.  

7.6. Oddziaływanie na zabytki i inne dobra materialne 

Faza realizacji inwestycji 

Zgodnie z Art. 36 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 282) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków 
wymaga wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku. Pozwolenie to może zawierać 
warunki, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. 

W przypadku nie uzyskania zgody Konserwatora Zabytków na rozbiórkę budynków B-117 oraz 
B-10A i B-10B przed przystąpieniem do prac należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego 
konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku. W 
pozwoleniu takim mogą zostać określone warunki, które zapobiegną uszkodzeniu lub 
zniszczeniu zabytku na etapie realizacji przedsięwzięcia.  
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Faza eksploatacji inwestycji  

Nie przewiduje się wpływu eksploatacji przedsięwzięcia na zabytki i dobra kultury i inne dobra 
materialne. 

Faza likwidacji inwestycji 

Należy spełnić warunki analogiczne do fazy budowy inwestycji. 

7.7. Wpływ na przyrodę ożywioną, różnorodność biologiczną i obszary chronione 

Faza realizacji przedsięwzięcia  

Flora 

Dominującym typem fitocenoz stwierdzonych na analizowanym terenie są zbiorowiska 
ruderalne. W obrębie inwestycji, przeważająca część powierzchni pozbawiona jest pokrywy 
roślinnej z uwagi na przemysłowe zagospodarowanie powierzchni. Na części znajdują się 
intensywnie użytkowane trawniki oraz nieliczny drzewostan. Flora obszaru planowanej 
inwestycji wykazuje mały stopień naturalności. Stwierdzono tu znaczny udział antropofitów, 
co związane jest przede wszystkim z charakterem analizowanych terenów, które wykazują 
znaczny stopień przekształcenia przez człowieka. 

Na tym etapie nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów w ramach Zadania 2 oraz Zadania 
3. W przypadku napotkania kolizji z realizacją inwestycji należy uzyskać Zezwolenie na 
usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości zgodnie z Art. 83 Ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 55). 

Ponadto teren portu to głównie oligotroficzne siedlisko antropogeniczne, z występującą 
niewielką populacją nitrofitu (pokrzywa zwyczajna, będąca dobrym wskaźnikiem żyzności 
gleby) - brak występowania gatunków grzybów podlegających ochronie prawnej, w tym 
uwzględnionych na aktualnej czerwonej liście grzybów makroskopijnych.  

Nie przewiduje się istotnego, zauważalnego wpływu realizacji inwestycji na florę omawianego 
obszaru. 

Fauna 

W przeprowadzonej inwentaryzacji, obejmującej swoim zakresem rejon inwestycji nie 
stwierdzono występowania owadów, mięczaków, płazów ani gadów. Natomiast odnotowano 
siedliska mewy srebrzystej, gołębia miejskiego, oknówki, pliszki siwej, kopciuszka oraz sroki. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w związku ze stwierdzonymi ptakami nie ma 
potrzeby, aby przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Inwestor uzyskiwał Decyzję 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku na odstępstwa od zakazów 
określonych w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst 
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 55).  
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Nie ma takiej potrzeby, ponieważ prace inwestycyjne nie będą wiązały się z umyślnym 
płoszeniem ptaków należących do gatunków chronionych a o derogacje należy wystąpić w 
sytuacji, gdy gatunki chronione wymienione w Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 
grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. Poz. 2183) będą 
umyślnie płoszone lub niepokojone w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach 
rozrodu lub wychowu młodych lub w miejscach żerowania ptaków migrujących i zimujących. 
Nie jest intencją Inwestora umyślne płoszenie ptaków. Ptaki po prostu będą unikały miejsc, w 
których będą prowadzone prace inwestycyjne.  

Nie przewiduje się znaczących oddziaływań bezpośrednich ze strony planowanej inwestycji w 
stosunku do ptaków i ich siedlisk. Wprawdzie przedsięwzięcie przewiduje posadowienie 
nowych budowli portowych, które spowodują długotrwałe fizyczne przekształcenie niewielkiej 
powierzchni dna morza (częściowe zalądowienie Basenu II i Basenu V), ale wyniki 
przeprowadzonej inwentaryzacji awifauny nielęgowej wykazują, że obszar w tym miejscu nie 
pełni istotnej funkcji dla ptaków.  

Realizacja inwestycji nie powinna w znaczącym stopniu wpłynąć na zmniejszenie się 
liczebności i różnorodności gatunkowej ichtiofauny. 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obecności innych przedstawicieli 
fauny podlegających prawnej ochronie. 

Z uwagi na wysokie bogactwo gatunkowe oraz różnorodność biologiczną można stwierdzić, że 
ewentualna rekolonizacja naruszonego podczas planowanych prac hydrotechnicznych dna 
zajdzie dość szybko. Nie przewiduje się istotnych i długoterminowych zagrożeń planowanej 
inwestycji na siedlisko makrozoobentosu w obszarach PLH220105, PLB220005 i PLH220032. 

W związku z powyższym nie przewiduje się pogorszenia korzystnego statusu ochrony (KSO) 
ptaków i ich siedlisk oraz negatywnego wpływu na integralność obszaru Zatoka Pucka 
PLB220005. Kluczowe struktury, procesy i funkcje oraz relacje pozostaną zachowane na 
obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Nie przewiduje się zakłóceń dla zachowania 
spójności sieci Natura 2000. Nie zmniejszy się liczba i jakość gatunków i ich siedlisk oraz 
rozmieszczenie. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zakłóceń w łączności między 
poszczególnymi obszarami w ramach sieci Natura 2000.  

Faza eksploatacji inwestycji  

Eksploatacja planowanej inwestycji nie wpłynie negatywnie na obszary Natura 2000. 

Planowane w ramach inwestycji:  

 zadanie 2  Modernizacja Nabrzeży: Czeskiego, Rumuńskiego, Stanów Zjednoczonych i ramp ro- ro 

wraz z zalądowieniem części Basenu V polegająca na przesunięciu linii nabrzeża Czeskiego 
ok. 180 m i zalądowieniu fragmentu Basenu V o powierzchni ok. 20 tys. m2, rozbiórce rampy ro-ro 

B i przebudowie rampy A i A’ , przebudowie części linii nabrzeża Rumuńskiego i Stanów 
Zjednoczonych, przebudowie istniejącego układu drogowo – kolejowego, wykonaniu prac 

pogłębiarskich w rejonie nabrzeża Stanów Zjednoczonych i Rumuńskiego z obecnych 7,6-8 m do 
10-15,5 m głębokości oraz budowa i przebudowie niezbędnej infrastruktury podziemnej (sanitarnej, 

energetycznej, telekomunikacyjnej, itd.) w tym infrastruktury podziemnej do odbioru ścieków ze 

statków oraz zasilania statków w energię elektryczną z lądu. 
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 zadanie 3  Modernizacja Nabrzeży: Remontowego i Północnego wraz z zalądowieniem części 

Basenu II - etap I  polegająca na przesunięciu istniejących linii nabrzeży: Remontowego, Czołowego, 

Zachodniego łącznej długości ok. 168 m w głąb akwenu Basenu II o maksymalnie ok. 180 m i 
zalądowieniu części Basenu II o powierzchni ok. 3 ha wraz z przebudową infrastruktury sanitarnej, 

energetycznej, telekomunikacyjnej, w tym infrastruktury podziemnej do odbioru ścieków ze statków 
oraz zasilania statków w energię elektryczną z lądu; 

wpłyną wręcz na poprawę bezpieczeństwa wód Zatoki Puckiej, a tym samym obszarów 
Natura 2000. 

Mewa srebrzysta, jako gatunek najcenniejszy  jest przedmiotem ochrony obszaru Natura 
2000 Zatoka Pucka (niewielka liczebność w skali kraju, wysokie zasiedlenie na obszarach 
portowych) zasiedla stanowiska lęgowe położone na infrastrukturze portowej (dachy 

magazynów, pirsy, dźwigi)  ewentualne przekształcenie, bądź ingerencja w uprzednio 
zajmowane miejsca lęgowe nie będzie stanowiła istotnego ubytku potencjalnych siedlisk, 
gdyż gatunek ten jest niezwykle plastyczny, gniazduje na dachach w bezpośrednim 
sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych (zarówno kolejowych jak i liniowych), zatem inwestycja 
w fazie funkcjonowania nie spowoduje istotnego wpływu na ten gatunek. 

Biorąc pod uwagę lokalizację przedsięwzięcia, charakter użytkowy i niewielką wartość 
elementów przyrodniczych w części lądowej nie przewiduje się znaczących oddziaływań na 
przyrodę ożywioną i różnorodność biologiczną.  

Różnorodność biologiczna  

Jednym z najpoważniejszych europejskich problemów środowiskowych jest utrata 
różnorodności biologicznej. Badania w tym zakresie wskazują pięć głównych czynników 
mających wpływ na różnorodność biologiczną: utratę i fragmentację siedlisk, nadmierną 
eksploatację i niewłaściwe wykorzystanie zasobów naturalnych, zanieczyszczenia, inwazyjne 
gatunki obce oraz zmiany klimatu. W Europie narzędziem ochrony różnorodności biologicznej 
są obszary Natura 2000, ale pamiętać trzeba, iż ochrona ta realizowana jest również poprzez 
ochronę gatunków i siedlisk poza obszarami Natura 2000, a w Polsce również poprzez inne 
formy ochrony przyrody oraz regulacje środowiskowe.  

Przez różnorodność biologiczną, zgodnie z art. 2 Konwencji o różnorodności biologicznej, 
należy rozumieć zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów pochodzących m.in. z 
ekosystemów lądowych, morskich i innych wodnych ekosystemów oraz zespołów 
ekologicznych, których są one częścią. Dotyczy ona różnorodności w obrębie gatunku 
(różnorodność genetyczna), pomiędzy gatunkami oraz pomiędzy ekosystemami.  

Teren realizacji inwestycji zlokalizowany nad brzegiem Bałtyku jest mocno zurbanizowany i 
przekształcony. Stosunkowo niewielką wartość przyrodniczą wykazano w charakterystyce 
środowiska (rozdział 2.1. Bioróżnorodność i szata roślinna w rejonie inwestycji). Stopień 
oddziaływania dla istotnych elementów składowych różnorodności biologicznej można 
przedstawić następująco: 

 planowane prace nie spowodują trwałego zniszczenia obszarów  przyrodniczych, ani fragmentacji 

siedlisk czy też ich izolacji.  
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Zagospodarowanie terenu nie spowoduje istotnych zmian w faunie środowiska. Zmiany będą 
miały charakter pośredni, stały, nie wpłyną jednak negatywnie na różnorodność biologiczną 
uwzględniając m. in. elementy takie jak: 

 interakcje przedsięwzięcia z chronionymi gatunkami oraz siedliskami gatunków – np. wpływ na 

liczebność i kondycję populacji, wpływ na niszę ekologiczną gatunku, utrata siedliska, fragmentacja 
siedlisk, izolacja siedliska, zaburzenie funkcji pełnionych przez siedlisko, wpływ na ekosystem 

kluczowy dla gatunku, rozprzestrzenianiem się inwazyjnych gatunków obcych; 

 interakcje przedsięwzięcia z obszarami chronionymi, których celem jest ochrona gatunków, siedlisk 
gatunków i ekosystemów – np. analiza zakazów obowiązujących na terenie i otulinie obszaru; 

 wpływ przedsięwzięcia na ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność, fragmentację, skład 

gatunkowy, gatunki napływowe, mozaikowatość (zadrzewienia śródpolne, oczka wodne), korytarze 

ekologiczne; 
 wpływ przedsięwzięcia na usługi ekosystemowe, inaczej funkcje ekosystemów (korzyści czerpane z 

naturalnych ekosystemów np. siedliska dla gatunków, zdolności retencyjne terenów i zbiorników 

wodnych, zdolności oczyszczania ścieków, zasoby wody, zasoby surowców, minimalizacja 
oddziaływań klimatycznych – np. zadrzewienia chroniące przed wiatrem, czy zapewniające cień, 

wartości krajobrazowe, zasoby rekreacyjno-wypoczynkowe); 

 interakcje przedsięwzięcia z gatunkami (np. cennymi, rzadkim, wskaźnikowymi, ginącymi, 

endemicznymi, granicznymi, introdukowanymi, inwazyjnymi, o znaczeniu dla naturalnych procesów – 
np. zapylania kwiatów) oraz siedliskami tych gatunków – np. wpływ na liczebność i kondycję 

populacji, wpływ przedsięwzięcia na siedliska gatunku, wpływ na ekosystem kluczowy dla gatunku, 
rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków obcych; 

 interakcje przedsięwzięcia z siedliskami gatunków – np., utrata siedliska, fragmentacja siedliska, 

izolacja siedliska, zaburzenie funkcji pełnionych przez siedlisko, wpływ na niszę ekologiczną gatunku, 

wpływ na ekosystem kluczowy dla gatunku; 
 interakcje przedsięwzięcia z elementami środowiska powodujące utratę różnorodności genetycznej. 

7.8. Wpływ planowanej inwestycji na obszary Natura 2000 – podsumowanie  

Przez oddziaływanie na obszary sieci Natura 2000 przyjmuje się podejmowanie działań, które 
mogą w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt 
lub w inny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony wyznaczono te 
obszary. Poniżej, w matrycy rozpoznania, przedstawiono określenia prawdopodobnego 
znaczenia, rangi i intensywności oddziaływań planowanego przedsięwzięcia w trakcie budowy i 
eksploatacji, na obszary sieci Natura 2000 występujące w otoczeniu planowanego 
przedsięwzięcia. 

Tabela 25. Określenie wszystkich przypuszczalnych bezpośrednich, pośrednich i drugorzędnych 

oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na obszary Natura 2000  

Rozmiar i skala (zasięg) przedsięwzięcia Zasięg lokalny – ograniczony do terenu inwestycji 

Zawłaszczenie terenu Brak 

Odległość  
od obszarów Natura 2000 

 Obszar specjalnej Ochrony Zatoka Pucka PLB220005 – sąsiedztwo  

Wymagania zasobowe 
 Zużycie kruszyw, energii elektrycznej, wody w trakcie budowy 
 Zużycie energii elektrycznej w trakcie eksploatacji  
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Emisje: 

 do powietrza 

źródłem zanieczyszczenia powietrza będą: 
 w trakcie budowy: gazy spalinowe maszyn budowlanych, pył,  

rozpuszczalniki o oddziaływaniu lokalnym, ograniczonym do 
bezpośredniego sąsiedztwa placu budowy; 

 emisje zanieczyszczeń z prac pogłębiarki i szaland; 
 w trakcie eksploatacji – brak zmiany w stosunku do stanu 

istniejącego; 

 hałas i wibracje 

 w fazie budowy źródłem hałasu będą głównie maszyny 
i urządzenia budowlane - oddziaływanie lokalne, ograniczone do 
bezpośredniego sąsiedztwa placu budowy; 

 emisje hałasu z prac pogłębiarki i szaland; 
 w trakcie eksploatacji – brak zmiany w stosunku do stanu 

istniejącego; 

 odpady 

 w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą wytwarzane typowe 
odpady budowlane;  

 w fazie eksploatacji wytwarzane będą odpady komunalne oraz 
eksploatacyjne z osadników i separatorów na sieciach 
kanalizacyjnych 

Wymagania dotyczące przemieszczania  
mas ziemnych 

 konieczność wydobycia i zagospodarowania urobku; 

Czas trwania eksploatacji Nie jest określony - nie krótszy niż 50 lat 

Pozostałe oddziaływania Brak 

Tabela 26. Opis wszystkich przypuszczalnych zmian na obszarach Natura 2000, będących skutkiem: 

zmniejszenia obszaru siedlisk zmiany nie wystąpią 

zakłóceń w kluczowych gatunkach zakłócenia nie wystąpią 

fragmentacji siedlisk lub gatunków fragmentacja nie wystąpi 

ograniczenia  
zagęszczenia gatunków 

ograniczenia nie wystąpią 

zmian w kluczowych  
wskaźnikach wartości ochronnych 

zmiany nie wystąpią 

zmian klimatu zmiany nie wystąpią 

Opis wszystkich przypuszczalnych oddziaływań na obszary Natura 2000, jako całość, 
odnoszących się do: 

zakłóceń w kluczowych powiązaniach 
określających strukturę obszarów 

zakłócenia nie wystąpią 

zakłóceń w kluczowych powiązaniach 
określających funkcjonowanie obszarów 

zakłócenia nie wystąpią 

Nie stwierdzono żadnych skutków wymienionych powyżej, w odniesieniu do utraty, 
fragmentacji, rozerwania, zakłócenia, zmiany kluczowych elementów obszarów Natura 2000. 

Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem terenu, 
z zastosowaniem najlepszej dostępnej technologii dla tego typu inwestycji.  

Opisywana inwestycja nie wpłynie na zerwanie ciągłości obszaru, ani nie spowoduje 
powstania dodatkowych barier antropogenicznych ponad obecnie występujące na tym 
obszarze, wręcz przeciwnie uporządkuje teren przeznaczony pod obsługę turystyczną 
zmniejszając niekontrolowany napływ turystów na obszary cenne przyrodniczo. 
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Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że żaden z elementów 
planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji nie wpłynie w znaczący sposób 
na gatunki i siedliska, dla których wyznaczono obszary Natura 2000. Przewidywane 
zagospodarowanie tego terenu oraz funkcja, którą będzie pełnić wyklucza możliwość utraty 
powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których 
wyznaczono te obszary. Wyklucza również pośrednie oddziaływanie na warunki ekologiczne 
ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, nie 
zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako 
całości. 

7.9. Wpływ na ludzi, ich bezpieczeństwo oraz interesy osób trzecich, 
możliwość konfliktów społecznych 

Inwestycja będzie prowadzona na terenach Portu Gdynia. Nie przewiduje się wykupów 
działek od osób prywatnych ani wyburzeń zabudowań. Budowa sieci nie jest inwestycją, która 
mogłaby w jakikolwiek sposób powodować konflikty społeczne.  Nie przewiduje się więc by 
planowana inwestycja stanowiła punkt konfliktowy dla społeczności zamieszkującej w 
najbliższym sąsiedztwie Portu Gdynia.  

7.10. Wpływ na zmianę klimatu oraz odporność na klęski żywiołowe 

Badając, czy planowane przedsięwzięcie nie będzie przyczyniać się do pogłębiania się zmian 
klimatu uwzględniono m. in. elementy takie jak: 

 bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez przedsięwzięcie – technologie, 

sposób ogrzewania, sposób nawożenia (np. ograniczenie wykorzystania azotu w nawozach, 

zarządzanie metanem); 
 bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez działania towarzyszące 

przedsięwzięciu – wytwarzanie odpadów, gospodarka odpadami (np. energia ze spalania odpadów 

lub wytwarzanie biogazu ze ścieków i osadów), wylesianie – utrata siedlisk powodujących 

sekwestrację dwutlenku węgla); 
 bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez transport towarzyszący 

przedsięwzięciu – lokalizacja, transport materiałów na etapie budowy, transport na etapie 

eksploatacji (np. transport towarów, transport odpadów, podróże osób – ich liczba i długość, 
dostęp do transportu publicznego, transport rowerowy, wspólna jazda samochodami, pojazdy 

elektryczne); 

 działania skutkujące pochłanianiem gazów cieplarnianych (np. zalesianie, zmiana sposobu 

użytkowania terenu, ochrona terenów zielonych, podmokłych – pozyskiwanie metanu do produkcji 
biogazu); 

 działania skutkujące zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych – (np. technologie, korzystanie z 

odnawialnych źródeł energii, wykorzystanie materiałów budowlanych pochodzących 
recyklingu/odzysku); 

 pośrednie emisje gazów cieplarnianych związane z zapotrzebowaniem na energię towarzyszącym 
przedsięwzięciu (np. związane ze stosowaną technologią, na potrzeby ogrzewania czy chłodzenia 
budynków, oświetlenie, zastosowanie naturalnej izolacji, okien skierowanych na południe, 

pasywnej wentylacji, czy żarówek energooszczędnych, inne elementy energochłonne). 
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Analizując przedsięwzięcie pod kątem przystosowania do postępujących zmian klimatu 
uwzględniono m. in. elementy związane z klęskami żywiołowymi takimi jak: 

 powodzie – analiza np. lokalizacji, konstrukcji, awaryjnego zasilania; 

 pożary – poprzez np. konstrukcję, zagospodarowanie terenu – przecinki, systemy awaryjne, 

ognioodporne materiały budowlane, służby kryzysowe, drogi ewakuacyjne; 

 fale upałów – poprzez np. konstrukcję, zagospodarowanie terenu – zacienienie, dachy pokryte 

roślinnością, klimatyzację, ochronę zbiorów, ochronę przeciwpożarową, zapewnienie wody dla 
zwierząt, ingerencję w obieg powietrza, pochłanianie lub generowanie wysokich temperatur – 

wyspy ciepła, emisje lotnych związków organicznych i tlenków azotu, materiały budowlane odporne 
na wysokie temperatury, materiały pochłaniające lub odbijające światło słoneczne – rodzaj, kolor; 

 susze – poprzez np. systemy oszczędzania wody – technologiczne i bytowe, gromadzenie wód 

deszczowych i roztopowych, przygotowanie na mniejszą dostępność i gorszą jakość wody oraz 

zwiększone zapotrzebowanie na wodę, ochronę zbiorów, ochronę przeciwpożarową, lokalizacja na 
obszarze o dużym zagrożeniu pożarowym, zapewnienie wody dla zwierząt, ochrona krajobrazu 

(ochrona zieleni), zachowanie ciągłości siedlisk, retencja wodna, zapotrzebowanie przedsięwzięcia 
na wodę, wpływ na warstwy wodonośne, instalacje oczyszczania ścieków umożliwiające odzysk 

wody, obieg zamknięty wód technologicznych; 

 nawalne deszcze i burze – poprzez np. konstrukcję, odprowadzanie wody, wpływ na retencję 

powierzchniową, stopień izolacji terenu, zagospodarowanie terenu – zalesienie, tereny zielone, 
awaryjne zasilanie – energia, woda, sieć teleinformatyczna, ochronę przed podtopieniami – 

lokalizację, piorunochrony, ryzyko wycieku zanieczyszczeń, wbudowanie zasuw burzowych do 
systemów odwadniających w celu ochrony wnętrz przed zalaniem na skutek cofnięcia się ścieków, 

właściwe odwodnienie terenu przedsięwzięcia, służby kryzysowe, drogi ewakuacyjne; 
 silne wiatry – poprzez np. konstrukcję, ryzyko przewróconych obiektów w sąsiedztwie np. drzew, 

masztów, awaryjne zasilanie – energia, woda, sieć teleinformatyczna, służby kryzysowe; 

 katastrofalne opady śniegu – poprzez np. konstrukcję, jej stabilność, awaryjne zasilanie, 

eksploatację np. usuwanie śniegu z dachów, sposoby usuwania śniegu z chodników i jezdni (i ich 

wpływ na wody, gleby i roślinność), ochrona przed lawinami; 
 fale mrozu – poprzez np. konstrukcję, awaryjne zasilanie – energia, woda, sieć teleinformatyczna, 

materiały budowlane odporne na niskie temperatury, ochrona przed szkodami wywołanymi 

zamarzaniem i odmarzaniem – wodociągi, drogi; 
 podnoszący się poziom mórz – poprzez np. konstrukcję, lokalizację; 

 sztormy, erozja wybrzeża i intruzje wód zasolonych – poprzez np. konstrukcję, lokalizację, 

zwiększanie erozji, ryzyko wycieku zanieczyszczeń; 

 osuwiska – poprzez np. konstrukcję, lokalizację, ochronę powierzchni ziemi (np. poprzez roślinność 

– hydroobsiew, zadarnienie, drzewa), kanały i dreny odwadniające. 
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Wrażliwość na zmiany klimatu 

Ocena wrażliwości na warunki klimatyczne obecne i przyszłe ma znaczenie z punktu widzenia 
odpowiedniego przygotowania/adaptacji inwestycji.  

Wrażliwość przedmiotowej inwestycji określono z uwzględnieniem zmiennych klimatycznych 
oraz wtórnych skutków/zagrożeń związanych z klimatem. W tabeli poniżej zawarto listę 
czynników, które wzięto pod uwagę w ocenie wrażliwości przedmiotowej inwestycji. Analizę 
wykonano w odniesieniu do poszczególnych elementów realizowanych w ramach całej 
inwestycji, a także pod względem wykorzystanych środków produkcji (na etapie 
realizacji/budowy), aktywów i procesów na miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz połączeń 
transportowych. Trzy ostatnie wymienione elementy były oceniane dla wszystkich etapów 
życia przedsięwzięcia łącznie. 

Wysoka wrażliwość: czynnik klimatyczny/zagrożenie może mieć znaczący wpływ na środki 
produkcji oraz eksploatację poszczególnych typów infrastruktury  

Średnia wrażliwość: czynnik klimatyczny/zagrożenie może mieć niewielki, mało znaczący 
wpływ na środki produkcji oraz eksploatację poszczególnych typów infrastruktury 

Brak wrażliwości: czynnik klimatyczny/zagrożenie nie ma wpływu. 
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Tabela 27. Ocena wrażliwości planowanej inwestycji na oddziaływania oraz zagrożenia związane z klimatem 
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realizacji przedsięwzięcia 
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zdolności 
przeładunkowej 23 

                   

Połączenia transportowe                    

Legenda: 

Wrażliwość na zmiany klimatu BRAK ŚREDNIA WYSOKA 

                                                           

 

23
 pod uwagę brane są łącznie wszystkie etapy planowanego przedsięwzięcia  
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Celem ustalenia narażenia planowanego przedsięwzięcia na możliwość zalania lub 
podtopienia, posłużono się mapami zagrożenia powodziowego publikowanymi przez Prezesa 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w ramach projektu ISOK (Informatyczny System 
Osłony Kraju). W ramach analiz wzięto pod uwagę obszary zagrożenia powodziowego 
o prawdopodobieństwie raz na 100 lat (Q=1%) oraz raz na 500 lat (Q=0,2%). 

Analiza mapy zagrożenia powodziowego wodą o prawdopodobieństwie przewyższenia raz na 
100 lat (Q=1%) (Rysunek 34) wskazuje, że teren planowany pod realizację 
Zadania 1 planowanej inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarach narażonych na 
podtopienia, natomiast tereny zlokalizowane w rejonie Basenu II przeznaczone pod realizację 
Zadania 2 narażone są na wystąpienie powodzi.  

Tereny wybrzeża narażone są na powodzie sztormowe, w związku z tym wszystkie elementy 
infrastruktury projektowane są z uwzględnieniem odporności na podtopienia oraz 
zniszczenia.  

Wrażliwość przedsięwzięcia na poszczególne czynniki klimatyczne jest wysoka szczególnie 
w odniesieniu do ekstremalnych zjawisk.  Zidentyfikowano wrażliwość na burze, ekstremalne 
deszcze nawalne, a także zwiększenie intensywności sztormów. Bezpośrednia konstrukcja 
nabrzeża nie jest wrażliwa na podtopienia, jednakże znajdujące się w jej konstrukcjach 
instalacje elektroenergetyczne są wrażliwa na zwiększoną ilość opadów (deszcze nawalne i 
związane z tym powodzie chwilowe), burze (wyładowania atmosferyczne) oraz sztormy - 
mogą wystąpić zalania kanalizacji kablowych, a także względy wzrost poziomu morza.  

Podobnie jest z siecią kanalizacji deszczowej, która przy bardzo silnych może powodować 
podtopienia na terenach oddalonych od linii nabrzeża, że względu na tz. cofkę 
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Rysunek 33 Mapa zagrożenia powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych 
(obszary, na których prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 

raz na 500 lat (H 0,2%) 

 

Rysunek 34 Mapa zagrożenia powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych 
(obszary, na których prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 

raz na 100 lat (H 1%) 
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Źródło: wykonane na podstawie map dostępnych na stronie http://mapy.isok.gov.pl  
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Rysunek 35 Mapa ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych – 

negatywne konsekwencje dla ludności oraz wartości potencjalnych strat 
powodziowych (obszary, na których prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi jest 
średnie i wynosi razraz na 100 lat (H 1%)Część wschodnia Portu Gdynia 
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Rysunek 36 Mapa ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych – 
negatywne konsekwencje dla ludności oraz wartości potencjalnych strat 

powodziowych (obszary, na których prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi jest 

średnie i wynosi raz na 500 lat (H 0,2%) 
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Źródło: wykonane na podstawie map dostępnych na stronie http://mapy.isok.gov.pl  
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Ekspozycja na zmiany klimatu 

Na podstawie zidentyfikowanej w tabeli 28 wrażliwości przedsięwzięcia oceniono jego 
ekspozycję na zagrożenia związane z działaniem czynników klimatycznych. Określenie 
zakresu ekspozycji jest istotne z punktu widzenia wdrażania działań adaptacyjnych. 

Tabela 28. Ekspozycja na zagrożenia związane z poszczególnymi czynnikami klimatycznymi w 
lokalizacji planowanej inwestycji (średnia i wysoka wrażliwość na zmiany klimatu)24 

Zagrożenia związane ze 
zmianami klimatycznymi 

Zakres ekspozycji 

WYSOKA WRAŻLIWOŚĆ 

Zmiany opadów 
Ekstremalne zmiany opadów 
(deszcze nawalne) 

Zasadniczo ilość opadu atmosferycznego i jego forma nie stanowią zagrożenia 
dla regionu. Możliwe jest wystąpienie opadu atmosferycznego o sumie 
dobowej rzędu 150 mm i na tyle wysokim natężeniu, że możliwy jest opad 
deszczu o wysokości 35-40 mm w ciągu 1 godziny. Zjawiska tego typu, 
charakterystyczne są dla ciepłej pory roku (maj-październik).  
W rejonie Trójmiasta mogą wystąpić intensywne opady śniegu, tworzące w 
ciągu doby trwałą pokrywę śnieżną o wysokości do 50-60 cm. Wzrost 
temperatury powietrza w ciepłej porze roku może skutkować wzrostem 
częstości występowania opadów gradu a także wielkości gradzin. Nie bez 
znaczenia jest możliwość wystąpienia marznącego opadu deszczu w wyniku, 
którego możliwe jest zniszczenie napowietrznych linii energetycznych, czy też 
ich konstrukcji nośnych. 
Obserwowane i prognozowane zmiany klimatu wskazują na wzrost 
prawdopodobieństwa wystąpienia opadów silnych i nawalnych, jednak opady 
o cechach wymienionych powyżej będą nadal należeć do wyjątkowo rzadkich, 
wręcz unikalnych. Prawdopodobny, ale nie potwierdzony wynikami modeli 
klimatycznych może być wzrost liczby przypadków występowania w chłodnej 
porze roku osadów takich, jak gołoledź, znacznie rzadziej szadź. 

Względny wzrost  
poziomu morza 

Zagrożenia związane z krótko- oraz długookresowymi zmianami poziomu 
morza będą się potęgować w czasie w związku z nasilaniem się globalnego 
ocieplenia. Jednak skala spodziewanych zmian nawet do końca XXI wieku nie 
spowoduje istotnego wzrostu zagrożenia dla obszaru, na którym planowane są 
prace związane z budową sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w strefie 
przybrzeżnej. Potencjalne oddziaływanie związane z niewielkim zagrożeniem 
można minimalizować poprzez stosowanie rozwiązań adaptacyjnych. 

Burze 

Wskutek globalnych zmian klimatu postępuje rozszerzanie się strefy 

zwrotnikowej na północ, co powoduje częstszy dopływ do Polski rozgrzanego 
powietrza zwrotnikowego. Powietrze to, zderza się z chłodnym powietrzem z 
rejonów polarnych, co w okresie letnim powoduje intensyfikację burz i 
nawałnic. 

 

                                                           

 
24 Na podstawie: Miętus M., 2016, Analiza dotycząca zmian klimatu w odniesieniu do inwestycji realizowanych przez 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Gdynia. 
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Zagrożenia związane ze 
zmianami klimatycznymi 

Zakres ekspozycji 

Powodzie, sztormy  

(przybrzeżne i rzeczne) 

Zwiększenie średniej prędkości wiatru i częstsze występowanie 

wiatrów o dużych prędkościach, w połączeniu ze wzrostem poziomu 
morza może prowadzić do częstszego występowania zjawisk 

sztormowych, niekiedy skutkujących podtopieniami na obszarach 

przybrzeżnych. 

Średnia prędkość wiatru 

Maksymalna prędkość 

wiatru 

Teren ten jest silnie narażony na oddziaływanie wiatrów, szczególnie z 

sektora zachodniego i północno-zachodniego. Ponieważ teren 

inwestycji jest silnie przekształcony przez człowieka, przepływ 
powietrza jest silnie zaburzony, co może skutkować efektem 

tunelowania (wzmacniania), jak i osłabiania siły wiatru. Zakres tych 
zmian nie powinien być jednak istotnie większy niż obserwowany w 

innych miejscach Trójmiasta.  
Silne porywy wiatru mogą stanowić zagrożenie dla osób poruszających 

się po otwartych przestrzeniach oraz lekkich pojazdów, poruszających 

się prostopadle do toru ruchu powietrza. Postępująca zmiana klimatu 
powinna przejawiać się we wzroście zarówno średniej prędkości 

wiatru, jak i częstszym występowaniu wiatrów o dużych prędkościach. 
Zmiany te nie będą jednak na tyle silne, aby stosunki anemologiczne 

(tj. te odnoszące się do charakterystyk wiatru), we wschodniej części 

polskiego wybrzeża, generowały zagrożenia przewyższające te, 
charakterystyczne dla holenderskiego lub niemieckiego wybrzeża 

Morza Północnego. 

ŚREDNIA  WRAŻLIWOŚĆ 

Zmiany temperatury 
powietrza  

Globalne ocieplenie sprzyjać będzie skracaniu się termicznej zimy. 
Zatem ciągle w warunkach stosunkowo łagodnych, czy wręcz ciepłych 

zim, możliwe będzie wystąpienie nagłego, trwającego nawet 2-3 
tygodnie spadku temperatury poniżej 0°C oraz opadów śniegu 

powodujących krótkotrwałe ograniczenia widzialności, śliskość, 

ograniczenia w ruchu.   

Pożary 

Wzrost średniej temperatury powietrza i zwiększenie ilości dni 

upalnych przyczyni się do wzrostu zagrożenia pożarowego. Dlatego 
też konieczne jest ścisłe przestrzeganie zasad ochrony 

przeciwpożarowej: zapobieganie powstawaniu pożaru, oraz 

zapewnienie sił i środków do jego zwalczania 

Ocena ryzyka 

Z uwagi na średnią i wysoką wrażliwość na potencjalne zagrożenia klimatyczne oraz dużą 
ekspozycję na te czynniki klimatyczne podatność tego przedsięwzięcia na negatywny wpływ 
zmiennych warunków klimatycznych jest duże. Czynnikami meteorologicznymi  mogącymi 
mieć negatywny wpływ na infrastrukturę nabrzeży i tereny znajdujące się w ich sąsiedztwie: 
wiatry o bardzo dużej prędkości, gwałtowne wahania poziomu morza, zlodzenie.  

Ryzyko wystąpienia klęsk żywiołowych generuje zagrożenie podtopień nabrzeży i terenów 
przyległych w raz z portową infrastrukturą podziemną. Wśród działań ograniczających 
niekorzystny wpływ klimatu na inwestycję, wskazać należy m.in.  

 dostosowanie rzędnych przebudowywanych nabrzeży do przewidywanego podniesienia poziomu 

mórz w  wyniku zmian klimatu, 

 minimalizację barier w dostępie ekip serwisowych w przypadku konieczności usunięcia skutków 

awarii.  
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Identyfikacja działań adaptacyjnych do zmian klimatu 

Adaptacja obejmuje zastosowanie działań w celu ograniczenia szkód i wykorzystania 
możliwości płynących ze zmian klimatu. Postępowanie to powinno uwzględniać zarówno 
zmniejszanie potencjalnych szkód związanych z wpływem czynników meteorologicznych a 
także możliwość pozytywnego oddziaływania na poprawę lokalnego oraz globalnego klimatu. 

Poniżej zestawiono rozwiązania adaptacyjne do zmian klimatu uwzględnione przez Inwestora 
na etapie projektowania przedsięwzięcia w wariancie wybranym do realizacji, a także 
propozycje dodatkowych rozwiązań możliwych do uwzględnienia w fazie budowy oraz 
eksploatacji. Jednakże należy wskazać, iż montaż automatycznych urządzeń cumowniczych 
jest już działaniem adaptacyjnym do zmian klimatu, gdyż pozwala on na cumowanie statków 
podczas bardzo niekorzystnych warunków pogodowych, co nie byłoby możliwe przy 
tradycyjnej formie cumowania. 

Tabela 29. Zestawienie działań adaptacyjnych do zmian elementów klimatu w Porcie Gdynia w 
związku z realizacją przedsięwzięcia 

Czynnik ryzyka 
Działania przewidziane przez Inwestora 

w wariancie wybranym do realizacji 
Propozycje działań 

dodatkowych 

zmiany opadów, 
szczególnie: intensywne 
opady deszczu  

ten rejon portu jest przygotowany na 
wystąpienie tego typu zjawisk. Projektowana 
sieć odprowadzania wód deszczowych jest 
projektowana zgodnie z najnowszymi 
wymaganiami 

Opracowanie informatycznego, 
automatycznego systemu 
sterowania procesem cumowania i 
odcumowywania statków z 
ciągłym uwzględnianiem 
panujących warunków 
pogodowych 

zmiany temperatury 
(występowanie okresów 
mrozu) 

stosowanie materiałów o odpowiedniej 
mrozoodporności 

silny wiatr 
dobór właściwych urządzeń cumowniczych 
umożliwiających bezpieczne cumowanie 
statków przy  silnym wietrze. 

wysoki poziom morza, 

wezbrania sztormowe 

Projektowanie linii nabrzeży z odpowiednią 
tolerancją wysokościową, dostosowaną do 
prognozowanych zmian klimatu;  
ochrona instalacji przed zniszczeniem poprzez 
lokalizowanie przewodów elektrycznych 
ponad przewidywany poziom zalewowy (o ile 
to możliwe) 

burze 

stałe monitorowanie zjawisk pogodowych, 
ostrzeżeń o możliwości wystąpienia burzy; 
dostosowanie procedur manewrowania 
jednostek pływających w omawianych 
akwenach do warunków atmosferycznych; 
dostosowywanie urządzeń cumowniczych do 
przewidywanych zmian klimatu  
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Przystosowanie przedsięwzięcia do postępujących zmian klimatu  

Na etapie projektu budowlanego dla planowanej inwestycji przedstawione zostaną 
rozwiązania projektowe uwzględniające kwestie związane z zabezpieczeniem przed skutkami 
potencjalnych zmian warunków klimatycznych i ewentualnego wystąpienia zdarzeń 
ekstremalnych (takich jak np. powódź, fale upałów, pożary, długotrwałe susze, ekstremalne 
opady, zalewanie przez rzeki, gwałtowne burze i wiatry, fale chłodu i intensywne opady 
śniegu, zamarzanie i odmarzanie), w tym m.in. w odniesieniu do: 

 wytrzymałości konstrukcji, w tym konstrukcji nabrzeża; 

 sprawności sieci kanalizacyjnych (odprowadzanie wód opadowych i roztopowych); 

 bezpieczeństwa pożarowego nabrzeża; 

 zabezpieczenia urządzeń na wypadek wystąpienia zdarzeń ekstremalnych. 

Podsumowanie 

Planowane przedsięwzięcie na etapie budowy: 

 będzie w znikomym (pomijalnym) stopniu oddziaływać na klimat poprzez emisję zanieczyszczeń do 

powietrza atmosferycznego na etapie budowy, oddziaływanie to będzie okresowe, a emisja 

zanieczyszczeń nie będzie znacząca  wielkość emisji na etapie budowy (okresowa emisja, której 

źródłem będzie spalanie paliwa w silnikach maszyn budowlanych i środków transportu) – 

w kontekście globalnego ocieplenia i zmian klimatu mają znaczenie niewielkie;  
 nie spowoduje naruszenia stosunków wodnych na analizowanym terenie ani w jego sąsiedztwie; nie 

wpłynie również negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wód powierzchniowych 

i podziemnych, określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” – nie 

będzie źródłem ścieków technologicznych zawierających substancje wskaźnikowe określone w ww. 
celach a wody opadowe z terenu inwestycji będą jakościowo i ilościowo zbliżone do stanu obecnego.  

Z kolei na etapie eksploatacji: 

 wielkość emisji w kontekście globalnego ocieplenia i zmian klimatu będzie miała znaczenie 

pomijalne; 

 inwestycja nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wód powierzchniowych 

i podziemnych, określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” – nie 

będzie źródłem ścieków zawierających substancje wskaźnikowe określone w ww. celach  nie 

przyczyni się w jakikolwiek sposób do zmian klimatu; 
 planowane powierzchnie biologicznie czynne, będą działaniami skutkującymi pochłanianiem gazów 

cieplarnianych. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie więc powodowało zmian czynników klimatycznych, 
nawet w niewielkiej skali. Dotyczy to również mitygacji  łagodzenia przez przedsięwzięcie 

zmian klimatu.  
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7.11. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy 
naturalnej i budowlanej 

Ze względu na rodzaj inwestycji i zastosowane technologie nie przewiduje się wystąpienia 
poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej zarówno na etapie realizacji jak 
i funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia.  

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą występowały rodzaje i ilości substancji, 
kwalifikujących planowaną inwestycję do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 
dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji 
niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 138). 

Wszystkie obiekty będą zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego, uwzględniającymi m.in. wymagania w zakresie stabilności konstrukcji, 
zapobiegające potencjalnej katastrofie budowlanej i nie będą one źródłem potencjalnej 
katastrofy naturalnej. 

Ponadto teren inwestycji nie leży w strefie wpływu eksploatacji górniczej i nie jest narażony 
na jej oddziaływanie. 
 

7.12. Promieniowanie elektromagnetyczne  

Wpływ na ludzi promieniowania elektromagnetycznego – źródła25:  

 linie wysokiego napiecia, 

 stacje radiowe i telewizyjne, 

 stacje transformatorowe, 

 systemy radarowe,  

 piece indukcyjne,  

 zgrzewarki,  

 NMR, 

 telefony komórkowe,  

 kuchenki mikrofalowe zakresy  30kHz  300 GHz. 

Jak z powyższego wynika źródłami promieniowania elektromagnetycznego, niekoniecznie 
ujętymi w ramy prawne i do końca o udowodnionym negatywnym oddziaływaniu na zdrowie 
ludzii są praktycznie urządzenia życia codziennego typu mikrofalówki, świetlówki, czy też 
telefony komórkowe. 

                                                           

 

25 efekt termiczny  specyficzny efekt termiczny (mikrofale) spowodowany pochlanianiem energii 

elektromagnetycznej przez ciała człowieka i zamienianiem jej głównie na ciepło (nagrzewanie), wzrost temp. ciała o 

> 1°C powoduje wzrost poziomu kortykosteroidów we krwi, wzrost częstości akcji serca i pojemności minutowej, 
wpływ na gonady i układ rozrodczy – obniżenie laktacji u kobiet, zaburzenia w implantacji i rozwoju zarodka, 
opóźnienie wzrostu płodu i postnatalne zmiany w zachowaniu, poronienia, u mężczyzn – zmiany degeneracyjne w 
nabłonku nasiennym, mutagenne, zaburzenie w syntezie hemoglobiny, podejrzenie o indukcję nowotworów. 
Mikrofale  niebezpieczne dla wzroku, poparzenia; słabe pola  pracownicy, mieszkający w pobliżu źródeł emisji: 
osłabienie, męczliwość, zaburzenia snu i pamięci, bóle głowy, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, wzmożona 
potliwość, stany nerwicowe, zaburzenia w przezbłonowym transporcie jonów. 
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Wszystkie w/w źródła znajdują się na terenie Portu Gdynia, bądź w bezpośrednim jego 
sąsiedztwie, ale trudno tu mówić w świetle aktualnych badań, bądź obowiązujących 
unormowań prawnych o udowodnionym wpływie na zdrowie, bądź życie ludzi. 

7.13. Oddziaływanie transgraniczne 

Ze względu na charakter przedsięwzięcia oraz od odległość od granicy kraju a także brak 
zidentyfikowania negatywnych oddziaływań związanych z jego realizacją należy stwierdzić, że 
analizowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na środowisko poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

7.14. Ocena efektów skumulowanych 

Zgodnie z informacjami pozyskanymi od Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. na obszarze 
portu planowane są poza przedmiotową niżej podane inwestycje na lata 2021 – 2027:  

1. Rozbiórka budynków i obiektów na terenie ZMPG S.A. przy ul. Waszyngtona w Gdyni. 

2. Zwiększenie przepustowości układów torowych w granicach administracyjnych Portu 
Gdynia zgodnie z wymogami sieci TEN-T. 

3. Budowa nawierzchni manewrowo – składowych przy Nabrzeżu Węgierskim w Porcie 
Gdynia. 

4. Integracja portu z zapleczem, ze szczególnym uwzględnieniem terminali intermodalnych. 

5. Via Maris – droga Czerwona w Gdyni (od ul. Janka Wiśniewskiego do Węzła Morska). 

6. Rozwój platformy multimodalnej „Dolina Logistyczna”. 

7. Przygotowanie infrastruktury portowej do zasilania statków z alternatywnych źródeł – 
bunkrowanie paliwem LNG oraz zasilanie energią elektryczną z lądu. 

8. Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia – budowa nowej infrastruktury na 
rozszerzonych terenach portu – Etap I. 

9. Przebudowa Nabrzeża Pomocniczego w Porcie Gdynia. 

KUMULOWANIE SIĘ ODDZIAŁYWAŃ NA ETAPIE REALIZACJI 

Lokalizacja Zadania 2 przedmiotowego projektu sąsiaduje z obszarem prac prowadzonych w 
ramach: 

 Budowy nawierzchni manewrowo – składowych przy Nabrzeżu Węgierskim w Porcie 
Gdynia. 

 Zwiększenia przepustowości układów torowych w granicach administracyjnych Portu 
Gdynia zgodnie z wymogami sieci TEN-T. 

 Przygotowania infrastruktury portowej do zasilania statków z alternatywnych źródeł – 
bunkrowanie paliwem LNG oraz zasilanie energią elektryczną z lądu.  

W ramach analizy oddziaływań skumulowanych dla tego zadania skupiono się na 
oddziaływaniu inwestycji wspólnie z projektem pn. Budowa nawierzchni manewrowo – 
składowych przy Nabrzeżu Węgierskim w Porcie Gdynia, z tego powodu, iż inwestycja ta jest 
najbliżej zlokalizowana przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszego dokumentu 
w stosunku do pozostałych przedsięwzięć. 
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Poniżej przedstawiono tabelę z terminarzem prac i mapę z zakresem poszczególnych 
inwestycji. 

Tabela 30. Harmonogram prac 

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA 2020 2021 2022 2023 2024 

Budowa nawierzchni manewrowo – składowych przy 

Nabrzeżu Węgierskim w Porcie Gdynia 

      

Zadanie 2 Przebudowa Nabrzeża Czeskiego        
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Rysunek 37 Mapa z zakresem planowanych inwestycji w rejonie Basenu V 

 

Źródło: ZMPG S.A. 
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Jak przedstawiono w rozdziale odnośnie oddziaływań Zadania 2 w czasie budowy nie 
przewiduje się znaczącej emisji hałasu i pyłów do powietrza w trakcie prac budowlanych. 
Będą to oddziaływania chwilowe i nie pozostawiające stałego efektu środowiskowego. 
Jednakże, ze względu na realizację obu inwestycji częściowo w tym samym czasie możliwe 
jest kumulowanie się emisji hałasu generowanego głównie w czasie pracy maszyn, pojazdów 
i sprzętu wykorzystanego do wykonania inwestycji oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza 
z nich pochodzących oraz ze statków cumujących z tym czasie w Basenie V. Aczkolwiek 
należy zauważyć, iż prace generujące największe oddziaływania do środowiska inwestycji 
„Budowa nawierzchni manewrowo – składowych przy Nabrzeżu Węgierskim w Porcie 
Gdynia”, to wyburzenia istniejących na tym terenie budynków, które zostaną zlikwidowane 
na najwcześniejszym etapie, prawdopodobnie w 2020 r. lub 2021 r. zanim rozpocznie się 
przebudowa Nabrzeża Czeskiego. To spowoduje, że możliwość kumulacji znaczących 
oddziaływań zostanie zmniejszona.  

Jednocześnie, z uwagi na znaczą odległość obu inwestycji od obszarów podlegających 
ochronie przed hałasem oraz stosunkowo niewielkimi poziomami hałasu, jakie są emitowane 
w tym rejonie podczas normalnej pracy Portu nie występuje niebezpieczeństwo 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów w związku ze skumulowaniem się różnych źródeł 
hałasu podczas realizacji obu inwestycji. Skumulowane oddziaływanie będzie znikome - 
maksymalny przyrost hałasu w stosunku do poziomów panujących obecnie wyniesie 0,2-0,5 
dB podczas, gdy przyrosty poziomów poniżej 2-3 dB nie są zauważalne przez ludzi. 

Lokalizacja Zadania 3 przedmiotowego projektu sąsiaduje z obszarem prac prowadzonych 
w ramach: 

 rozbiórki budynków i obiektów na terenie ZMPG S.A. przy ul. Waszyngtona w Gdyni; 

 zwiększenia przepustowości układów torowych w granicach administracyjnych Portu Gdynia 

zgodnie z wymogami sieci TEN-T; 

 przygotowania infrastruktury portowej do zasilania statków z alternatywnych źródeł – 

bunkrowanie paliwem LNG oraz zasilanie energią elektryczną z lądu; 

 budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia – budowa nowej infrastruktury na rozszerzonych 

terenach portu – Etap I. 

Również tutaj analizy oddziaływań skumulowanych przeprowadzono w korelacji z zadaniem 
pn. „Rozbiórka budynków i obiektów na terenie ZMPG S.A. przy ul. Waszyngtona w Gdyni”, 
ze względu na ten sam obszar działań. Analizy tej nie wykonano też w połączeniu z pracami 
jakie będą podjęte w ramach budowy Portu Zewnętrznego, pomimo bliskiego sąsiedztwa, 
gdyż jego budowa zostanie rozpoczęta po zakończeniu Zadania 3 i będzie on podlegał 
analizie w odrębnym postępowaniu.  

Pozostałe inwestycje będą bardziej oddalone od Zadania 3. 

Ze względu na fakt, iż teren Zadania 3 został zakupiony od Stoczni Nauta w pierwszej 
kolejności planowane jest uporządkowanie tego terenu i przygotowanie go do prowadzenia 
działalności portowej polegającej na składowaniu i przeładunku towarów. Z związku z tym, 
zostaną wyburzone poszczególne budynki znajdujące się na tym terenie, co pokazano na 
rysunku poniżej. 
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Rysunek 38 Mapa z zakresem planowanych inwestycji w rejonie Basenu II 

 

Źródło: ZMPG S.A. 

Wyburzenia zostaną wykonane z drugiej połowie 2020 r. z związku z tym nie dojdzie do 
kumulacji oddziaływań procesu wyburzeń z Zadaniem 3, jednakże może tutaj dojść do 
nałożenia się oddziaływań z eksploatacji tego terenu z realizacją Zadania 3. W związku 
z tym, może nastąpić kumulacja hałasu związanego z pracą portu, hałasu drogowego 
z terenów miejskich sąsiadujących z portem oraz hałasu związanego z realizacją inwestycji. 
Ze względu na zaprzestanie w tym rejonie prowadzenia prac stoczniowych teren ten nie 
będzie stanowić szczególnie intensywnego źródła hałasu z tego typu prac. Źródłem hałasu 
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będą prace przeładunkowe i ruch drogowy w tym rejonie. Zgodnie z rozporządzeniem, 
równoważny poziom hałasu pochodzącego od źródeł komunikacyjnych na tej ulicy może 
wynosić 68 dB. Ponieważ ulice w tym rejonie nie są obciążone bardzo intensywnym ruchem 
drogowym, więc hałas pochodzący od prac związanych z inwestycją nie spowoduje, że 
skumulowane poziomy hałasu będą przekraczać wartości dopuszczalne. Szacuje się, że w 
wyniku kumulacji hałas w rejonie ulicy Waszyngtona wzrośnie maksymalnie o około 0.5 - 1.2 
dB. Będzie to miało miejsce jedynie w okresach prowadzenia intensywnych prac m.in. 
kafarowych. Z uwagi na to, że hałas impulsowy (praca kafarów i młotów) mocno wyróżnia 
się z tła akustycznego postuluje się, aby prace związane z kruszeniem betonu, palowaniem 
i wbijaniem ścianek prowadzone były tylko w porze dziennej, z wyłączeniem niedziel i dni 
świątecznych. 

Reasumując, biorąc pod uwagę niską wartość przyrodniczą obszarów portowych, wystąpienie 
czynników skumulowanych przy realizacji obu zadań będzie niewielkie i opisać go można w 
następujący sposób: 

 pomimo, iż przedsięwzięcie sąsiaduje z innymi zaplanowanymi działaniami inwestycyjnymi Portu w 

Gdyni, to czas ich realizacji pokrywa się tylko częściowo, co wpływa na wystąpienie kumulacji 
czynników negatywnych w mniejszym stopniu;  

 czynniki skumulowane mogące mieć wpływ na przyrodę, różnorodność biologiczną i obszary 

chronione oraz ludzi i zwierzęta to głównie hałas, obecność ciężkiego sprzętu a także praca 

kafarów. Właściwa organizacja prac w poszczególnych projektach zminimalizuje pojawienie się 
negatywnych oddziaływań skumulowanych. 

Wartość czynników skumulowanych nie będzie miała charakteru trwałego, gdyż realizacja 
wszystkich projektów ograniczona jest czasowo, według harmonogramu maksymalnie do 
2027 roku. 

KUMULOWANIE SIĘ ODDZIAŁYWAŃ NA ETAPIE EKSPLOATACJI 

Zadanie 2 

W wyniku częściowego zalądowienia Basenu V w dalszym ciągu na tym terenie będzie 
prowadzony przeładunek towarów ro-ro i lo-lo. Przeznaczenie tego terenu nie ulegnie 
zmianie, gdyż przebudowa ma właśnie na celu stworzenie nowych powierzchni składowych 
oraz umożliwienie przyjmowania większych jednostek pływających oraz poprawę 
bezpieczeństwa ruchu, w szczególności w rejonie rampy A. Spowoduje to, iż łączna liczba 
zawinięć po roku 2024 w stosunku do 2020 roku może ulec zmniejszeniu.  

W związku z powyższym, skumulowane oddziaływanie na środowisko na etapie eksploatacji, 
w tym w szczególności wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza może być mniejsza niż 
w stanie istniejącym. 

Ponadto realizacja planowanej inwestycji umożliwi wydajniejsze prowadzenie przeładunku 
oraz poprawi układ komunikacyjny, co również wiąże się z ograniczeniem emisji. 

Reasumując, można stwierdzić, iż skumulowane oddziaływanie na etapie eksploatacji będzie 
korzystne, gdyż realizacja przedsięwzięcia wpłynie na ograniczenie emisji oraz zwiększy 
efektywność przeładunków. 
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Zadanie 3 

Obszar inwestycji częściowo zostanie zagospodarowany pod działalność portową a częściowo 
będzie stanowić rezerwę terenu pod rozbudowę węzła komunikacyjnego w tej części portu. 
W związku z tym, nie przewiduje się zwiększonego wpływu na środowisko.  

KUMULOWANIE SIĘ ODDZIAŁYWAŃ NA ETAPIE LIKWIDACJI 

Na etapie likwidacji analizowanej inwestycji, pojawią się uciążliwości o podobnej 
charakterystyce, jak te występujące na etapie realizacji. Nie da się jednak na tym etapie 
przewidzieć możliwych oddziaływań z innym inwestycjami, gdyż nie można przewidzieć 
terminu tych prac, a samo ich wystąpienie biorąc pod uwagę cel inwestycji wydaje się być 
mało prawdopodobne.  

7.15. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy 
naturalnej i budowlanej 

Na terenie obu Zadań przedsięwzięcia nie będą występowały rodzaje i ilości substancji, 
kwalifikujących planowaną inwestycję do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji 
niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 138). 

Jak wskazano we wcześniejszych punktach KIP realizacja Zadania 2 pozwoli m.in. 
na zwiększenie powierzchni składowej dla przeładunku ro-ro. Zwiększenie wolumenu 
przeładowywanych towarów oraz zwiększenie powierzchni składowych nie zmieni charakteru 
możliwego do wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, środowiska w wyniku emisji czy 
też pożaru, gdyż inwestycja nie zmieni charakteru eksploatacji tego terenu. Zmianie ulegnie 
tylko skala możliwego do zaistnienia zdarzenia. Zwiększenie powierzchni przyczyni się do 
większej ilości magazynowanych  materiałów, które w wyniku np. zaistnienia pożaru będą 
wymagały użycia większej liczby jednostek gaszących. Jednakże, w wyniku rozwoju portu 
modernizowane są także zasoby portu do zwalczania takich zdarzeń.  

W przypadku Zadania 3 uzyskany nowy teren po wykonaniu wcześniejszych wyburzeń 
w ramach innego działania, zostanie udostępniony kontrahentowi do prowadzenia 
działalności portowej. Jednakże, w obecnej chwili nie można dokładnie określić jakiej, gdyż 
to będzie uzależnione od wybranego dzierżawcy. Jednocześnie, część terenu będzie 
stanowiła rezerwę pod przyszłą rozbudowę układu komunikacyjnego dla Portu 
Zewnętrznego. W takiej sytuacji nie można wykluczyć zaistnienia zdarzeń powodujących 
powstanie zagrożenia np. pożaru, aczkolwiek ze względu na planowane wyburzenia 
istniejących budynków i uporządkowanie terenu zaistnienie takiego zdarzenia jest mniej 
prawdopodobne.   

Na obu obszarach może dojść do incydentalnych zdarzeń lub wypadków zarówno w czasie 
budowy jak i eksploatacji, w wyniku których mogą powstać rozlewy np. olejów 
hydraulicznych lub płynów smarowych, paliwa zarówno ze statków jak i pojazdów. W takich 
przypadkach sprawca ww. zdarzenia jest zobowiązany do usunięcia powstałego 
zanieczyszczenia zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”. W przypadku etapu budowy 
będzie nim wykonawca robót budowlanych. W sytuacji, gdyby substancje ropopochodne 
przedostały się do wód morskich konieczne jest zastosowanie procedur opisanych 
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i dostępnych na stronie internetowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w „Portowym 
planie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń z wód portowych”. 

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego poprzez katastrofę budowlaną rozumie się 
niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także 
konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych 
i obudowy wykopów.  

Natomiast katastrofą budowlaną nie jest:  

 uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub 

wymiany;  

 uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;  

 awaria instalacji. 

W trakcie realizacji planowanej inwestycji nie przewiduje się wystąpienia katastrofy 
budowlanej, gdyż wszystkie obiekty będą zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymogami 
prawa budowlanego, uwzględniającymi m.in. wymagania w zakresie stabilności konstrukcji, 
zapobiegające potencjalnej katastrofie budowlanej. Do takiej sytuacji może dojść jedynie 
w przypadku, gdy nie będą przestrzegane przepisy BHP ani odpowiednie procedury 
i obowiązujące na terenie portu jak i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie. Może to 
mieć miejsce np. w trakcie prac kafarowych, rozbiórkowych lub zalądowienia. 

W przypadku ewentualnego wystąpienia katastrofy budowlanej w budowanym, 
remontowanym lub użytkowanym obiekcie budowlanym kierownik budowy, właściciel, 
zarządca lub użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z art. 75 ust.1 ustawy 
Prawo budowlane. 

Katastrofa naturalna to pojęcie oznaczające ekstremalne zjawisko w przyrodzie (geneza 
zjawiska jest również przyrodnicza) o znacznej skali, wywołujące przeobrażenie krajobrazu, 
stanowiące zagrożenie dla istot żywych zamieszkujących dany teren, a także znaczne straty 
gospodarcze w przypadku wystąpienia katastrofy w terenie zagospodarowanym przez 
człowieka. Bardzo często pojęcie katastrofy naturalnej stosuje się wymiennie z pojęciem 
klęski żywiołowej. Zagadnienia związane z wrażliwością i odpornością na klęski żywiołowe 
planowanego przedsięwzięcia szczegółowo zostały omówione w rozdziale 7.10. Wpływ na 
zmianę klimatu oraz odporność na klęski żywiołowe. 
 
 

7.16. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko 

Prace rozbiórkowe w ramach Zadania 2 będą tak zaplanowane, aby na każdym etapie 
inwestycji była możliwość użytkowania przynajmniej jednej z ramp. W związku z tym, w 
ramach prac planuje się rozbiórkę: 

 rampy A (żelbetowej wraz ze stalową konstrukcją górnego poziomu), która później zostanie 

odtworzona w nowej linii nabrzeża, 

 rampy A’ (żelbetowej ze stalowym pomostem uchylnym), która później zostanie odtworzona w 

tym samym miejscu, 
 rampy A’ T (tymczasowej) wraz z dalbami, 

 rampy B (żelbetowej). 

 części nawierzchni drogowo – kolejowych w obrębie inwestycji, 

 infrastruktury podziemnej i naziemnej w zakresie koniecznym do przebudowy, w tym istniejących 

wylotów kanalizacji deszczowej, 
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Tak jak wskazano powyżej rozbiórka poszczególnych elementów będzie tak wykonana, aby 
cały czas na tym terenie mogły być wykonane przeładunki. Harmonogram prac obrazuje 
rysunek 21. W związku z tym, że prace rozbiórkowe poszczególnych elementów będą 
rozłożone w czasie, spowoduje to zmniejszenie efektu skumulowanego oddziaływania prac 
rozbiórkowych.  
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W Zadaniu 3 zaplanowano rozbiórkę: 

 pirsu północnego o długości 190 m (opartego na palach drewnianych stanowiących palisadę z 

wypełnieniem kamieniami (ø 25-30 cm), na palach drewnianych ø 35-40cm oraz na ruszcie pali 

żelbetowych 35x35 (dł. pali 15m) – część A oraz zbudowanego z rusztu pali żelbetowych (35x35) 

pionowych i ukośnych o długości 18m – część B pokrytego monolityczną płytą żelbetową, w której 
znajdują się kanały instalacyjne przykryte żelbetowymi płytami prefabrykowanymi z nawierzchnią 

wylaną „na mokro” płyta żelbetowa). 
 pirsy pomiędzy Nabrzeżem Remontowym a Zachodnim, 

 infrastruktury podziemnej i naziemnej w zakresie koniecznym do przebudowy, 

 kolidujących wylotów kanalizacji deszczowej, 

 nawierzchni drogowo – kolejowych w obrębie inwestycji. 

W wyburzanych pirsach znajdują się kanały instalacyjne przykryte płytami żelbetonowymi. 
Wzdłuż nabrzeży i pirsów zamocowano torowiska podsuwnicowe konieczne do przebudowy. 
Nawierzchnie drogowe w obu zadaniach to nawierzchnie bitumiczne lub betonowe. 

Technologa rozbiórki poszczególnych elementów ramp i pirsów będzie wykonywana 
metodami tradycyjnymi przy wykorzystaniu młotów pneumatycznych zamontowanych na 
wysięgnikach koparek oraz kafaru. W przypadku Zadania 3 zostanie całkowicie rozebrany Pirs 
Północny wraz z usunięciem pali drewnianych i żelbetowych za pomocą kafaru. 

Wytworzone w tym procesie odpady zostaną zgromadzone w wyznaczonym miejscu 
(posegregowane) i wywiezione w miarę możliwości z terenu budowy lub zagospodarowane 
na miejscu np. gruz po wcześniejszym jego pokruszeniu. 

Podstawową zasadą przy robotach rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie obciążeń 
elementów konstrukcyjnych. Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych 
należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, w tym zabezpieczenie sąsiednich 
obiektów itp. Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność 
rozbieranego obiektu, a także, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie 
wywołało utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.  

Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem szczególnych zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy 
wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia terenu rozbiórki - wygrodzić przed dostępem 
osób postronnych i oznakować o grożącym niebezpieczeństwie.  

W trakcie rozbiórki zostaną wytworzone poniżej wymienione odpady: 

 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – ok. 13 000 Mg, 

 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – 3 000 Mg, 
 17 02 01 drewno – 100 Mg, 

 17 02 03 inne niewymienione odpady – 2 Mg, 

 17 03 01* mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe – 20 Mg, 

 17 03 02 mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 – 130 Mg, 

 17 03 80 odpadowa papa – 6,0 Mg, 

 17 04 05 żelazo i stal – 150 Mg, 

 17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10 – 6 Mg, 

 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 – 110 000 Mg. 

Gruz powstały w wyniku prac rozbiórkowych może zostać pokruszony i w przypadku 
spełniania odpowiednich parametrów wykorzystany do: budowy nowego nabrzeża, 
podbudowy nowych nawierzchni drogowych lub na zasypy pomiędzy budowanym 
nabrzeżem, a projektowaną nową ścianą nabrzeża. 



 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,  

Karta informacyjna przedsięwzięcia pt.: „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap IV, zadanie 2-3” 

 

Strona 153 
TERRA CONSULTING  

dr inż. Mariola Olszak  Pawelec 

REGON: 220221570 NIP: 957–009–33–68 
tel. 0 609 239 710; fax: 0 58 660 03 58; e-mail terraconsulting@post.pl 

Zgodnie z definicją odpadu zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.), odpadem jest każda substancja lub 
przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się 
jest obowiązany. Jak wynika z wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska DIOS-074-9510/05/ES 
z dnia 3 listopada 2005 r. (nadal jest aktualne), zakwalifikowanie danej substancji jako 
odpad powinno następować dopiero wówczas, gdy po przejściu całego procesu 
produkcyjnego w danej instalacji stanowi ona pozostałość procesową, której prowadzący 
instalację zamierza się lub powinien się pozbyć. Materiał porozbiórkowy (płyty betonowe) 
pochodzący z budowy i rozdrobniony na terenie budowy  przeznaczony do ponownego 
wykorzystania na miejscu inwestycji, nadal stanowić będzie materiał budowlany - tyle że 
rozdrobniony. Nie będzie więc pozostałością procesową przeznaczoną do usunięcia, a tym 
samym nie będzie spełniać definicji odpadu określonej w ustawie o odpadach. 

Wszystkie odpady będą właściwie posegregowane i zagospodarowane zgodnie z zasadami 
prawidłowej gospodarki odpadami. Ponowne użycie wydobytej z ziemi do zasypania wykopów 
oraz pokruszenie i wbudowanie gruzu ma na celu zmniejszenie ilości powstających odpadów.  

Odpady będą magazynowane w sposób adekwatny do ich ilości i rodzaju – w oznakowanych 
pojemnikach (i szczelnych w przypadku odpadów niebezpiecznych) lub luzem, w miejscach do 
tego przeznaczonych/wydzielonych.  

Zgodnie z ustawą o odpadach, wytwórcą odpadów jest każdy, którego działalność lub 
bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, 
mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. 
Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie m.in. budowy 
i rozbiórki obiektów jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie 
usługi stanowi inaczej.  

Wpływ na środowisko odpadów wytwarzanych w trakcie budowy będzie niewielki. 
W zdecydowanej większości nie są to odpady niebezpieczne i nie wymagające specjalnego 
postępowania w trakcie ich przejściowego gromadzenia na terenie inwestycji – wystarczające 
będą typowe kontenery a na odpady betonowe wydzielone miejsce magazynowania luzem.  

Odpady będą przekazywane wyłącznie podmiotom, posiadającym niezbędne zezwolenia, bądź 
będą przekazywane na składowisko. Są one typowe dla prac rozbiórkowych i nie wymagają 
specjalnego postępowania przy ich transporcie oraz przetwarzaniu lub unieszkodliwianiu. 

W ramach projektu prace będą wykonywane etapowo dla poszczególnych elementów 
konstrukcyjnych, w związku z tym prace będą rozłożone w czasie. Czas trwania demontażu 
poszczególnych elementów nabrzeża i infrastruktury będzie zależał od wielkości frontu robót 
na nabrzeżu i będzie on dostosowany tak, aby wywierać jak najmniejszy wpływ na otoczenie, 
zgodnie z warunkami zawartymi w rozdziale 6. Rozwiązania chroniące środowisko.  

Prace rozbiórkowe będą ograniczone zarówno w czasie (charakter krótkotrwały), jak i 
przestrzeni – będą miały charakter lokalny przez to nie stwierdza się, aby mogły one 
oddziaływać w sposób znaczący na środowisko. Emisja hałasu i pyłów w czasie realizacji prac 
rozbiórkowych jak to wskazano w roz. 7.1. i 7.2. będzie miała charakter przejściowy i nie 
spowoduje zmian w środowisku.  

https://sip.lex.pl/#/document/17940659?unitId=art(3)ust(1)pkt(6)&cm=DOCUMENT
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Celem ograniczenia niezorganizowanej emisji pyłów w trakcie prac rozbiórkowych przewiduje 
się dla terenu prowadzenia prac: 

 zastosowanie plandek, osłon, innych zabezpieczeń minimalizujących pylenie; 

 w warunkach niskiej wilgotności powietrza i wietrze zastosowanie zraszania wodą; 

 dla placów magazynowania materiałów sypkich  zamiatanie na mokro,  

 dla dróg dojazdowych do miejsca prac  utwardzenie w sposób minimalizujący pylenie; czyszczenie, 

w przypadku niskiej wilgotności powietrza  zraszanie nawierzchni drogi wodą; 

 dla pojazdów opuszczających plac budowy oraz okolice wyjazdu z budowy  czyszczenie kół 

pojazdów z naniesionej ziemi/piasku. 

Narzędzia i maszyny stosowane przy rozbiórce 

Do prowadzenia prac rozbiórkowych przewiduje się stosowanie następujących maszyn i 
narzędzi: 

 koparki średniej wielkości, 

 samochody ciężarowe - samowyładowcze, 

 młoty pneumatyczne na wysięgnikach koparki, elektronarzędzia, 

 kafar (usuwanie pali). 

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia 

Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas robót rozbiórkowych zgodnie z 
przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003 Nr 47, 
poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 
r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.). 

Bezpieczeństwo ludzi i mienia w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych będzie zapewnione 
poprzez oddzielenie terenu rozbiórki tymczasowym ogrodzeniem z umieszczonymi tablicami 
ostrzegawczymi o prowadzeniu robót rozbiórkowych i zagrożeniu dla bezpieczeństwa ludzi. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki należy uzyskać decyzję zezwalającą na prowadzenie prac 
rozbiórkowych wydaną przez właściwego Starostę, a wszelkie prace prowadzić pod nadzorem 
osoby posiadającej stosowne uprawnienia. 

Dodatkowo 

1. Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę lub pod nadzorem osoby posiadającej 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 
2. Przed przystąpieniem do rozbiórki odciąć media od przyłączy. 

3. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich 
obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych 

robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. 

4. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, 
okulary i rękawice ochronne. 

5. Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie bardzo silnego/ 
porywistego wiatru. 

6. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być w sposób 
odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i odjazdy wyraźnie oznakowane. 

7. Teren rozbiórki ogrodzić oraz na bieżąco usuwać powstały gruz. 

8. Robotnicy w czasie prowadzenia rozbiórki sposobem zmechanizowanym powinny znajdować się 
poza strefą niebezpieczną. 
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8. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ 
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Rodzaje możliwych oddziaływań wynikających z istnienia przedsięwzięcia to wpływ na: 

a) wody powierzchniowe, 

b) klimat akustyczny, 
c) stan zanieczyszczenia powietrza, 

d) wody podziemne, 
e) faunę i florę, 

f) ludzi, 

g) klimat, 
h) krajobraz. 

Uwzględniając oddziaływanie wynikające z istnienia przedsięwzięcia, z użytkowania zasobów 
naturalnych oraz z emisji, w Tabeli nr 25 przedstawiono macierz rodzajów i skali oddziaływań 
przedsięwzięcia w poszczególnych komponentach środowiskowych a w Tabeli nr 26 krótkie 
ich posumowanie.  

Tabela 31. Przewidywane oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, 

średnio i długoterminowe, stałe i chwilowe planowanego przedsięwzięcia na środowisko  
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Ludzie 0 2 0 0 2 0 1 0 0 

Fauna 2 2 0 0 2 0 0 0 0 

Flora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gleba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Woda powierzchniowa 2 0 0 0 2 0 0 0 2 

Woda podziemna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Powietrze 2 0 0 0 2 0 0 0 0 

Hałas 2 0 0 0 2 0 0 0 0 

Dobra kultury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dobra materialne 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Klimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Krajobraz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skala punktowa: 

0 – brak oddziaływania 
1 – oddziaływanie minimalne 
2 – oddziaływanie małe 
3 – oddziaływanie średnie 
4 – oddziaływanie znaczące 
5 – oddziaływanie bardzo duże 
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Tabela 32. Opis przewidywanych oddziaływań  

Rodzaj oddziaływań Opis oddziaływań 
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- emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego: uciążliwość okresowa, 

ograniczona głównie do placu budowy, związana z realizacją inwestycji; 
- emisja hałasu - uciążliwość okresowa związana z realizacją inwestycji jw.; 
- emisja odpadów budowlanych - na etapie realizacji. 
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- emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego – nie zmieniona w stosunku do 

stanu aktualnego; 
- emisja hałasu – nie zmieniona w stosunku do stanu aktualnego; 
- emisja odpadów komunalnych i eksploatacyjnych – nie zmieniona w stosunku do 

stanu aktualnego; 

Pośrednie Imisja substancji emitowanych do powietrza oraz hałasu w wyniku realizacji i eksploatacji. 

Wtórne Nie przewiduje się. 

Skumulowane Brak 

Stałe Brak 

Chwilowe Brak 

Ponieważ planowane przedsięwzięcie w wariancie proponowanym do realizacji nie spowoduje 
znaczącego negatywnego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska (w tym 
krajobrazu) w trakcie realizacji i eksploatacji, nie spowoduje również zmiany wzajemnych 
relacji pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska. 

W niniejszej dokumentacji wykazano zgodność proponowanych rozwiązań technicznych 
z obowiązującymi przepisami prawnymi. Ta zgodność oraz skala przedsięwzięcia, 
uwarunkowania lokalizacyjne oraz istniejące zagospodarowanie terenu decydują, że 
planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na ww. komponenty 
środowiska.  
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8.1. Wzajemne oddziaływanie między poszczególnymi elementami 
środowiska w trakcie realizacji i eksploatacji planowanego 
przedsięwzięcia 

Poszczególne elementy środowiska przyrodniczego i krajobrazu są ze sobą powiązane 
i tworzą integralną całość. Dlatego też negatywny wpływ na jeden z czynników może 
przejawiać się pogorszeniem stanu całego ekosystemu. Ponadto wzajemne wzmacnianie 
występujących oddziaływań w danym środowisku powoduje, że łączny efekt jest większy od 
sumy efektów ich działania oddzielnego (tzw. działanie synergiczne). Z punktu widzenia 
zdrowia ludzi najważniejsze są oddziaływania na powietrze atmosferyczne i klimat 
akustyczny. Stan zachowania naturalnych biocenoz ma w tym aspekcie charakter pośredni, 
związany z walorami estetycznymi otaczającego terenu. W oparciu o przedstawiony 
w niniejszym KIP opis środowiska i analizę oddziaływań oraz ewentualnych zmian można 
stwierdzić, że przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących niekorzystne oddziaływanie 
inwestycji na środowisko, nie wystąpią wzajemne negatywne oddziaływania pomiędzy 
poszczególnymi elementami środowiska (w tym krajobrazu). 

Ponieważ planowane przedsięwzięcie w wariancie proponowanym do realizacji nie spowoduje 
znaczącego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska (w tym krajobrazu) w 
trakcie realizacji i eksploatacji, nie spowoduje również zmiany wzajemnych relacji pomiędzy 
poszczególnymi elementami środowiska. 

Okresowe, krótkotrwałe uciążliwości mogą nastąpić na etapie budowy w zakresie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu, jednak nie będzie to miało wpływu na 
oddziaływanie pozostałych elementów środowiska.  
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