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1 RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Inwestycja zlokalizowana jest w Porcie Zachodnim i obejmować będzie budowę placu manewrowego 
o powierzchni ok. 2 400 m2 zlokalizowanego przy ul. Wiśniewskiego 29 z wykorzystaniem metody 
stabilizacji zanieczyszczonego urobku pozyskanego z rejonu Nb. Węgierskiego w Porcie Gdynia. 

Inwestycja ma spowodować poszerzenie istniejącego parkingu dla samochodów o dodatkową 
przestrzeń manewrową oraz wykorzystanie nowatorskiej w Polsce metody stabilizacji urobku z prac 
czerpalnych do celów budowlanych.  

Przedmiot inwestycji „Wykonanie nawierzchni placowej na trenie po rozebranym budynku przy ul. 
Wiśniewskiego 29 z wykorzystaniem metody stabilizacji zanieczyszczonego urobku w Porcie Gdynia” 
będzie obejmowała: 

pobór ok. 1 500 m3 materiału (urobku) z dna basenu portowego w rejonie NabrzeŜa Węgierskiego; 

czasowe odłoŜenie urobku na pontonach, a następnie na NabrzeŜu Węgierskim w celu częściowego 
odwodnienia; 

transport z NabrzeŜa Węgierskiego do miejsca wbudowania przy ul. Wiśniewskiego 29. 

rozładunek i równomierne rozłoŜenie urobku z dna kanału, dodanie stabilizatorów i wykonanie 
stabilizowanej warstwy podbudowy pod plac w miejscu wbudowania; 

wykonanie odwodnienia kopertowego oraz niezbędnej infrastruktury podziemnej; 

konstrukcja kolejnych warstw nawierzchni; 

wykonanie sieci piezometrów do kontroli stanu wód podziemnych. 

Bezpośrednie sąsiedztwo planowanej inwestycji: 

od strony wschodniej − teren przeznaczony pod inwestycję sąsiaduje z budynkiem biurowym 
zlokalizowanym przy ul. Wiśniewskiego 31; 

 od strony południowej − Potok Chyloński zlokalizowany w odległości 20 m od terenu inwestycji; 

od strony  zachodniej i północnej − z obszarem inwestycji graniczy istniejący parking dla 
samochodów cięŜarowych. 
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Rysunek nr 1. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia 
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Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce Zarządu Morskiego Portu Gdynia S. A. nr 
37/2 KM 103, w zachodniej części Portu Gdynia, dla którego obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Zachodniego, uchwalony Uchwałą Rady Miasta Gdyni 
nr IV/46/07 z 24 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. Woj.  Pom. Nr 79, poz. 1179).  

Potencjalny obszar oddziaływań planowanego przedsięwzięcia będzie obejmował tereny sąsiednie 
zlokalizowane na działce 37/2 i 36/2 KM 103Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia   

Podstawowym przeznaczeniem objętego ww. planem obszaru są tereny portu morskiego (PM), tereny 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P) oraz tereny zabudowy usługowej (U). 
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Na obszarze planu nie występują obiekty i tereny prawnie chronione na podstawie ustawy o ochronie 
przyrody. Obowiązuje jednak wymóg realizacji zainwestowania o szczególnie wysokim standardzie 
proekologicznym, eliminującym potencjalne, negatywne oddziaływanie na obszary specjalnej ochrony 
ptaków i siedlisk przyrodniczych Natura 2000 (Zatoka Pucka PLB220005, PrzybrzeŜne wody Bałtyku 
PLB990002, Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032) zwłaszcza w zakresie bezpośredniego 
i pośredniego oddziaływania na akweny portowe, mające bezpośrednie połączenie z wodami Zatoki 
Gdańskiej.  

Na obszarze planu zagospodarowania przestrzennego nie występują podlegające ochronie zabytki, 
obiekty dziedzictwa kulturowego lub dobra kultury współczesnej. 

Zgodnie z obowiązującymi na dzień uchwalenia planu przepisami prawa1 dla projektu powyŜszego 
dokumentu została wykonana prognoza  oddziaływania na środowisko, zgodnie z którą etap 
funkcjonowania ustaleń planu ze względu na ich wpływ na środowisko przyrodnicze, podzielono 
następująco2: 

„Pozytywne wobec środowiska przyrodniczego: 

P1 - dotyczące kształtowania terenów zieleni i zachowania wód powierzchniowych. 

P2 - dotyczące zagospodarowania zielenią terenów niewykorzystanych do lokalizacji ujęć wody oraz 
stanowiące rezerwę dla lokalizacji nowych ujęć. 

Neutralne wobec środowiska przyrodniczego: 

N1 – dotyczące istniejących obiektów usługowych i baz składowych o typowym dla tego rodzaju 
obiektów, ograniczonym jak na tereny przemysłowo – portowe oddziaływaniu na środowisko. 

N2 – dotyczące istniejących obiektów infrastruktury technicznej, w tym dotyczące ujęć wody, stacji 
uzdatniania wody, przepompowni ścieków, ciepłociągów, itp., które mogą powodować uciąŜliwości 
środowiskowe, ale w ostatecznym bilansie słuŜą ochronie środowiska.  

Dyskusyjne  wobec środowiska przyrodniczego: 

D1 – dotyczące docelowego przekształcenia fragmentu terenu na funkcje basenu portowego, co 
spowoduje całkowite przekształcenie powierzchni ziemi, w tym likwidację roślinności hydrogenicznej 
– ustalenie wynika ze specyfiki portu i konieczności jego rozwoju a pozostałość seminaturalnego 
ekosystemu stanowi izolowaną enklawę wśród terenów przemysłowo-portowych. 

Dotyczące obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

Z1 – dotyczące istniejącego obiektu przemysłowego – Elektrociepłowni Gdyńskiej EC3 z instalacjami 
towarzyszącymi. 

Z2 – dotyczące istniejących obiektów infrastruktury technicznej. 

                                                 
1 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. 2003 r., nr 80, poz. 717); Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 r., nr 

62, poz. 627 z późn. zm.); Rozporządzanie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać 
prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2002 r., nr 
197, poz. 1667); 

2 „Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego portu zachodniego w Gdynia”  PROEKO 
Biuro Projektów i WdroŜeń Proekologicznych, Gdańsk luty 2006. 
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Z3 – dotyczące rozbudowy istniejących obiektów usługowych i produkcyjnych, dla których 
wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia, a sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane lub moŜe być 
wymagane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych 
z klasyfikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 
2004 r. nr 92, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), sporządzenia raportu wymagają lub mogą 
wymagać m.in. przedsięwzięcia realizowane na terenie zakładu zaliczonego do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, których realizacja spowoduje wzrost emisji o nie 
mniej niŜ 20% lub wzrost zuŜycia surowców (w tym wody), materiałów, paliw, energii, o nie mniej 
niŜ 20%. 

Z4 – dotyczące rozbudowy istniejących obiektów usługowych i produkcyjnych, dla których 
wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia, a sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane lub moŜe być 
wymagane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych 
z klasyfikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 
2004 r. nr 92, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), 

Z5 - dotyczące planowanych ulic głównych, w tym „Drogi Czerwonej” dla których wymagane jest 
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 
a sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane lub moŜe być wymagane.” 

Zgodnie z powyŜszymi zapisami tereny przeznaczone pod planowaną inwestycję zaliczają się do: 
ZN1/Z3/Z4 – Plac. 

Jednym z podstawowych działań mających na celu utrzymanie infrastruktury dostępu do Portu Gdynia 
od strony wody jest prowadzenie prac czerpalnych i zagospodarowanie powstałego urobku. Jedną z 
metod w przypadku osadu nie przekraczającego dopuszczalnych standardów jest odkładanie go na 
klapowisku. Jednak, w przypadku zanieczyszczonego urobku metoda ta jest niedozwolona. Jedną z 
metod wykorzystywanych w krajach Europy Zachodniej i Skandynawii jest metoda stabilizacji 
zanieczyszczonego urobku i wykorzystanie go do jako pełnowartościowego materiału budowlanego. 

Taki sposób wykorzystania urobku do realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na 
budowie placu manewrowego zdecydowanie wpisuje się w wizję zrównowaŜonego rozwoju Portu 
Gdynia i będzie realizowany przy wsparciu środków Unii Europejskiej w ramach projektu SMOCS − 
Sustainable Management of Contaminated Sediments in the Baltic Sea - ZrównowaŜona gospodarka 
zanieczyszczonymi osadami na Morzu Bałtyckim3 

Rozwój portów ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i transportu. JednakŜe utrzymanie 
parametrów torów wodnych i basenów portowych wiąŜe się z ich pogłębianiem. Stwarza to pewne 
problemy, z których najwaŜniejszym jest zagospodarowanie bardzo miękkiego, zanieczyszczonego 
osadu.  

Projekt pozwoli opracować: 

1. wskazówki dla zarządzania zanieczyszczonymi osadami uwzględniające: 
� alternatywne metody postępowania z osadami,  
� alternatywne sposoby utylizacji osadów, 
� propozycje wykorzystania osadów;  

2.  narzędzia obejmujące:  
� techniki postępowania z zanieczyszczonymi osadami,  
� oszacowanie i ocenę trwałości zanieczyszczeń,  
� wspomaganie decyzji przy planowaniu zagospodarowania osadów. 

Partnerzy projektu: 
� Swedish Geotechnical Institute (SGI) 

                                                 
3 http://www.smocs.eu/ 
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� Luleå Technical University, Sweden  
� Lappeenranta University of Technology  (LUT), Finland 
� Hamburg University of Technology (TUHH), Germany 
� Coastal Research and Planning Institute (CORPI), Lithuania  
� Port of Gävle, Sweden 
� Port of Kokkola, Finland 
� Port of Gdynia Authority S.A., Poland 
� Klaipeda State Seaport Authority, Lithuania 

Próby terenowe przeprowadzone w ramach projektu pozwolą przetestować i potwierdzić 
zastosowanie  proponowanych metod postępowania z osadem w zaleŜności od: typu osadu, rodzaju 
zanieczyszczeń, warunków klimatycznych, dostępności technik oraz kosztów. Proponowana przez 
projekt nowatorska metoda stabilizacji zanieczyszczonych osadów pozwoli na zredukowanie wpływu 
zanieczyszczeń na środowisko oraz poprawi parametry fizyczno-chemiczne samego osadu. 
Stabilizowane (unieszkodliwione) osady mogą być uŜywane do tworzenia nowych obszarów 
portowych jak równieŜ do np. budowy dróg. Komercyjne wykorzystanie stabilizowanych 
zanieczyszczonych osadów moŜe zmniejszyć wydobycie i wykorzystanie kruszyw. Wskazówki i 
narzędzia do postępowania z zanieczyszczonymi osadami stworzą podstawę dla działalności 
marketingowej. 

Projekt pozwoli równieŜ stworzyć trwałe porozumienie w sprawie zarządzania zanieczyszczonymi 
osadami, oparte na bazie juŜ istniejących krajowych i trans-narodowych porozumień, np. SedNet i 
HELCOM. Projekt SMOCS przyczyni się do zarządzania Morzem Bałtyckim jako wspólnym dobrem 
i poprawi zarządzanie zanieczyszczonymi osadami.  

Komisja Europejska zatwierdziła projekt SMOCS, dotyczący zrównowaŜonej gospodarki 
zanieczyszczonymi osadami na Morzu Bałtyckim, jako flagowy projekt Unii Europejskiej. Jest to 
niezwykłe wyróŜnienie, gdyŜ niewiele inicjatyw dotyczących naszego regionu, staje się flagowymi 
przedsięwzięciami UE. Projekt SMOCS ma teraz silną pozycję, przyczyniając się do rozwoju strategii 
UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, a w szczególności w obszarze: Redukcji uŜytkowania i wpływu 
substancji niebezpiecznych. 

Zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi osady denne z pogłębiania akwenów portowych mogą 
stanowić powaŜne zagroŜenie dla środowiska morskiego Bałtyku. A co za tym idzie wykorzystanie 
metody stabilizacji zanieczyszczonego urobku do pozyskania pełnowartościowego materiału 
budowlanego, bezpiecznego dla środowiska i wykorzystanie go do realizacji planowanego 
przedsięwzięcia, polegającego na budowie placu manewrowego jest zgodne z działaniami ujętymi w 
Bałtyckim Planie Działania4 (HELCOM, Helsinki 2008). 

                                                 
4 HELCOM jest to ciało rządowe „Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego”, sporządzona 

w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346) zwana „Konwencją Helsińską". Ratyfikowaną 
przez Polskę dnia 8 października 1999 r.  W wyniku działań  HELCOM  15 listopada 2007 roku w Krakowie, został 
podpisany przez przedstawicieli poszczególnych rządów: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Danii, Niemiec, Rosji, Szwecji i 
Finlandii Bałtycki Plan Działania. 
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2 KLASYFIKACJA PRAWNA PLANOWANEJ INWESTYCJI 
Projektowany plac manewrowy o powierzchni ok. 2 381 m2 zgodnie z rozporządzaniem Rady 
Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397) nie jest kwalifikowany ani do przedsięwzięć potencjalnie, ani 
zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko. 

JednakŜe, ze względu na swoją lokalizację na terenach Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.   
planowaną inwestycję naleŜy zaliczyć do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływujących na środowisko rozporządzenia, polegającym na rozbudowie przedsięwzięcia 
klasyfikowanego w par. 2 ust.1 pkt. 34 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397) 
jako porty i przystanie morskie, w rozumieniu ustawy o portach i przystaniach morskich (Dz. U. 
z 2010 r. nr 33, poz. 179), w tym infrastruktura portowa słuŜąca do załadunku i rozładunku, połączone 
z lądem lub połoŜona poza linią brzegową, do obsługi statków o nośności większej niŜ 1 350 t, nie 
osiągająca progów ani nie powodująca osiągnięcia progów dla przedsięwzięć określonych w par. 2 - 
par. 3 ust. 2 pkt. 1 ww. rozporządzenia. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia 
akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład 
infrastruktury portowej dla kaŜdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej 
(Dz. U. z rok 2010, nr 169, poz. 1139) planowane przedsięwzięcie wpisuje się w infrastrukturę 
drogową wymienioną w pkt. 6.1. 4. załącznika nr 2 do niniejszego rozporządzenia. 

Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z uŜyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. 
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1055).  

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a takŜe obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób 
ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną 

Całkowita powierzchnia pod planowaną zabudowę − 2 400 m2 

Objętość urobku z dna basenu portowego do wykorzystania  − 1 500 m3 

Projektowana inwestycja spełnia warunki Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Rejonu Portu Zachodniego − realizowana będzie na terenie przemysłowym. 

Obszar przeznaczony pod planowaną inwestycję to nieuŜytek przekształcony antropogenicznie, 
stanowiący pozostałość po wyburzonym w 2008 roku budynku biurowym – pawilon „A” przy ul. J. 
Wiśniewskiego 29. 

Na terenie nie znajdują się Ŝadne krzewy ani drzewa, analizowany obszar jest częściowo porośnięty 
trawą. 

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się wycinki drzew. 



 

 

KARTA INFORMACYJNA 
dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie nawierzchni placowej na terenie po rozebranym budynku przy 

ul. Wiśniewskiego 29 z wykorzystaniem metody stabilizacji zanieczyszczonego urobku w Porcie Gdynia” 

9

 

3 RODZAJ PLANOWANEJ TECHNOLOGII I WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA 
W ramach planowanego przedsięwzięcia przeprowadzony zostanie w ramach wybranego wariantu 
niŜej podany zakres robót. 

Wykonanie prac hydrotechnicznych 
� miejsce czerpania: akwen wzdłuŜ NabrzeŜa Węgierskiego na odcinku pomiędzy polerami 1-5 
� rzędne dna akwenu czerpania -10,4m – 11,7 m; 
� planowana kubatura robót czerpalnych – 1500 m3; 
� obciąŜenie uŜytkowe naziomu nabrzeŜa p=30 kN/m2. 

Proces osuszania wydobytego urobku: 
� wydobyty urobek zostanie wstępnie osuszony na barce przycumowanej do nabrzeŜa; 
� wstępnie osuszony urobek zostanie przeniesiony lądową koparką na nabrzeŜe w celu 

doprowadzenia do 20 % stopnia uwodnienia  w specjalnie, na czas realizacji przedsięwzięcia, 
przygotowanych zasobniach. Zasobnie zostaną skonstruowana z worków wypełnionych 
piaskiem, uszczelnionych folią tak aby wydobyty urobek nie przedostawał się na teren 
nabrzeŜa. Na dnie kaŜdej zasobni zostanie ułoŜony drenaŜ pozwalający na grawitacyjne 
odprowadzanie nadmiaru wody poprzez specjalną komorę redukcyjna do istniejącej 
kanalizacji sanitarnej. Funkcją komory redukcyjnej jest oddzielenie cząsteczek osadu z 
odciekającej wody, tak aby odprowadzane ścieki nie spowodowały zapchania kanalizacji 
sanitarnej  

� transport odwodnionego do poŜądanego poziomu  urobku uszczelnionymi samochodami 
cięŜarowe z terenu nabrzeŜa w miejsce wbudowania przy ul. J. Wiśniewskiego 29; 

Wykonanie szczelnej warstwy np. z geomembrany wraz z budową systemu odcieków pod warstwą 
stabilizowaną. 

Wykonanie warstwy nawierzchni placu manewrowego o kategorii KR 6: 
� podłoŜe naturalne 
� warstwa stabilizowana 2 – urobek z dna kanału + spoiwa           – 110 cm 
� warstwa stabilizowana 1 – urobek z dna kanalu + spoiwa + pospółka – 20 cm 
� warstwa mrozoodporna – pospółka      - 30 cm 
� podbudowa – chudy beton       - 18 cm 
� warstwa ścieralna – beton cementowy B45 (C35/45)   - 22 cm 

Wykonanie na projektowanym placu kanalizacji deszczowej, która będzie włączona w 
istniejący układ kanalizacyjny. Kanalizacja deszczowa − wyposaŜona  w studzienki wraz z 
instalacjami separującymi materiały ropopochodne. 
WyposaŜenie placu w słupy oświetleniowe wraz z niezbędną infrastrukturą 
elektroenergetyczną, zapewniającą doświetlenie parkingu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Wykonanie sieci piezometrów do kontroli stanu wód podziemnych. 
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3.1 WARIANTY PRZEDSI ĘWZI ĘCIA  

Nie podejmowanie przedsięwzięcia 

Wariant „zerowy” oznaczałby pozostawienie terenu po wyburzonym budynku w stanie aktualnym, 
czyli niezagospodarowanego nieuŜytku, z pozostawioną i nieuporządkowana infrastrukturą podziemną 
oraz pozostałościami budowli, nie nadającą się do Ŝadnego typu eksploatacji.  

RozwaŜane warianty lokalizacyjne 

Z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia, czyli wykonanie nawierzchni placowej na terenie 
po rozebranym budynku biurowym przy ul. Wiśniewskiego 29,  nie rozpatrywano innych lokalizacji. 

RozwaŜane warianty techniczno – technologiczne 

Planowana inwestycja będzie złoŜona z trzech głównych etapów technologicznych (Rysunek nr 2):  
� prac hydrotechnicznych,  
� prac drogowych związanych z budową podbudowy ze stabilizowanego urobku  
� prac drogowych związanych z budową nawierzchni właściwej placu manewrowego 



 

 

KARTA INFORMACYJNA 
dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie nawierzchni placowej na terenie po rozebranym budynku przy 

ul. Wiśniewskiego 29 z wykorzystaniem metody stabilizacji zanieczyszczonego urobku w Porcie Gdynia” 

11

 

Rysunek nr 2. Lokalizacja wariantu II w rejonie ul. Kontenerowej 

 

Droga transportu urobku 

Miejsce prac hydrotechnicznych 

Miejsce wbudowania urobku  

 

W związku z powyŜszym w ramach planowanej inwestycji były rozpatrywane róŜne warianty dla 
poszczególnych etapów. 
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Podbudowa z warstwy stabilizowanej 

Pierwszym rozwaŜanym wariantem było wybudowanie nawierzchni placu manewrowego w sposób 
tradycyjny z lanego betonu (Rysunek nr 3).  

JednakŜe, jednym z podstawowych działań Zarządu Morskie Portu Gdynia S.A. jest zapewnienie 
dostępu do portu od strony wody, właściwej infrastruktury hydrotechnicznej oraz bezpieczeństwa 
Ŝeglugi na terenie akwenów portowych. W tym celu na terenie portu muszą być prowadzone prace 
czerpalne, w wyniku których powstaje urobek.  Sposób jego zagospodarowania jest zaleŜny od jego 
składu chemicznego. W przypadku przekroczenia standardów ujętych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska w sprawie rodzajów oraz stęŜeń substancji, które powodują, Ŝe urobek jest 
zanieczyszczony ( dz. U. nr 55, poz. 498 z 2002 r.) osad z prac czerpalnych staje się odpadem 
niebezpiecznym o kodzie 17 05 05 – urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony 
substancjami niebezpiecznymi. W takim przypadku musi  on zostać  poddany odzyskowi przez firmy 
mające do tego właściwe uprawnienia. Zgodnie z rozpoznaniem rynku jakie przeprowadził Inwestor w 
rejonie Trójmiasta nie ma firm zajmujących się zagospodarowywaniem odpadów o powyŜszym 
kodzie. Firmy mające decyzje administracyjne na prowadzenie odzysku takich odpadów znajdują się 
na południu Polski np.  „Ekolog System” w Brzegu Dolnym oraz w Szczecinie spółka MILEX5 
posiadająca nowoczesny zakład, w którym  zagospodarowanie odpadu opiera się na procesie 
stabilizacji zanieczyszczeń i zamiany urobku w atrakcyjny materiał budowlany. NaleŜy w tym miejscu 
zwrócić uwagę, Ŝe urobek stanowią masy ziemne do ok. 60% uwodnieniu oraz w przypadku prac 
czerpalnych w portach morskich wielkość powstającego urobku kształtuje się zazwyczaj na poziomie 
kilku milionów m3. W związku z powyŜszy przewiezienie takich ilości płynnego materiału ziemnego z 
miejsca jego powstania do zakładu utylizacji oddalonego o 400 km jest przedsięwzięciem mało 
realnym do wykonania z punktu widzenia jego logistyki oraz ekonomii. 

Zagospodarowywanie powstającego w porcie urobku winno odbywać najlepiej bezpośrednio w porcie, 
co wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań. Dlatego w 2009 r. Zarząd Morskiego Portu Gdynia 
S.A. przystąpił do europejskiego projektu SMOCS - Sustainable Management of Contaminated 
Sediments in the Baltic Sea (omawiany w poprzednim paragrafie), zajmującego się 
zagospodarowywaniem zanieczyszczonych osadów dennych poprzez tworzenie specjalnych mieszanin 
stabilizujących zanieczyszczenia w osadzie, w wyniku czego powstaje pełnowartościowy materiał 
budowlany. Metoda ta jest szeroko stosowana w krajach skandynawskich. Jedną z wiodących firm w 
tej dziedzinie jest fińska firma Ramboll, która w ramach tego projektu  opracowała dla Zarządu 
Morskiego Portu Gdynia S.A. mieszaninę stabilizująca zanieczyszczenia zidentyfikowane w urobku z 
rejonu Nb. Węgierskiego  oraz przebadała laboratoryjnie uzyskany w ten sposób materiał budowlany 
pod względem parametrów wytrzymałościowych na ściskanie i wymywanie zanieczyszczeń. 

Dlatego Inwestor zdecydował się na wykorzystanie technologii stabilizacji zanieczyszczonego urobku 
pozyskanego z rejonów Nb. Węgierskiego do wykonania podbudowy pod plac manewrowy przy ul. 
Wiśniewskiego 29. 

 

                                                 
5 http://milex.szczecin.pl/pl,refulaty,99.html 
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Rysunek nr 3. RozwaŜane rozwiązania techniczne 
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Prace hydrotechniczne 

W przypadku prac hydrotechnicznych nie brano pod uwagę innej metody pobierania osadu z dna 
akwenu jak przy pomocy pływającego chwytaka, gdyŜ: 

� ilość osadu do wyczerpania jest stosunkowo niewielka -1500 m3 z powierzchni 5 000 m2. 
Oznacza to, iŜ osad naleŜy czerpać powierzchniowo z wielu miejsc, a co za tym idzie sprzęt 
musi być mobilny, 

� konstrukcja Nb. Węgierskiego nie pozwala na zastosowanie innej metody np. refulera.  

Urobek pobierany w ten sposób odznacza się wysokim stopniem uwodnienia ok. 50-60%. Aby 
nastąpił w kolejnym etapie inwestycji prawidłowy proces stabilizacji zanieczyszczeń, a powstała w ten 
sposób podbudowa miała właściwe parametry techniczne konieczne jest doprowadzenie urobku do 20-
30% stopnia uwodnienia. 

W związku z powyŜszym niezbędnym okazało się opracowanie technologii odwodnienia pozyskanego 
z dna akwenu urobku, w sposób grawitacyjny tak aby nie tracić istotnej ze względu na stosowaną 
technologię warstwy piasków pylastych, które naleŜą do gruntów słabo przepuszczalnych.  Zgodnie z 
załoŜeniami technicznymi czas potrzebny na odwodnienie urobku to ok. 5-10 dni. Na Rysunku nr 4. 
przedstawiono trzy rozwaŜane ciągi technologiczne. Pierwszy zakładał odwodnienie urobku na 
barkach, wyposaŜonych w specjalne otwory w burtach, słuŜące do tego celu. JednakŜe, ze względu na 
moŜliwość prowadzenia w tym rejonie prac załadunkowo – przeładunkowych przy Nb. Węgierskim 
istnieje moŜliwość jednoczesnej pracy dwóch barek. Jedna barka ma pojemność ok. 200 m3. W takiej 
sytuacji nie została by zachowana ciągłość pracy wynajętego sprzętu, a co za tym idzie znacząco 
podniosłoby to koszty przedsięwzięcia. W związku z powyŜszym ten wariant został odrzucony jako 
ekonomicznie nieuzasadniony. Drugi zakładał bezpośrednie transportowanie urobku na Nb. 
Węgierskie i odkładanie do specjalnie przygotowanych dwóch zasobni o rozmiarach 10 m x 20 m. 
Niestety w tym przypadku równieŜ nie moŜna by zachować ciągłości pracy sprzętu, dlatego ten 
wariant równieŜ został odrzucony. W wyniku rozwaŜań dwóch pierwszych wariantów powstał wariant 
trzeci łączący obie metody, polegający na wstępnym osuszaniu urobku na barce, a następnie 
przeniesienie go na nabrzeŜe w celu końcowego odwodnienia. Wariant ten pozwala na rozłoŜenie 
procesów suszenia urobku w czasie w sposób nie powodujący przestojów pracy sprzętu 
zmechanizowanego. Dodatkowo załadunek odwodnionego urobku na samochody z zasobni na 
nabrzeŜu jest zdecydowanie łatwiejszy i wyklucza ponowne przedostanie się osadu do basenu 
portowego czego nie moŜna wykluczyć w przypadku załadunku samochodów z barki. Dlatego wariant 
„kombinowany” został wybrany do realizacji przez inwestora.  
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Rysunek nr 4. Rozpatrywane warianty technologiczne. 
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Budowa właściwej nawierzchni placu manewrowego  

W wariancie drogowym rozpatrywano róŜne rodzaje nawierzchni: 
� bitumiczne; 
� betonowe; 
� kostka. 

3.2 UZASADNIENIE WYBORU W ARIANTU REALIZACYJNEGO  

Nie podejmowanie przedsięwzięcia 

Teren przeznaczony pod projektowaną inwestycję zlokalizowany jest przy istniejącym parkingu dla 
samochodów cięŜarowych i stanowi teren po wyburzonym budynku biurowym. Nie realizowanie 
inwestycji będzie skutkowało jedynie nieestetycznym wyglądem tego terenu, który poprzez brak jego 
zagospodarowania uleganie dalszej degradacji.  

Reasumując niepodjęcie inwestycji: 
� nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny i środowisko aerosanitarne, 
� moŜe mieć wpływ na dalszą degradację krajobrazu; 

natomiast jej realizacja spowoduje: 
� uporządkowanie terenu; 
� poprawę jakości wód opadowych odprowadzanych do kanału portowego; 
� ograniczenie do minimum moŜliwości przypadkowego skaŜenia gruntu; 

Podbudowa z warstwy stabilizowanej 
Prace budowlane związane z przygotowaniem gruntu pod właściwą nawierzchnię placu manewrowego 
w obu rozpatrywanych przypadkach będą związane z wykonaniem wykopu, transportem materiałów 
budowlanych (kruszywo , beton, cement , itd.) rozprowadzeniem pospółki. To znaczy, iŜ głównym 
czynnikiem oddziaływującym na środowisko w miejscu realizacji przedsięwzięcia będzie sprzęt 
zmechanizowany, powodujący emisję hałasu i spalin. W przypadku wykorzystania warstwy 
stabilizowanego urobku jako podbudowy pod główną nawierzchnię placu manewrowego moŜemy 
mówić o nieznacznym zwiększeniu emisji spalin z wywrotek transportujących urobek z rejonu Nb. 
Węgierskiego na ul. Wiśniewskiego 29, gdyŜ warstwa ta jest grubsza niŜ standardowa pospółka. 
NaleŜy jednak podkreślić, iŜ są to oddziaływania krótkotrwałe i lokalne, których wpływ na 
środowisko ustanie wraz z zakończeniem inwestycji i przy takiej skali przedsięwzięcia moŜna je uznać 
za pomijalne. 

W szerszym spojrzeniu moŜna powiedzieć, iŜ wykorzystanie tej technologii ogranicza emisje ze 
środków transportu, które byłyby konieczne do przewiezienia zanieczyszczonego osadu dennego do 
firmy zajmującej się jego odzyskiem, oddalonej o ok. 400 km. od Portu Gdynia.  Dodatkowo 
wykorzystanie urobku do budowy nawierzchni placowych wpłynie na ograniczenie zuŜycia kruszywa 
naturalnego. Wydaje się, iŜ wykorzystanie tej technologii jest dobrym przykładem zrównowaŜonego 
rozwoju. 

Do wykopu w miejscu budowy placu zbudowana zostanie pochylnia zjazdowa umoŜliwiająca zjazd 
sprzętu rozścielającego, mieszającego i zagęszczającego. Bezpośrednio przed pochylnią planuje się 
zorganizowanie strefy rozładunku urobku dowoŜonego z NabrzeŜa Węgierskiego.  

Przed przystąpieniem do utworzenia podłoŜa ze stabilizowanego urobku zostanie wykonana szczelna 
warstwa np. z geomembrany, który uniemoŜliwi kontakt stabilizowanej urobku ze środowiskiem 
gruntowo – wodnym. Zbudowany zostanie takŜe system odcieków, który będzie kierował wodę do 
specjalnie w tym celu przygotowanej studzienki.  
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Następnie, urobek będzie sukcesywnie rozściełany (spychaczami) na zabudowanym placu. Dodatki do 
warstwy stabilizowanej dozowane będą w miejscu jej wbudowania, w ilości zgodnej z recepturą, przy 
pomocy specjalistycznej mieszarki (lub adaptowanego sprzętu rolniczego) rys. 5. Spoiwo natychmiast 
po rozścieleniu zostanie zmieszane z urobkiem co będzie stanowiło proces odzysku zarówno dla 
urobku jak i dla zastosowanego popiołu.  

Głębokość mieszania zapewni uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu.  

Po skutecznym połączeniu urobku z dodatkami (popiół i cement), powierzchnia zostanie wyrównana i 
wyprofilowana przy pomocy równiarek i szablonów.  

W wyniku zastosowania metody osuszania urobku na nabrzeŜu i odprowadzania odcieków do 
istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz umieszczenia geomembrany pod warstwą stabilizowana, w celu 
oddzielenia jej od gruntu rodzimego, wpływ inwestycji moŜna określić jako nieznaczący dla 
środowiska gruntowego i samego zbiornika wód podziemnych. 

 

Rysunek nr 5. Rysunek nr 4. Maszyny do rozścielania spoiwa i mieszania go z urobkiem [źr. Geoset S.C.] 
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Prace hydrotechniczne 
W przypadku planowanych prac hydrotechnicznych będziemy mieli do czynienia z emisją spalin i 
hałasu z pracującego sprzętu. NiezaleŜnie od wybranego wariantu technologii osuszania urobku 
przewiduje się na tym etapie przedsięwzięcia  pracę dwóch barek i koparek. W związku z powyŜszym 
moŜna powiedzieć, iŜ w przypadku wszystkich rozwiązań technologicznych emisja jest 
porównywalna. Ze względu na synchronizację prac i pełne wykorzystanie sprzętu zmechanizowanego 
wariant wybrany przez Inwestora ogranicza czas trwania tej fazy budowy, a co za tym idzie redukuje 
uciąŜliwość dla otoczenia. 

Reasumując wariant technologiczny wybrany przez Inwestora jest korzystniejszy dla środowiska. 

Budowa właściwej nawierzchni placu manewrowego 
RozwaŜano następujące rodzaje nawierzchni: bitumiczną, betonową i kostkę. 

Nawierzchnia bitumiczna została odrzucona ze względów technologicznych, jest zbyt miękka w 
związku z czym nie stosuje się jej do wykonywania placów.  

Zarówno wykonanie nawierzchni betonowej, jak i z kostki spowoduje emisję niezorganizowaną pyłów 
i  gazów do powietrza z procesu spalania paliw przez sprzęt zmechanizowany i środki transportu 
surowców. Dodatkowo budowa nawierzchni z lanego betonu wymaga zuŜycia wody do jego 
pielęgnacji. 

JednakŜe najistotniejszą rzeczą decydującą o wyborze nawierzchni z lanego betonu, poza jej 
parametrami technicznymi, jest jej szczelność. Planowany plac manewrowy będzie wykorzystywany 
przez samochody cięŜarowe i bardzo istotne jest aby zapobiec przenikaniu substancji ropopochodnych 
do gruntu. Taką gwarancję daje jedynie lita nawierzchnia betonowa. 
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4 PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTYWANEJ WODY I INNYCH 

WYKORZYSTYWANYCH SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII 
Teren objęty planowaną inwestycją jest uzbrojony w następujące sieci: 

� energetyczną, 
� telekomunikacyjną, 
� wodociągową, 
� kanalizację deszczową, 

Realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała przebudowy istniejącego uzbrojenia. 

W fazie budowy przewiduje się zuŜycie: 
� materiałów budowlanych – kruszywa o róŜnej granulacji, popioły lotne, mieszanki 

betonowej, elementów stalowych (rury, grodzice, ściągi,), stali zbrojeniowej, kabli, rur PCV; 
� paliw – w silnikach środków transportu i maszyn budowlanych; 
� wody – do przygotowania mieszanki betonowej; 
� energii elektrycznej – praca elektronarzędzi, oświetlenie placu budowy. 

Wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji robót budowlanych: 
� koparki, 
� spycharki, 
� równiarki, 
� samochody wywrotki 18 t, 
� agregaty prądotwórcze, 
� pontony, 
� betoniarki, 
� koparki pływające, 
� rozścielacze drogowe, 
� pogłębiarki. 

PoniŜej przedstawiono zuŜycie surowców i energii na etapie budowy i eksploatacji inwestycji  

Faza realizacji Surowiec/energia Sposób zuŜycia 

Budowa inwestycji 

− energia elektryczna − 
oświetlenie placu budowy,  
praca maszyn; 

− woda − budowa konstrukcji betonowych,  

− 
paliwo  
(benzyna, olej napędowy) − 

pojazdy,  
jednostki pływające,  
maszyny budowlane; 

− 
kruszywa 
(Ŝwir, piasek) − budowa placu 

Eksploatacja inwestycji 

− energia elektryczna − oświetlenie placu 

− woda − czyszczenie placu na mokro,  

− 
paliwo  
(benzyna, olej napędowy) − pojazdy obsługi technicznej, 

Szacunkowe przewidywane uŜycie paliwa przez maszyny budowlane i pojazdy – ok. 2 Mg. 

Do wykonania nawierzchni betonowej planuje się zuŜycie ok. 1 167 ton betonu 

Do wykonania warstwy stabilizowanej planuje się zuŜyć ok.: 
� 240 ton Cement lub Tefry;  
� 2 90 ton urobku z rejonu Nb. Węgierskiego; 
� 415 ton popiołów lotnych; 

Na obecnym etapie planowania inwestycji nie moŜna określić wielkości zuŜycia wody i energii 
elektrycznej niezbędnej do oświetlenia projektowanego placu manewrowego. 
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5 ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO 
� W celu wyeliminowania kontaktu wbudowanej warstwy stabilizowanej z wodami 

gruntowymi i atmosferycznymi, zostanie ona ułoŜona powyŜej zwierciadła wody gruntowej 
oraz ograniczona zostanie objętość wody przesączającej się przez nią poprzez osuszenie 
wyczerpanego urobku do 20 % uwodnienia. Dodatkowo pod warstwą stabilizowana zostanie 
wybudowana geomembrana wraz z systemem odcieku wód.  Jednocześnie w preferowanym 
rozwiązaniu konstrukcyjnym przewiduje się zastosowanie nawierzchni jako ciągłej, zbrojonej 
płyty betonowej (betonowana in situ) na podbudowie z chudego betonu, co ograniczy do 
minimum przedostawanie się do warstwy stabilizowanej wód opadowych. 

� Roboty budowlane wykonywane będą w porze dziennej. w sposób ograniczający wszelkie 
uciąŜliwości do niezbędnego minimum. Prowadzenie prac przy uŜyciu cięŜkiego sprzętu 
budowlanego w godzinach 6 –18. 

� Stosowanie na etapie budowy wyłącznie sprawnych maszyn i urządzeń technicznych 
spełniających aktualne wymagania odnośnie zanieczyszczeń i hałasu oraz zuŜycia paliwa, 
potwierdzone właściwymi świadectwami/atestami. 

� Na etapie budowy jak i eksploatacji zostanie wdroŜony system segregacji odpadów, 
z maksymalnym odzyskiem odpadów surowcowych z uwzględnieniem zasad postępowania 
z odpadami niebezpiecznymi. 

� WyposaŜenie placu budowy w sorbenty, a jednostki pływające w sorbenty i zapory do 
usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z gruntu i wód portowych. 

� W przypadku wystąpienia rozlewów ropopochodnych z jednostek pływających w trakcie prac 
hydrotechnicznych przestrzeganie zasad i procedur zawartych w „Portowym planie 
zwalczania zagroŜeń i zanieczyszczeń dla wód portowych”6, działanie to pozwoli na szybkie 
ograniczenie zasięgu zanieczyszczeń olejowych z terenów wodnych. 

� Przewidywana jest budowa szczelnych nawierzchni i odprowadzanie wód opadowych do 
kanalizacji deszczowej wyposaŜonej w urządzenia oczyszczające – są to środki wystarczające 
do zabezpieczenia zbiornika GZWP 110 przed ewentualnym zanieczyszczeniem z terenu 
inwestycji. 

� Regularne przeprowadzanie konserwacji i czyszczenia urządzeń podczyszczających  wody 
opadowe, co ograniczy zanieczyszczenie wód portowych wodami deszczowymi. 

� Na terenie inwestycji przewidziano powierzchnie trawiaste tłumiące wibracje. 

                                                 
6 http://www.port.gdynia.pl/pl/srodowisko/zwalczanie-zagrozen 
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6 RODZAJ I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA 

SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH 

ŚRODOWISKO 

6.1 EMISJA DO POWIETRZA  

Etap budowy 

Zanieczyszczenia emitowane do atmosfery, powstałe w trakcie prac budowlanych to głównie: 
� gazy spalinowe pracujących maszyn budowlanych - napędzanych silnikami diesla 

cięŜarówek, dźwigów, koparek, agregatów spręŜarek powietrza itd.  

Przy zuŜyciu oleju napędowego w wysokości ok. 2 Mg, emisja zanieczyszczeń wyniesie7: 
� dwutlenek siarki (SO2) – 9,0 kg/Mg, czyli ok. 18 kg; 
� tlenki azotu (NOx) – 28,4 kg/Mg, czyli ok. 57 kg; 
� węglowodory (CxHy) – 8,0 kg/Mg, czyli ok. 16 kg; 
� tlenek węgla (CO) – 29,8 kg/Mg, czyli ok. 60 kg; 
� sadza (pył) – 6,0 kg/Mg, czyli ok. 12 kg; 
� pył opadający i zawieszony – powstający w trakcie prac budowlanych; 
� gazy emitowane w trakcie prac spawalniczych (CO, NOx, pył zawieszony w tym pył tlenków 

Ŝelaza, manganu, krzemu, chromu, miedzi itp.); 
� emisja rozpuszczalników typu ksylen, benzen, toluen w trakcie prac konserwacyjnych 

i malarskich. 

Charakter tych emisji będzie niezorganizowany, a czas działania ograniczony. Oddziaływanie emisji 
zanieczyszczeń z wymienionych prac będzie, w związku z usytuowaniem obszaru planowanych prac, 
istotne dla stanu środowiska jedynie w skali lokalnej, w bezpośrednim sąsiedztwie prac budowlanych. 
Zanieczyszczenia powietrza powstające w trakcie prac budowlanych nie wpłyną w istotny sposób i nie 
pogorszą trwale stanu aerosanitarnego rejonu.  

Etap eksploatacji 

W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia powstanie plac manewrowy o powierzchni 2 400 
m2 stanowiący przedłuŜenie istniejącego od wielu lat parkingu dla samochodów cięŜarowych 
uŜytkowanego przez BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy Gdynia Sp. z o.o.  

Ze względu na swój rozmiar i usytuowanie powstała nawierzchnia nie powiększy zdolności 
parkingowych istniejącej infrastruktury tylko pozwoli na bardzie efektywne rozłoŜenie ruchu 
pojazdów na istniejącym parkingu. Dlatego w trakcie eksploatacji nie dojdzie do zmian istniejącej 
struktury emisji pyłów i gazów do atmosfery w tym rejonie portu.  

W związku z powyŜszym moŜna stwierdzić, iŜ wpływ planowanego przedsięwzięcia na ten element 
środowiska w fazie eksploatacji jest minimalny i nie wpłynie na jego zmianę. 

                                                 
7 Wskaźniki emisji  zgodnie z opracowaniem „Wyliczanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku zastosowania oleju Ecotruck w 

silnikach wysokopręŜnych”, P.W.P.H. Panther Oil, Świętoszów 
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6.2 EMISJA HAŁASU I WIBRACJI  

Etap budowy 

W fazie budowy emisja hałasu związana będzie z praca maszyn w trakcie wykonywania prac 
ziemnych i czerpalnych. Źródłem hałasu będą głównie maszyny budowlane takie jak koparki, 
spychacze, rozścielacze drogowe, jednostki pływające (pogłębiarka, szalandy, barki ) itd., oraz środki 
transportu (wywrotki względnie inne samochody cięŜarowe). 

Wg informacji uzyskanych od Inwestora prace na terenie inwestycji rozpoczną się w 2012 od 
pozyskania urobku z dna przy Nb. Węgierskim, złoŜenia go na nabrzeŜu do osuszenia w dwóch 
pryzmach. Następnie przewiezienia na ul. Kontenerową w celu zmieszania z popiłem i cementem jako 
podbudowy pod właściwą nawierzchnię. Na koniec zostanie wykonana nawierzchnia główna z lanego 
betonu. Ukończenie wszystkich prac planowane jest w roku 2013.  

Oddziaływania te zgodnie z obowiązującymi przepisami nie podlegają normowaniu. Ich przestrzenny 
zasięg moŜna określić na około 100 m od zgrupowania pracujących maszyn drogowych i sprzętu 
budowlanego, a emitowany hałas do środowiska będzie częściowo ekranowany przez istniejące 
budynki.  

Biorąc pod uwagę ograniczony czas pracy urządzeń oraz zastosowanie nowoczesnych technologii 
budowy moŜna stwierdzić, Ŝe uciąŜliwość akustyczna występująca w fazie rozbiórki i budowy nie 
zwiększy, bądź zwiększy w sposób nieznaczny dotychczasową emisję hałasu, jej charakter będzie 
jednak przejściowy − prace hałaśliwe wykonywane będą w porze dziennej maksymalnie w godzinach 
600 ÷ 1800).  

NaleŜy podkreślić, Ŝe 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 uŜywanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu 
do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z późn. zm.). 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oddziaływanie akustyczne inwestycji na środowisko podczas 
prac budowlanych nie podlega regulacjom prawnym z zakresu ochrony przed hałasem. Jednak z uwagi 
na zapisy art. 6 ustawy POŚ („Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na 
środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu”), inwestor zobowiązany jest do 
minimalizowania uciąŜliwości akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urządzeń i 
maszyn spełniających polskie normy i rozporządzenia w zakresie emisji hałasu do środowiska oraz 
unikanie prowadzenia prac związanych ze znaczną emisją hałasu w porze nocnej. 

Wibracje − w omawianym przypadku są powodowane pracą maszyn ziemnych, pracami 
nawierzchniowymi, koparek, itp.  

Oddziaływania wibracji mają ograniczony charakter czasowy, co znacznie minimalizuje ich wpływ na 
otoczenie, a amplituda tych wibracji przekazywana przez podłoŜe na budynki na ogół nie przekracza 
strefy drgań odczuwalnych przez budynki, ale nieszkodliwych dla ich konstrukcji.  

Etap eksploatacji 

Ze względu na rozmiar i charakter planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje ono zmiany 
charakteru wykorzystywanego parkingu, nie zwiększy liczby miejsc parkingowych istniejącej 
infrastruktury, a co za tym idzie nie nastąpią w wyniku eksploatacji projektowanego placu 
manewrowego zmiany w emisji hałasu drogowego w tym rejonie portu. 

Reasumując, eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia klimatu 
akustycznego − nie zmieni dotychczasowej wielkości emisji hałasu, w tym nie spowoduje pogorszenia 
warunków akustycznych dla mieszkańców w rejonie ul. Skrajnej i Kuśnierskiej. 
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6.3 EMISJA ODPADÓW  

Etap budowy 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późń. 
zmianami) wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usługi w zakresie budowy, 
rozbiórki i remontu obiektu jest podmiot, który świadczy usługę. Wykonawca przed podjęciem 
poszczególnych prac, powinien uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami  
niebezpiecznymi oraz złoŜyć informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 
odpadami innymi niŜ niebezpieczne. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) przewidziano moŜliwość wystąpienia niŜej podanych odpadów w 
trakcie realizacji inwestycji. 

Przewidywane rodzaje odpadów w trakcie realizacji inwestycji 

Rodzaj odpadu Kod odpadu Sposób postępowania 

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 opakowania po materiałach budowlanych − powinny być 
magazynowane w systemie selektywnej zbiórki odpadów, 
w wyznaczonym tymczasowym miejscu magazynowania 
odpadów, w odpowiednich kontenerach, skąd będą one 
odbierane przez wyspecjalizowane i uprawnione do tego 

celu firmy 

Opakowania z  

tworzyw sztucznych 
15 01 02 

Opakowania z drewna 15 01 03 

Tworzywa sztuczne 17 02 03 magazynowane selektywnie, w wyznaczonym 
tymczasowym miejscu magazynowania odpadów, 

w odpowiednich kontenerach, skąd będą one odbierane 
przez wyspecjalizowane i uprawnione do tego celu firmy 

oraz podlegały recyklingowi 

Miedź, brąz, mosiądz 17 04 01 

śelazo i stal 17 04 05 

Gleba i ziemia w tym kamienie, 
inne niŜ wymienione 170503 

17 05 04 
miejsce magazynowania na terenie przedsięwzięcia, na 

placu przeznaczonym do tego celu – moŜliwość 
zagospodarowania do podbudowy oraz umocnień gruntu 

Sorbenty 15 02 02* 

opady naleŜą do odpadów niebezpiecznych 
i wymagających specjalnego traktowania zgodnie 

z obowiązującym prawem −  magazynowanie 
w szczelnych pojemnikach w miejscu zadaszonym, 

następnie przekazywane do zagospodarowania 
wyspecjalizowanym firmom 

 *odpady niebezpieczne 

W ramach prac budowlanych przewiduje się powstanie ok. 4 800 m3 gleby z wykopu pod planowaną 
inwestycję. 

Pozostałe rodzaje odpadów moŜliwe do powstania w trakcie realizacji inwestycji, wymienione  
w powyŜszej tabeli, będą związane z opakowaniami po materiałach budowlanych, pozostałościami 
zbrojenia, likwidowanym drenaŜy na nabrzeŜu, itd. co na obecnym etapie projektowania jest moŜliwe 
do oszacowania. JednakŜe ze względu na skalę przedsięwzięcia nie będą to znaczne ilości. 

Worki z piaskiem zastosowane do wykonania miejsc odkładczych dla wyczerpanego urobku na Nb. 
Węgierskim po zakończeniu inwestycji zostaną ponownie wykorzystane do innych celów w porcie.  

W trakcie prowadzenia prac budowlano − montaŜowych naleŜy kontrolować stan techniczny 
pojazdów i urządzeń mogących być źródłem incydentalnego skaŜenia gruntu olejem lub paliwem, 
dlatego teŜ naleŜy wyposaŜyć plac budowy w sorbenty, maty lub biopreparaty neutralizujące rozlewy 
olejowe.  

Niezanieczyszczone masy ziemne z terenu inwestycji powinny być w jak największym stopniu 
zagospodarowane w ramach prowadzonej budowy np. do niwelacji terenu. W przypadku określenia 
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w decyzji pozwoleniu na budowę sposobu zagospodarowania powstałych mas ziemnych – 
wykorzystania do niwelacji terenu, itp. zgodnie z art. 2, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późń. zmianami), nie będą stosować 
się wówczas do nich przepisy ww. ustawy. 

Stabilizacja zanieczyszczonego urobku 

Zgodnie z wynikami badań czystości osadów dennych z rejonu Nb. Węgierskiego jest on 
zanieczyszczony, a co za tym idzie staje się odpadem o kodzie 17 05 05., który naleŜy poddać 
odzyskowi. W związku z powyŜszym Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. przed przystąpieniem do 
realizacji inwestycji musi uzyskać decyzję na odzysk. 

Metoda stabilizacji zanieczyszczonego urobku jest szeroko stosowana w krajach skandynawskich mi. 
w Porcie Gavle do budowy nowego terminalu kontenerowego.8 

Technologia ta polega na wyznaczeniu w badaniach laboratoryjnych  optymalnej mieszaniny urobku z 
dna kanału portowego z materiałami stabilizującymi i wiąŜącymi substancje szkodliwe. W ramach 
projektu SMOCS w fińskim laboratorium firmy Ramboll została opracowana taka mieszanina, która 
zawiera : 

� cement, jako materiał stabilizujący – zeskalający osad denny, 
� gips, jako materiał stabilizujący – zeskalający osad denny, 
� popioły lotne - materiał wiąŜący substancje aktywne, 
� piasek gruboziarnisty – podnoszący właściwości technicznych materiału budowlanego. 

W akredytowanym laboratorium Instytutu Morskiego w Gdańsku przeprowadzono badania 
wymywalności zanieczyszczeń z powstałej w ten sposób masy budowlanej po 7 i 28 dniach. Uzyskane 
wyniki badań z tych testów wykazały, Ŝe materiał budowlany powstały w wyniku zmieszania 
zanieczyszczonego urobku ze spoiwami nie przekracza wartości granicznych wymywania związków 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. 
w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów 
danego typu (Dz. U. nr 186, poz 1553, z późn. zm.) dla składowisk odpadów obojętnych  

Etap eksploatacji 

W fazie eksploatacji przewiduje się powstanie niŜej podanych odpadów. 
Tabela nr 1. Przewidywane rodzaje odpadów w trakcie eksploatacji inwestycji 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Źródło powstawania odpadu 

13 05* 
odpady z odwadniania  

olejów w separatorach 

okresowe czyszczenie osadników i separatorów 
substancji ropopochodnych na kanalizacji  

16 02 13* 
zuŜyte lampy fluorescencyjne 
z oświetlenia terenu lub biur 

wymiana oświetlenia 

 * odpady niebezpieczne 

Zgodnie z ustawą o odpadach, ich wytwórcą jest przedsiębiorstwo wykonujące usługę, chyba Ŝe 
zawarta umowa stanowi inaczej. PowyŜsze odpady będą zagospodarowywane przez 
wyspecjalizowane, zewnętrzne firmy serwisujące zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz 
posiadanymi przez ww. firmy decyzjami, pozwoleniami, itd. 

                                                 
8  
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Tabela nr 2. Wyniki granicznych wartości wymywania stabilizowanych osadów dennych z Portu Gdynia 

  
Rozporządzenie 

Ministra 
Gospodarki     

i Pracy Dz.U. 186 
poz. 1553 z dn. 

7.09.2005 r. 

mg kg-1 d.w. 

Próbka 

Cr Zn Cd Cu Ni Pb Ba Mo Hg As Sb Se PCBs WWA Indeks 
oleju1  

Chlorki      
(Cl-) 

Fluorki     
(F-) 

Siarczan
y (SO4

2-) TDS2 Gęstość*  
kg m-3 

dopuszczalne graniczne wartości wymywania 
składowisko 

odpadów 
obojętnych 

0,5 4,0 0,04 2,0 0,4 0,5 20 0,5 0,01 0,5 0,06 0,1 1,0 1,0 500 800 10,0 1 000 4 000 
  

składowisko 
odpadów innych 

niŜ obojętne  
i niebezpieczne 

10 50 1,0 50 10 10 100 10 0,2 2,0 0,7 0,5 
   

15 000 150 20 000 60 000 

  

składowisko 
odpadów 

niebezpiecznych 
70 200 5,0 100 40 50 300 30 2,0 25 5,0 7,0 

   
25 000 500 50 000 

100 
000 

  

osad   
                    

niestabilizowany  p.0,05 0,33 p.0,005 0,21 p.0,05 p.0,05 0,30 0,24 p.0,005 0,016 0,075 p.0,01 0,0003 p.0,0001 p.0,1 4739 4,36 1829 12 940 1398 

  
 

wartości wymywania po 7 dniach stabilizacji 

W1 m2 0,15 p.0,22 p.0,005 1,30 0,11 p.0,05 0,59 0,52 0,006 0,024 0,10 0,10 p.0,0001 p.0,0001 0,2 199 8,62 557 5746 1918 

                      W2 m2   0,07 p.0,22 p.0,005 0,52 0,31 p.0,05 0,21 0,65 0,010 0,052 0,12 0,13 p.0,0001 p.0,0001 0,2 583 10,3 1174 9168 1641 

   wartości wymywania po 28 dniach stabilizacji 

W1 m2  0,13 p.0,22 p.0,005 1,96 0,16 p.0,05 0,81 0,49 0,010 0,024 0,10 0,10 0,0003 p.0,0001 0,2 184 7,23 483 5855 1876 

W2 m2   0,17 p.0,22 p.0,005 1,01 0,48 p.0,05 0,24 0,55 0,008 0,052 0,12 0,13 0,0002 p.0,0001 0,2 744 10,3 1429 10650 1624 
1 Indeks oleju mineralnego (C10-C40) 
2Stałe związki rozpuszczone 
p - poniŜej granicy oznaczalności 
*oznaczenie nieakredytowane 

Tabela nr 3. Charakterystyka zastosowanych mieszanek do stabilizacji 
Nazwa próbki Zastosowana mieszanka Proporcje [%] 
W1 m2 Osad + piasek + popiół + cement 30 + 48,5 + 20 + 1,5 
W2 m2 Osad + popiół + cement 80 + 15 + 5 
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6.4 GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA  

Etap budowy 

ZuŜycie wody − w obrębie projektowanych prac przewiduje się zuŜycie wody do celów budowlanych 
(mieszanki betonowe), pielęgnacji betonu, woda dostarczana będzie na teren budowy przez 
Wykonawcę robót.  

Ścieki sanitarne − w obrębie projektowanych prac nie będą powstawały tego typu ścieki.  

W trakcie prac budowlanych naleŜy przewidzieć dostateczną ilość przenośnych toalet dla 
pracowników budowlanych.  

Ścieki z jednostek pływających będą odbierane i zagospodarowywane w sposób określony 
w „Portowym planie gospodarowania odpadami i pozostałościami ładunkowymi ze statków w Porcie 
Gdynia”.9 

Ścieki technologiczne i deszczowe − prace budowlane nie będą przyczyniać się do powstawania 
ścieków technologicznych. Mogą jednak powstać sytuacje, kiedy źle zabezpieczone wykopy 
potencjalnie wywołają przedostanie się zanieczyszczeń olejowych do gruntu (pochodzenie 
zanieczyszczeń olejowych to przede wszystkim nieszczelności pracującego sprzętu mechanicznego). 
Wymaga się w związku z tym stosownego zabezpieczenia robót ziemnych w organizacji prac oraz 
odpowiedniego nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony środowiska. Zaleca się w związku 
z powyŜszym wyznaczenie utwardzonych miejsc tankowania maszyn budowlanych i wyposaŜenie 
placu budowy w sorbenty. 

Ścieki deszczowe powstające w trakcie prac budowlanych odpływać będą istniejącą kanalizacją 
deszczową. W trakcie prac budowlanych wody opadowe z wykopów zaleca się odpompowywać 
i odprowadzać do istniejącej kanalizacji deszczowej.  

Zgodnie z art. 124 pkt. 9 ustawy Prawo wodne (Dz. U. nr 0, poz. 145, z 2012 r. z późn. zm.), 
na odprowadzanie wód z wykopów budowlanych nie jest wymagane pozwolenie wodno-prawne pod 
warunkiem, Ŝe zasięg leja depresji nie wykracza poza granice działki. Nie przewiduje się 
wykonywania wykopów, które mogłyby spowodować taką sytuację. Jeśli przyjęta w projekcie 
budowlanym technologia budowy zmieni powyŜsze załoŜenie projektant powinien określić zasięg leja 
depresji i ewentualnie wystąpić o stosowne pozwolenie. 

Zgodnie z powyŜszym wody opadowe powstające w trakcie prac budowlanych nie wpłyną ujemnie na 
jakość środowiska naturalnego. 

W trakcie realizacji projektowanej inwestycji istnieje moŜliwość wystąpienia awarii sprzętu 
budowlanego zarówno lądowego jak i pływającego, w konsekwencji czego moŜe powstać rozlew 
substancji olejowej na wodach basenów portowych. Dlatego w celu zminimalizowania skutków naleŜy 
wyposaŜyć w sorbenty plac budowy oraz jednostki pływające, które dodatkowa winny posiadać  
zapory wodne. W przypadku wystąpienia powyŜszej sytuacji naleŜy bezwzględnie zastosować się do 
procedur zawartych w „Planie zwalczania zagroŜeń i zanieczyszczeń dla wód portowych” 
opracowanego przez ZMPG S.A. 

Odcieki wodne z osuszania urobku nie będą stanowiły zagroŜenia dla środowiska gruntowo-wodnego. 
Ich skład będzie identyczny jak wody z basenu portowego, której badania nie wykazały 
ponadnormatywnych zanieczyszczeń dodatkowo poprzez wyprofilowany drenaŜ będą odprowadzane 
do istniejącej na Nb. Węgierskim kanalizacji sanitarnej. 

                                                 
9 http://www.port.gdynia.pl/pl/srodowisko/odpady-statkowe 
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Rysunek nr 6. Lokalizacja miejsc pobierania próbek wody z basenów portowych Portu Gdynia 

 
Źródło: Dział Ochrony Środowiska ZMPG S.A.  

Tabela nr 4. Wartości parametrów fizyko – chemicznych punkcie poboru nr 22 wód portowych  

Oznaczenie Jednostka 07.2009 12.2009 05.2010 12.2010 06.2011 12.2011 I II III IV V 

Odczyn pH pH 7,34 7,85 8,15 7,88 8,28 7,99 7-810 7-8,8 a 
Wartości granicznej nie 

ustala się 
ChZT-Cr mgO2/l 30,2 18,1 21,4 25,90 26,9 35,0 Wartości granicznej nie ustala się 

BZT5 mgO2/l 4,3 0,76 1,70 1,61 3,60 2,27 ≤ 2 a 4 a 
Wartości granicznej nie 

ustala się 
Zawiesina 

ogólna 
mg/l 9,12 7,64 5,96 2,38 6,20 p. 2,0 Wartości granicznej nie ustala się 

Węglowodory 
ropopochodne 

mg/l p. 0,01 0,01 0,01 p. 0,01 p. 0,01 0,010 0,2 11 

Cynk mgZn/l p.0,022 p.0,022 p.0,022 p.0,022 p.0,022 p.0,022 1 b 

Kadm mgCd/l p.0,5 p.0,5 p.0,5 p.0,5 p.0,5 p.0,5 ≤ 0,45 – 1,512 
Ołów mgPb/l p.5 p.5 p.5 p.5 p.5 p.5 7,2 b 
Klasa jakości wód dobry dobry dobry dobry dobry dobry  

Tabela nr 5. Wartości parametrów fizyko – chemicznych punkcie poboru nr 23 wód portowych  

Oznaczenie Jednostka 07.2009 12.2009 05.2010 12.2010 06.2011 12.2011 I II III IV V 

Odczyn pH pH 7,67 7,87 8,13 7,94 8,27 7,96 7-8 a 7-8,8 a 
Wartości granicznej nie 

ustala się 
ChZT-Cr mgO2/l 31,2 17,7 20,4 36,6 24,0 34 Wartości granicznej nie ustala się 

BZT5 mgO2/l 2,23 0,83 2,22 2,13 2,27 1,72 ≤ 2 a 4 a  
Wartości granicznej nie 

ustala się 
Zawiesina 

ogólna 
mg/l 7,10 8,28 5,83 6,02 6,79 3,9 Wartości granicznej nie ustala się 

Węglowodory 
ropopochodne 

mg/l p. 0,01 p. 0,01 0,01 p. 0,01 p. 0,01 0,01 0,2 b 

Cynk mgZn/l p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 0,05 1 b 
Kadm mgCd/l p. 0,5 p. 0,5 p. 0,5 p. 0,5 p. 0,5 p. 0,5 ≤ 0,45 – 1,5 c 
Ołów mgPb/l p. 5 p. 5 p. 5 p. 5 p. 5 p. 5 7,2 b 
Klasa jakości wód  dobry dobry dobry dobry dobry  

p. - poniŜej granicy oznaczalności  

                                                 
10  Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu części wód 

powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r., nr 162, poz. 1008) wartości graniczne wskaźników jakości wód odnoszące się do jednolitych części 
wód powierzchniowych takich jak morskie wody wewnętrzne oraz przejściowe 

11 Załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu części wód 
powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r., nr 162, poz. 1008) wartości graniczne jakości wód z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego. 

12 Załącznik nr 8 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu części wód 
powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r., nr 162, poz. 1008) wartości graniczne chemicznych  wskaźników jakości wód 
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Etap eksploatacji 

W wyniku eksploatacji planowanej inwestycji powstaną wody opadowe, które poprzez odwodnienie 
liniowe będą odprowadzane do wód Kanału Portowego istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej.  

Planowane przedsięwzięcie nie ma wpływu na osiąganie celów środowiskowych dla wód 
powierzchniowych i podziemnych, określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Wisły” – nie jest źródłem ścieków technologicznych i nie ma wpływu na wody 
powierzchniowe i podziemne, ze względu na zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych 
(szczelne nawierzchnie wyposaŜone w kanalizację deszczową i urządzenia oczyszczające wody 
opadowe). 

6.5 EMISJA PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO  

Etap budowy 

Podczas realizacji inwestycji zostanie uŜyty sprzęt i maszyny budowlane oraz środki transportu 
drogowego nie powodujące emisji promieniowania elektromagnetycznego, jonizującego, czy 
radioaktywnego.  

W związku z tym, podczas realizacji przedsięwzięcia, nie zostanie podwyŜszony stopień 
promieniowania, ponad istniejące tło. Urządzenia elektryczne uŜywane do realizacji przedsięwzięcia 
winny odpowiadać normom przypisanym tym urządzeniom i spełniać wymogi bezpieczeństwa ich 
uŜywania „CE”. 

Projektowane prace budowlane nie wpłyną w Ŝaden sposób na podwyŜszenie lub obniŜenie 
występującego poza obszarem poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego. 

Etap eksploatacji 

Dla eksploatowanej inwestycji nie występują źródła pól elektromagnetycznych, które wymagałyby 
pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych w rozumieniu Prawa ochrony środowiska. 

Funkcjonowanie projektowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na zmianę dotychczasowych 
uwarunkowań w zakresie poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego.  

Brak przesłanek do stwierdzenia, aby na omawianym terenie występowały przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, jakie moŜe 
występować w środowisku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 
2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). W całym obszarze przebywanie 
jest dopuszczalne bez ograniczeń. 
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7 POWAśNE AWARIE 
Omawiane przedsięwzięcie nie stanowi instalacji zwiększonego ryzyka wystąpienia powaŜnej awarii 
przemysłowej w rozumieniu prawa tzn.: 

� Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz. U.  z 
2008 r., nr 25, poz. 150, z późn. zm.), 

� Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości 
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do 
zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o duŜym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii 
przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535). 

Nie występują substancje niebezpieczne, których znajdowanie się na omawianym terenie na etapie 
budowy inwestycji decydowałoby o zaliczeniu instalacji do zakładu o zwiększonym ryzyku wg Tab. 
1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości 
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu 
o zwiększonym ryzyku albo zakładu o duŜym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej (Dz. 
U. Nr 58, poz. 535)13.  

Na terenie Portu w Gdyni działa Portowa StraŜ PoŜarna zajmująca się likwidacją poŜarów, 
ograniczaniem rozprzestrzeniania rozlewów na akwenach, ratownictwem chemicznym. StraŜ ta ściśle 
współpracuje z Komendą Miejską Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gdyni. W ramach tej współpracy 
organizowane są wspólne ćwiczenia koordynujące działania poszczególnych jednostek ratowniczych.  

W wyniku realizacji spójnego monitoringu bezpieczeństwa i ochrony obszaru Portu powstał system 
telewizji dozorowanej, który poprzez zamontowanie na ścianach budynków, wieŜach oświetleniowych 
oraz masztach oświetlenia nawigacyjnego ok. 60 kamer na obszarze ponad 240 ha, umoŜliwia 
obserwację bram wjazdowych do portu, nabrzeŜy portowych,  miejsc przeładunków ładunków, 
równieŜ niebezpiecznych. System monitoringu umoŜliwi wykrywanie naruszeń obowiązujących 
przepisów dotyczących ochrony środowiska – monitoring będzie miał charakter prewencyjny, co 
przyczyni się do zapobiegania zanieczyszczaniu wód basenów portowych, w szczególności 
najgroźniejszymi substancjami ropopochodnymi. 

Zarówno w trakcie eksploatacji jak i realizacji planowanego przedsięwzięcia moŜe dojść do kolizji 
jednostek pływających na Kanale Portowym, co moŜe skutkować np. przedostaniem się substancji 
ropopochodnych do wody i powstanie tzw. filmu olejowego. NaleŜy wówczas za pomocą 
odpowiednich środków usunąć pozostałości ropopochodne z powierzchni wody. 

Przewidując taką moŜliwość sporządzono „Plan zwalczania zagroŜeń i zanieczyszczeń dla wód 
portowych”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie 
organizacji i sposobu zwalczania zagroŜeń i zanieczyszczeń na morzu (Dz. U. Nr 239, poz. 2026), 
będącego aktem wykonawczym Ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu 
morza przez statki (Dz. U. z2006 r., nr 99, poz. 243 z późn. zm.). Określono w nim m.in. dostępne siły 
i środki, schematy powiadamiania awaryjnego i postępowania operacyjnego w przypadku 
zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi. W ramach omawianego planu Zarząd 
Morskiego Portu Gdynia S.A. ma podpisaną stalą umowę  ze specjalistyczną firmą DELFIN RM 
zapewniającą usuwanie rozlewów olejowych z wód basenów portowych.  

                                                 
13 Zarówno w fazie budowy, ewentualnej likwidacji, jak i eksploatacji inwestycji. 
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8 MOśLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 
Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenach portowo − przemysłowo − składowych w 
północnej części miasta Gdyni. Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
1502, z późniejszymi zmianami) obszarami morskimi Rzeczypospolitej Polskiej są: 

� morskie wody wewnętrzne, 
� morze terytorialne, 
� wyłączna strefa ekonomiczna - zwane „polskimi obszarami morskimi”. 

Morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne wchodzą w skład terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej14. Zgodnie z powyŜszym granica Rzeczypospolitej Polskiej (państwa) przebiega w odległości 
12 mil morskich (22.224 m) liczonych od podstawowej linii morza terytorialnego. 

Biorąc pod uwagę skalę, rozmiar i wielkości emisji pochodzących z planowanej inwestycji oraz 
odległość od granic Rzeczpospolitej Polskiej, nie stwierdzono moŜliwości transgranicznego 
oddziaływania na środowisko analizowanego przedsięwzięcia. 

9 OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE NA PODSTAWIE OCHRONIE 

PRZYRODY ZNAJDUJACE SIĘ W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA NA 

SRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
NajbliŜej połoŜone projektowanego przedsięwzięcia tereny podlegające ochronie, w tym ochronie 
w ramach obszarów Natura 2000 znajdują się w kierunkach: 

−  

południowym, południowo − 
zachodnim 

i południowo − wschodnim 
− 

Trójmiejski Park Krajobrazowy (ok. 2 km), 
Rezerwat Cisowa (ok. 7 km), 
Rezerwat Kępa Redłowska (ok. 5,5 km), 
Rezerwat Kacze Łęgi (ok. 6 km), 
Rezerwat Łęg nad Swelinią (ok. 7 km), 
Projektowany obszar Natura 2000 „Ostoja Orłowsko-
Redłowska” („Klify Orłowsko-Kolibkowskie”) (ok. 6 
km) 

−  północnym − 
Nadmorski Park Krajobrazowy (ok. 9 km), 
Rezerwat Beka (ok. 14 km), 
Rezerwat Mechelińskie Łąki (ok. 10 km), 

−  północno − wschodnim − 
Ostoja „Zatoka Pucka” PLB220005 (ok. 0,5 km), 

Ostoja „Zatoka Pucka i Półwysep Helski” PLH220032  
(ok. 5 km). 

PoniŜej omówiono w skrócie w/w tereny chronione. 

                                                 
14 Zwierzchnictwo terytorialne Rzeczypospolitej Polskiej nad morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym rozciąga się na 

wody, przestrzeń powietrzną nad tymi wodami oraz na dno morskie wód wewnętrznych i morza terytorialnego, a takŜe na wnętrze ziemi 
pod nimi. 
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Rezerwat Kępa Redłowska o powierzchni 118,16 ha utworzono w 1938 r. w celu zachowania 
naturalnych lasów bukowych oraz stanowiska jarzęba szwedzkiego − jeden z najstarszych rezerwatów 
w Polsce. 

Rezerwat Kacze Łęgi o powierzchni 8,97 ha utworzono 1983 r. w celu ochrony pozostałości dawnej 
szaty roślinnej doliny rzecznej rzeki Kaczej (łęg wiązowy w formie typowej dla roślinności dna dolin 
niewielkich rzek). 

Rezerwat Cisowa o powierzchni 24,76 ha utworzony został w 1983 r. w celu ochrony fragmentów 
buczyny i łęgu jesionowo-olszowego oraz stanowisk roślin chronionych i rzadkich − rezerwat znajduje 
się w Dolinie Cisowskiego Potoku, swoją powierzchnią obejmuje potok Cisówka (jego środkowy 
odcinek), wraz z otaczającymi go wzniesieniami − sam ciek wodny meandruje wśród zalesionych 
wzniesień, a jego koryto jest piaszczyste, czasami z kamieniami. 

Rezerwat Mechelińskie Łąki o powierzchni 113,47 ha utworzony został w 2000 r. − ochroną 
rezerwatu objęty jest obszar słonych łąk, szuwarów, wydm i ostoi ptactwa wodnego. 

Rezerwat Łąg nad Swelinią o powierzchni 13,4 ha utworzony został w 2005 r. − ochronie rezerwatu 
podlegają lasy łęgowe i grądowe w górnym, źródliskowym odcinku doliny Sweliny. 

Rezerwat Beka o powierzchni 193,01 ha; utworzony w 1988 r. - jeden z najcenniejszych rezerwatów 
w województwie − rezerwat ptasi obejmujący ujściowy odcinek Redy z silnie zabagnionymi łąkami i 
szuwarami − występują stanowiska rzadkich chronionych roślin naczyniowych. 

Trójmiejski Park Krajobrazowy o powierzchni 19 930 ha utworzony w 1979 r. obejmuje tereny leśne 
(90% powierzchni) z enklawami rolniczymi wsi Gniewowo, Zbychowo, Nowy Dwór Wejherowski, 
Reszki i Bieszkowice, część terenów Gdyni, Rumi, Szemudu i Wejherowa oraz fragmenty Sopotu i 
Gdańska − do najcenniejszych walorów przyrodniczych TPK naleŜy unikatowa polodowcowa rzeźba 
terenu, uformowana przez procesy związane ze zlodowaceniem północnopolskim, zwłaszcza z jego 
ostatnią fazą, pomorską; najbardziej rozpowszechnionym drzewem w TPK jest sosna zwyczajna, a 
oprócz niej: buk pospolity, dąb bezszypułkowy i szypułkowy, brzoza brodawkowata i omszona, olsza 
czarna, topola osika i wierzba iwa. Ogólnie ilość gatunków flory naczyniowej szacuje się na 850, w 
tym 49 gatunków podlega ochronie ścisłej i 17 gatunków ochronie częściowej; w TPK występuje 
szereg roślin rzadkich, reliktowych i górskich (m.in. poryblin kolczasty, manna gajowa, podrzeń 
Ŝebrowiec, przetacznik górski), ponadto 4 gatunki mszaków, ok. 200 gatunków grzybów 
wielkoowocnikowych i 50 gatunków porostów naskalnych; fauna TPK jest charakterystyczna dla NiŜu 
Polskiego − z duŜych ssaków Ŝyją tu m.in. dzik, sarna, jeleń szlachetny, sporadycznie łoś, a z 
mniejszych: zając szarak, królik dziki, wiewiórka, lis, borsuk oraz nietoperze borowiec wielki i nocek 
duŜy; ptaki reprezentowane są przez m.in.: orła bielika, jastrzębia, myszołowa, bociana czarnego, 
sowy, puszczyka, dzięcioła czarnego i zielonego. Ponadto zaobserwowano 11 gatunków płazów i 5 
gatunków gadów. Na terenie Parku znajduje się 9 rezerwatów przyrody "Źródliska w Dolinie Ewy", 
"Zajęcze Wzgórze", „Lewice", "Gałęźna Góra", "Pełcznica", "Łęg nad Swelinią", "Wąwóz Huzarów" 
oraz omówione juŜ wcześniej „Cisowa” i „Kacze Łęgi”. 

Nadmorski Park Krajobrazowy o powierzchni 18 804 ha (w tym lądowa – 7452 ha) − utworzony w 
1978 r. w celu ochrony krajobrazu klifowego, wydmowego, zalewowego i nizinno − torfowiskowego. 
Obejmuje Mierzeję Helską, północno − zachodnią część Zatoki Puckiej, pas nadmorski od nasady 
Mierzei Helskiej do Białogóry, przymorskie fragmenty Kępy Swarzewskiej i Puckiej oraz Pradoliny 
Kaszubskiej i Płutnicy. Na terenie parku występują nadmorskie bory baŜynowe i lasy dębowo – 
brzozowe na wydmach oraz buczyny na klifach. Flora NPK jest bogata i zróŜnicowana − występują tu 
unikalne, w skali kraju zespoły roślin halofilnych, inicjalne zbiorowiska plaŜ, zespoły roślinne 
porastające wydmy białe, szare, wysokie torfowiska atlantyckie. DuŜą grupę stanowią gatunki rzadkie 
w skali kraju i reliktowe: babka nadmorska, jarnik solankowy, wrzosiec bagienny, woskownica 
europejska, malina maroszka, ponikło wielołodygowe, baŜyna czarna i mieczyk dachówkowaty. 
Mierzeja Helska stanowi ostoję szeregu gatunków ptaków. Półwysep jest takŜe miejscem koncentracji 
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ptaków podczas jesiennej i zimowej migracji (południowo – bałtycki szlak wędrówek ptaków) m.in.: 
trzmielojada, kani czarnej i rudej, jastrzębia. Na wodach Zatoki Puckiej, przez cały rok, przebywa 
wiele gatunków ptaków wodnych i błotnych. Na terenie NPK znajdują się miejsca lęgowe skrajnie 
rzadkich ptaków na terenie Polski – łęczaka, biegusa zmiennego, ostrygojada. Bielawskie Błota 
stanowią ptasią ostoję o randze krajowej – miejsce gniazdowania cennych i zagroŜonych wyginięciem 
ptaków – łyczaka (jedyne stanowisko lęgowe w Polsce) i sowy błotnej (liczebność w Polsce 
szacowana na 20 – 100 par). Są takŜe miejscem koncentracji Ŝurawi (największe zgrupowania 
wiosenne wynoszą ok. 800 osobników). W okresie wiosennych migracji moŜna zaobserwować duŜe 
stada (ok. 30 osobników) polujących na waŜki kobczyków. Regularnie przylatują pojedyncze, 
młodociane orły przednie. Pradolina oraz Równiny Błot Przymorskich są atrakcyjnym terenem dla 
zwierzyny płowej, ssaków drapieŜnych, licznych gatunków gryzoni oraz ssaków owadoŜernych. 
Szczególnie licznie występują: sarna, dzik, jenot i lis. 

Na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego znajduje się szereg rezerwatów, w tym: 
� Przylądek Rozewski – krajobrazowy; 
� Rezerwat Słone Łąki – łąkowy; 
� Rezerwat Widowo – leśny; 
� Rezerwat Bielawa – torfowiskowy; 
� Rezerwat Babnica – leśny; 
� Rezerwat Beka – faunistyczno – łąkowy; 
� Rezerwat Białogóra – torfowiskowy; 
� Długosz Królewski w Wierzchucinie – florystyczny; 
� Dolina Chłapowska – krajobrazowy; 
� Rezerwat Mechelińskie Łąki – faunistyczny; 
� Piaśnickie Łąki – łąkowy; 
� Rezerwat Zielone – florystyczny. 

Mapa ochrony przyrody dla miasta Gdyni 

 

Źródło: http://www.kzg.pl/ 
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9.1 OBSZARY CHRONIONE W RAMACH EUROPEJSKIEJ SIECI EKOLOGICZNEJ 

NATURA 2000 
W zakresie ochrony przyrody podstawowymi aktami prawnymi w UE są Dyrektywa Siedliskowa 
(dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory) oraz 
Dyrektywa Ptasia (dyrektywa Rady 79/409/EWG o ochronie dziko Ŝyjących ptaków). Mają one na 
celu utrzymanie róŜnorodności biologicznej państw członkowskich poprzez ochronę najcenniejszych 
siedlisk oraz gatunków fauny i flory na ich terytorium.  

Na morskich wodach wewnętrznych Zatoki Gdańskiej został wyznaczony obszar specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000 - pod nazwą Zatoka Pucka, kod obszaru - PLB 220005 (wyznaczony 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000). Na morskich wodach wewnętrznych Zatoki Gdańskiej oraz części lądu 
(Półwysep Helski i pas przybrzeŜny poza Półwyspem) wyznaczony został obszar ochrony siedlisk 
„Zatoka Pucka i Półwysep Helski" kod obszaru PLH 220032, dlatego teŜ na obszarze Portu Gdynia, w 
tym w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Portu Zachodniego 
obowiązuje wymóg realizacji zainwestowania o szczególnie wysokim standardzie proekologicznym, 
eliminującym potencjalne, negatywne oddziaływanie na obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 
2000, zwłaszcza w zakresie bezpośredniego i pośredniego oddziaływania na akweny portowe mające 
bezpośrednie połączenie z wodami Zatoki Gdańskiej. Dodatkowo naleŜy podkreślić, Ŝe wody basenów 
portowych, podlegają ochronie jako integralna część środowiska oraz siedliska dla zwierząt i roślin - 
obowiązują przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., nr 0. poz. 145,) 
oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, 
t.j. z późn. zm.). 

Obszar specjalnej ochrony ptaków PLB 220005 „Zatoka Pucka” 

Granica obszaru przebiega wzdłuŜ Falochronu Wschodniego. Obszar obejmuje wody zachodniej 
części Zatoki Gdańskiej, pomiędzy wybrzeŜem Półwyspu Helskiego na północy, wybrzeŜem od 
Władysławowa do ujścia Wisły Śmiałej na zachodzie i południu i linią pomiędzy ujściem Wisły 
Śmiałej a końcem Helu od strony wschodniej. Zawiera samą  Zatokę Pucką (powierzchnia 10 400 ha o 
średniej głębokości 3 m) i część głębszych wód Zatoki Gdańskiej, rozpościerających się na wschód od 
niej. Granicę wschodnią stanowi linia łącząca cypel Półwyspu Helskiego i ujście Wisły Śmiałej. 
Obszary morskie stanowią 98% pokrycia; siedliska łąkowe i zaroślowe oraz torfowiska, bagna, 
roślinność na brzegach wód, młaki – po 1%. Obszar ma znaczenie jako ostoja ptasia o randze 
europejskiej. Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych dla tego obszaru występuje na nim co 
najmniej 23 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej 
Księgi (PCK). Gniazduje powyŜej 1% populacji krajowej biegusa zmiennego; sieweczka obroźna 
osiąga liczebność do 1% populacji krajowej. 

W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego perkoza 
dwuczubego, perkoza rogatego, czernicy; stosunkowo duŜe koncentracje osiągają: łabędź krzykliwy, 
głowienka, łęczak, biegus krzywodzioby, biegus zmienny, brodziec śniady, kamusznik, kulik 
mniejszy, kulik wielki, ostrygojad, czajka, siewnica, sieweczka obroźna i szlamnik.  

W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego następujących gatunków 
ptaków: bielaczek, czernica, gągoł, nurogęś, ogorzałka, perkoz dwuczuby; stosunkowo duŜe 
koncentracje osiąga łabędź niemy. Ptaki wodno – błotne znacznie przekraczają koncentracje 20.000 
osobników. 
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Rysunek nr 7. PołoŜenie obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB 220005 „Zatoka Pucka” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Źródło: http://natura2000.mos.gov.pl/ 

ZagroŜenia dla obszaru stanowią: 
� zrzuty oczyszczonych ścieków komunalnych z Oczyszczalni Dębogórze i Swarzewo, niosące 

duŜy ładunek biogenów; 
� prace czerpalne związane z przerzutami piasku z Zatoki Puckiej na nadmorski stok Półwyspu 

Helskiego, niszczące florę i faunę dna; 
� masowa rekreacja na wybrzeŜach Zatoki Puckiej; 
� intensywny, niekontrolowany rozwój sportów wodnych na jej wodach; 
� pewne formy rybołówstwa – sieci stawne. 

W Standardowym Formularzu Danych − Karcie Informacyjnej Obszaru NATURA 2000 PLB220005 
działalność portowa nie została zdefiniowana jako zagroŜenie. 
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Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH220032 „Zatoka Pucka i Półwysep Helski”  

W odległości ok. 5 km na północ od terenów portowych znajduje się Specjalny Obszar Ochrony 
Siedlisk „Zatoka Pucka i Półwysep Helski” (PLH220032), który obejmuje Półwysep Helski i Zatokę 
Pucką Wewnętrzną oraz fragment wybrzeŜa od Władysławowa do Mechelinek (Kępy Oksywskiej). 

Rzeźba terenu jest efektem działania lądolodu, zmodyfikowana przez współczesne procesy 
morfogenetyczne. 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 wybrzeŜa morskiego oraz mierzejowe (wydmowe) wybrzeŜe na Mierzei Helskiej, 
o charakterze akumulacyjnym. Znajdują się tu ciągi wydmowe połoŜone równolegle do linii 
brzegowej. Odmienny charakter ma klif wykształcony na obrzeŜu Kępy Swarzewskiej i Kępy Puckiej 
od strony Zatoki Puckiej. Na półwyspie Helskim dominują bory sosnowe i acidofilne dąbrowy, 
fragmentarycznie zachowały się murawy napiaskowe. W Zatoce Puckiej występują łąki podwodne. W 
ujściach pradolin dominuje roślinność nieleśna z przewagą łąk słonoroślowych.  

Obszary morskie stanowią 85% pokrycia; siedliska łąkowe i zaroślowe oraz torfowiska, bagna, 
roślinność na brzegach wód, młaki - po 5%.  

Na obszarze występują następujące formy ochrony przyrody: Rezerwat Beka (193,0 ha), Rezerwat 
Słone Łąki (27,3 ha) oraz Nadmorski Park Krajobrazowy (18.804,0 ha). 

Rysunek nr 8. PołoŜenie obszaru PLH220032 – „Zatoka Pucka i Półwysep Helski” 

 

 
Źródło: http://natura2000.mos.gov.pl/ 
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ZagroŜenia dla obszaru stanowią: 
� zanieczyszczenia wód,  
� niekontrolowana presja turystyczna i gwałtowny rozwój rekreacji (wydeptywanie, budowa 

infrastruktury rekreacyjnej w nieodpowiednich miejscach, nadmierny ruch samochodowy), 
� eksploatacja piasku z Zatoki Puckiej uŜywanego potem do stabilizacji Półwyspu Helskiego 

i odnawiania plaŜ przy kempingach. 

W Standardowym Formularzu Danych − Karcie Informacyjnej Obszaru NATURA 2000 PLH220032 
działalność portowa nie została zdefiniowana jako zagroŜenie. 

Na podstawie wyników inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w latach 2006 i 2007 
organizacje pozarządowe, wojewódzkie zespoły specjalistyczne we współpracy z Ministerstwem 
Środowiska, dokonały wyboru miejsc występowania siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków, które 
mogą być potencjalnie włączone do sieci NATURA 2000 jako specjalne obszary ochrony siedlisk 
(tzw. Shadow List). Jednym z nich są, wchodzące w skład Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, 
Lasy koło Wejherowa. 

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. PoniŜej, w 
matrycy rozpoznania, przedstawiono określenia prawdopodobnego znaczenia, rangi i intensywności 
oddziaływań przedsięwzięcia w trakcie budowy i eksploatacji, na obszary sieci Natura 2000 
występujące w otoczeniu Portu w Gdyni. 
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Określenie wszystkich przypuszczalnych bezpośrednich, pośrednich i drugorzędnych oddziaływań 
planowanego przedsięwzięcia na obszary Natura 2000. 

Rozmiar i skala (zasięg) przedsięwzięcia Zasięg lokalny, krótkotrwały i okresowy 

Zawłaszczenie terenu Brak 

Odległość od obszarów Natura 2000 
NajbliŜej połoŜony obszar Natura 2000 Specjalnej Ochrony Ptaków „Zatoka 
Pucka” (PLB220005)– 5 km 

Wymagania zasobowe ZuŜycie energii elektrycznej, paliw i wody w trakcie budowy i eksploatacji 
obiektu 

Emisje: 

- do powietrza 

Źródłem zanieczyszczenia powietrza zarówno w trakcie budowy jak i 
eksploatacji są spaliny z silników pojazdów mechanicznych i maszyn  

W fazie budowy nastąpi zwiększenie, w stosunku do istniejącego emisji 
pyłów i gazów w wyniku pracy sprzętu budowlanego. JednakŜe będzie to 
zmiana lokalna i krótko trwała, ograniczona czasem prowadzenia prac 
budowlanych. 

Na etapie eksploatacji emisja zanieczyszczeń do powietrza nie ulegnie 
zmianie w stosunku do stanu aktualnego. 

- hałas  

W fazie budowy źródłem hałasu są głównie maszyny i urządzenia budowlane. 
Ich przestrzenny zasięg moŜna określić na około 100 m od zgrupowania 
pracującego sprzętu budowlanego, a emitowany hałas do środowiska jest 
częściowo ekranowany przez istniejące budynki.  

Na etapie eksploatacji emisja hałasu nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu 
aktualnego. 

- odpady 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia są wytwarzane odpady budowlane, 
zagospodarowywane przez firmę realizującą inwestycję. Gleba z wykopów 
zostanie zagospodarowana zgodnie z projektem budowlanym. 

W fazie eksploatacji wytwarzane są głównie odpady eksploatacyjne, 
zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

- do wód 

Źródłem potencjalnych zanieczyszczeń wód powierzchniowych w fazie 
realizacji przedsięwzięcia mogą być jednostki pływające uczestniczące w 
pracach hydrotechnicznych oraz wody odciekowe z czerpanego urobku. 
JednakŜe zgodnie z przeprowadzonymi badaniami czystości wód portowych 
w rejonie prowadzenia prac są one w dobrym stanie, a co za tym idzie wody 
odciekowe nie pogorszą istniejącego stanu, gdyŜ dodatkowo będą 
odprowadzane do istniejącej kanalizacji ściekowej.  

W przypadku wystąpienia rozlew wód zaolejonych z jednostek pływających 
w Porcie Gdynia funkcjonuję system ich szybkiego usuwania, w związku 
z tym moŜe to mieć jedynie wpływ lokalny i krótkotrwały na środowisko 
morskie.  

Zgodnie z przedłoŜonymi wynikami badań z zastosowanych warstw 
stabilizowanego osadu nie następuje wymywanie zanieczyszczeń, a co za tym 
idzie planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływy na środowisko 
wodne w fazie eksploatacji 

Wymagania dotyczące przemieszczania 
mas ziemnych 

Wykorzystanie urobku ok. 1500 m3, co spowoduje okresowe, na czas trwania 
prac czerpalnych, zmętnienie wód portowych w okolicy Nb. Węgierskiego, 
które jest oddalony o ok. 3 km od obszarów Natura 2000. Dodatkowo wody 
portowe są oddzielone od wód basenów portowych falochronem. 

W związku z powyŜszym oddziaływanie na wody portowe będzie lokalne i 
krótkotrwałe, ograniczone do czasu prowadzenia prac czerpalnych.  

Wymagania transportowe Transport materiałów konstrukcyjnych  

Czas trwania realizacji inwestycji Efektywnie ok. 12 miesięcy 

Pozostałe oddziaływania Brak 

 



 

 

KARTA INFORMACYJNA 
dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie nawierzchni placowej na terenie po rozebranym budynku przy 

ul. Wiśniewskiego 29 z wykorzystaniem metody stabilizacji zanieczyszczonego urobku w Porcie Gdynia” 

38

Opis wszystkich przypuszczalnych zmian na obszarach Natura 2000, będących skutkiem: 

zmniejszenia obszaru siedlisk 
zmiany nie wystąpią ze względu na inwestycja zlokalizowana jest 5 
km od obszarów sieci Natura 2000 

zakłóceń w kluczowych gatunkach 
zakłócenia nie wystąpią gdyŜ przedsięwzięte będzie realizowane na 
terenie przemysłowym, w pełni zurbanizowanym zlokalizowanym w 
znacznej odległości od  obszarów Natura 2000  

fragmentacji siedlisk lub gatunków fragmentacja nie wystąpi z powodów j. w.  

ograniczenia zagęszczenia gatunków ograniczenia nie wystąpią z powodów j. w.  

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 struktur ę obszarów 

zakłócenia nie wystąpią j. w. 

zakłóceń w kluczowych powiązaniach 
określających funkcjonowanie obszarów zakłócenia nie wystąpią j. w. 

Określenie wskaźników znaczenia jako rezultatów stwierdzenia skutków wymienionych powyŜej, 
w odniesieniu do utraty, fragmentacji, rozerwania, zakłócenia, zmiany kluczowych elementów 
obszarów Natura 2000 nie stwierdzono Ŝadnych skutków. 

Port w Gdyni graniczy na linii falochronu z Obszarem Specjalnej Ochrony Ptaków „Zatoka Pucka” 
(PLB 220005), który obejmuje równieŜ zewnętrzne baseny portowe (tor podejściowy). Tereny 
planowanej inwestycji są oddalone od ww. obszaru o ok. 5 km. Na podstawie przeprowadzonej 
analizy naleŜy stwierdzić, Ŝe przedsięwzięcie będzie miało zasięg ograniczony do terenów planowanej 
inwestycji i Ŝaden z elementów przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji nie wpłynie na 
obszary Natura 2000. 

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenach, które podlegałyby zapisom 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a takŜe kryteriów wyboru 
obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 
(Dz.U. Nr 77, poz. 510).  

Ponadto wybudowanie planowanego placu manewrowego spowoduje uporządkowanie istniejącego 
placu po wyburzonym budynku, co za tym idzie podniesie walory krajobrazowe tego terenu, zaś 
biorąc pod uwagę zakres i charakter inwestycji oraz znaczne oddalenie od obszarów chronionych 
przyrodniczo moŜna stwierdzić, Ŝe eksploatacja nowego placu manewrowego przy ul. Kontenerowej 
29 nie będzie miała wpływu na środowisko przyrodnicze. 
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10 WARTOŚCI KULTUROWE I HISTORYCZNE 
Z uwagi na młody wiek miasta Gdyni większość zabytków pojawiła się stosunkowo niedawno, czyli 
w dwudziestoleciu międzywojennym − w czasie rozwoju nowo wybudowanego miasta i portu. 
Zabytki zlokalizowane są głównie dzielnicach centralnych − Kamienna Góra (wille i pensjonaty) i 
Śródmieście (budynki portowe i uŜyteczności publicznej oraz kościoły, kamienice, budynki z czasów 
wsi i letniska) oraz w Orłowie (pensjonaty i wille). Zabytki przetrwały w oryginalnej postaci 
praktycznie nienaruszone przez działania wojenne − te, które zostały zniszczone, odbudowano w 
okresie powojennym (Zespół Hal Targowych). Od 21.09.2007 r. Gdynia jest miastem zabytkowym − 
najmłodszym miastem w Polsce, w którym do rejestru wpisano cały układ urbanistyczny (nr rejestru 
A − 1815). Wpis dotyczy trzech głównych faz osadniczych miasta: wiejskiej, letniskowej i miejskiej. 
Strefa wiejska obejmuje zespół dawnego siedliska rybacko − wiejskiego w ciągu ul. Portowej, 
Starowiejskiej wraz z placem Kaszubskim, placem Konstytucji i fragmentem ul. Wójta Radtkego. 
Część letniskową zachowano w obrębie Skweru Kościuszki i ul. 10 Lutego. Do fazy miejskiej 
zaliczono część reprezentacyjną otwartą na morze, wyznaczoną główną osią na przedłuŜeniu ul. 10 
Lutego przez Skwer Kościuszki i Aleję Jana Pawła II oraz częścią mieszkalno − handlową, 
obejmującą ul. Świętojańską, Starowiejską, Portową, 10 Lutego, Skwer Kościuszki i Plac Kaszubski.  

Na terenie Portu w Gdyni lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są następujące zespoły 
i obiekty, wpisane do rejestru zabytków nieruchomych: 

 

Elewator zboŜowy 

NabrzeŜe Indyjskie, ul. Indyjska 1 

(lata 1935-37) 

Nr porządkowy w rejestrze zabytków woj. pomorskiego: 1306 

Odległość około 3 km na wschód od  planowanej inwestycji 

 

Dworzec Morski 

ul. Polska 

(lata 1932-34) 

Nr porządkowy w rejestrze zabytków woj. pomorskiego: 1307 

Odległość około 4 km na wschód od planowanej inwestycji 
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Magazyn Długoterminowy „H” 

ul. Polska 17 

(lata 1931-34) 

Nr porządkowy w rejestrze zabytków woj. pomorskiego: 1311 

Odległość około 2,5 km na południowy − wschód od  planowanej 
inwestycji 

Chłodnia 

ul. Polska 20 

(lata 1928-34) 

Nr porządkowy w rejestrze zabytków woj. pomorskiego: 1319 

Odległość około 2 km na południowy − wschód od planowanej inwestycji 

Stanowią one zespół budowli przemysłowo − magazynowych, dworcowych oraz administracyjnych 
portu handlowego, z których znaczna część to wybitne realizacje róŜnych nurtów stylu modernizmu 
(od form umiarkowanych – Dworzec Morski do awangardowych –Elewator ZboŜowy).  

Wszystkie powyŜej wymienione zabytki zlokalizowane są we wschodniej części Portu Gdynia, tak 
więc w rejonie planowanej inwestycji oraz w jej bliskim sąsiedztwie brak jest kulturowo, prawnie 
chronionych obiektów. Planowana inwestycja zlokalizowana jest równieŜ w znacznej odległości (ok. 
10 km) od granic historycznego układu urbanistycznego Śródmieścia Gdyni, wpisanego do rejestru 
zabytków pod nr rejestru A − 1815. 
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11 WPŁYW NA ZDROWIE I śYCIE LUDZI 

11.1 ETAP BUDOWY  
Prace budowlane związane z realizacją inwestycji w obszarze nabrzeŜowym mogą wiązać się 
z przejściową uciąŜliwością akustyczną związaną z pracami czerpalnymi. NaleŜy jednakŜe nadmienić, 
iŜ będzie to wpływ lokalny i krótkotrwały. Ograniczenie pracy cięŜkiego sprzętu do godzin  6 – 18 
dodatkowo ograniczy  negatywny wpływ prowadzonych prac na otoczenie. 

Realizacja przedsięwzięcia będzie się wiązała równieŜ z zagroŜeniem zdrowia pracowników 
wykonujących prace budowlane i czerpalne.  

Przewidywane zagroŜenia podczas realizacji robót: 
� prace związane z przemieszczaniem materiałów budowlanych (transport, składowanie);  
� układanie w gruncie sieci (moŜliwość kolizji z czynnymi sieciami energetycznymi); 
� prace czerpane (moŜliwość kolizji jednostek pływających). 

NaleŜy podkreślić, Ŝe inwestycja wymaga sporządzenia przez kierownictwo budowy szczegółowego 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego rodzaje robót stwarzających zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na budowie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126). Pracownicy powinni zostać 
zapoznani z: 

� oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach  pracy i zapoznanie z jej wynikami 
pracowników; 

� zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w szczególności z zasadami 
przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji zadania;  

� treścią  Planu BIOZ. 

Dodatkowo naleŜy ustalić zasady oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy − szczególną uwagę 
naleŜy zwrócić na rejony ewentualnej komunikacji osób niezwiązanych bezpośrednio z prowadzonymi 
pracami. 

 

Etap eksploatacji 

Eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia: 
� nie spowoduje znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a co za tym idzie nie 

przewiduje się przekroczeń standardów jakości powietrza w analizowanym rejonie Portu 
Gdynia i jego sąsiedztwie, 

� nie zmieni dotychczasowej wielkości emisji hałasu, w tym nie spowoduje pogorszenia 
warunków akustycznych dla mieszkańców w rejonie ul. Skrajnej i Kuśnierskiej, 

� wpłynie na dalsze polepszenie warunków krajobrazowych tego terenu, poprzez  dalszy 
rozwój portu moŜliwy jako efekt przeprowadzonej inwestycji, 

� poprzez uporządkowanie terenu i wybudowanie nowej infrastruktury wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa ludzi w tym rejonie portu, 

Ze względu na charakter i rozmiar projektowanego placu manewrowego nie przewiduje się w fazie 
eksploatacji inwestycji negatywnego wpływu na zdrowie i Ŝycie ludzi. 
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Podsumowanie oddziaływań 

Rodzaje moŜliwych 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. 

Wymienione oddziaływania lit. a), b) i c) naleŜą do oddziaływań bezpośrednich przedsięwzięcia, 
natomiast w lit. d) e) i f) są wynikiem oddziaływania pośredniego. Uwzględniając oddziaływanie 
wynikające z istnienia przedsięwzięcia, z uŜytkowania zasobów naturalnych oraz z zanieczyszczenia, 
poniŜej przedstawiono macierz rodzajów i skali oddziaływań przedsięwzięcia w poszczególnych 
komponentach środowiskowych, następnie krótkie ich posumowanie.  

Przewidywane oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- 
i długoterminowe, stałe i chwilowe planowanego przedsięwzięcia na środowisko 

 
Oddziaływanie 
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Ludzie 0 1 4 0 0 0 1 0 0 
Fauna 0 2 1 0 2 2 0 0 0 
Flora 0 2 1 0 2 2 0 0 0 
Gleba 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Wody 
powierzchniowe 

0 1 0 0 1 1 0 0 0 

Wody podziemne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Powietrze 1 0 4 0 1 0 1 0 0 
Hałas 2 0 4 0 1 1 1 0 0 
Dobra kultury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dobra materialne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Krajobraz 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Skala punktowa: 0 – brak oddziaływania 
  1 – oddziaływanie minimalne 
  2 – oddziaływanie małe 
  3 – oddziaływanie średnie 
  4 – oddziaływanie znaczące 
  5 – oddziaływanie bardzo duŜe 
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Tabela nr 6. Opis przewidywanych oddziaływań 

Rodzaj oddziaływań Opis oddziaływań 
B
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� emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego: uciąŜliwość 
okresowa, ograniczona głównie do placu budowy i terenów 
bezpośrednio do niego przylegających, związana z realizacją inwestycji 
- pracą maszyn budowlanych, budową infrastruktury i nawierzchni 
oraz prac hydrotechnicznych; 

� emisja hałasu - uciąŜliwość okresowa, związana z realizacją inwestycji 
jw.; 

� emisja odpadów budowlanych - na etapie realizacji; 
� zwiększony ruch na drogach dojazdowych do placu budowy związany 

z dostawą materiałów budowlanych, usuwaniem odpadów, mas 
ziemnych itp. - na etapie realizacji. 

D
łu

g
o
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rm
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w
e � emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego – uciąŜliwość 

związana z funkcjonowaniem przedsięwzięcia i emisją spalin z ruchu 
drogowego; 

� emisja hałasu - uciąŜliwość związana z ruchem pojazdów na placu 
manewrowym; 

� wytwarzanie odpadów na etapie funkcjonowania. 
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� niewielka imisja zanieczyszczeń i hałasu na terenie zabudowy 
mieszkaniowej, związana z realizacją inwestycji; 

D
łu

g
o
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rm
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o

w
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� wytwarzanie odpadów na etapie realizacji i eksploatacji 
i przekazywanie ich do dalszego zagospodarowania , w tym 
składowana na miejskich składowiskach odpadów. JednakŜe, ze 
względu na charakter i skale planowanego przedsięwzięcia moŜna te 
oddziaływania uznać za pomijalne; 

� odprowadzanie wód opadowych do systemu separatorów  i następnie 
do basenu portowego; 

� inwestycja nie będzie powodować nagromadzenia w środowisku 
Ŝadnych szkodliwych czynników, których obecność mogłaby 
uruchamiać łańcuch szkodliwych procesów. 

Wtórne � Nie przewiduje się. 

Skumulowane 
� Przewidywane oddziaływania skumulowane dotyczyć będą głównie 

nieznacznego wzrostu emisji spalin i hałasu komunikacyjnego, 
w powiązaniu z pozostałymi zakładami na terenie Portu. 

Stałe 

� trwała zmiana sposobu uŜytkowania i zagospodarowania  terenu 
przeznaczonego pod inwestycję; 

� zmiana w lokalnym krajobrazie, spowodowana realizacją nowego 
obiektu. 

Chwilowe Nie przewiduje się Ŝadnych chwilowych oddziaływań. Za takie mogą być uwaŜane 
oddziaływania związane ze stanami awaryjnymi. 
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12 MONITORING I STREFA OGRANICZONEGO UśYTKOWANIA 
Dla inwestycji nie istnieje moŜliwość ustanowienia obszaru ograniczonego uŜytkowania w rozumieniu 
przepisów o ochronie środowiska. Z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe jego oddziaływanie na 
środowisko ograniczy się do terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, dlatego teŜ nie 
przewiduje się prowadzenia dodatkowego monitoringu w trakcie budowy i eksploatacji. 

W ramach działań Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., prowadzone są: 

� pomiary hałasu pochodzącego z terenów portowych – co 5 lat15,  
� pomiary czystości wód portowych- 2 razy do roku, 
� monitoring czystości osadów dennych zalegających dno przy nabrzeŜach – co 3 lata, 

� monitoring funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami statkowymi – co5 lat16, 
których wyniki są przekazywane odpowiednim organom. 

Dodatkowo na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. powstał system telewizji dozorowanej, 
który poprzez zamontowanie na ścianach budynków, wieŜach oświetleniowych oraz masztach 
oświetlenia nawigacyjnego ok. 60 kamer na obszarze ponad 240 ha, umoŜliwi obserwację bram 
wjazdowych do portu, nabrzeŜy portowych, wejść do portu, miejsc przeładunków ładunków, równieŜ 
niebezpiecznych, oraz miejsc zaokrętowania pasaŜerów. System monitoringu umoŜliwi wykrywanie 
naruszeń obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska – monitoring będzie miał 
charakter prewencyjny, co przyczyni się do zapobiegania zanieczyszczaniu wód basenów portowych, 
w szczególności najgroźniejszymi substancjami ropopochodnymi. 

                                                 
15 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku 

z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom 
ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 18, poz. 164). 

16 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002r. w sprawie raportów dotyczących funkcjonowania i stopnia 
wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych. (Dz. U. z 2002 r., nr 236, poz. 1988, z późn. zm.) 
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13 ODDZIAŁYWANIE WARIANTU WYBRANEGO PRZEZ INWESTORA W FAZIE 

LIKWIDACJI 
Zakończenie eksploatacji inwestycji w sposób nie stwarzający zagroŜenia dla środowiska moŜe 
polegać na: 

� zmianie przeznaczenia obiektu, 
� całkowitej rozbiórce obiektów wraz z demontaŜem urządzeń. 

Czas eksploatacji inwestycji nie został określony. PoniewaŜ przyszłe wymogi formalno − prawne 
w tym zakresie nie są znane, dla jej likwidacji proponuje się przyjąć stan formalnoprawny wynikający 
z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), określającej prawa i obowiązki uczestników 
procesu budowlanego, obejmujące obowiązek uzyskania: 

� pozwolenia na rozbiórkę likwidowanych obiektów; 
� uzgodnień, pozwoleń, opinii oraz zawiadomienia organów, wymaganych przepisami 

szczególnymi, które mogą zgłosić uwagi i zastrzeŜenia. 

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę winien zawierać w załączeniu: 
� zgodę właściciela obiektu, 
� szkic usytuowania obiektu budowlanego, 
� opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, 
� opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 
� pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami szczególnymi, 
� w zaleŜności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu, obejmujący projekt demontaŜu urządzeń 

technicznych naziemnych, jak równieŜ likwidacji sieci podziemnych oraz rozbiórki obiektów 
kubaturowych. 

W przypadkach tego wymagających, prace rozbiórkowe zostaną poprzedzone analizami stopnia 
zanieczyszczenia gruntu oraz opracowaniem planu rekultywacji terenu, jeŜeli wyniki badań wykaŜą 
przekroczenie norm jakości ziemi. 

Roboty rozbiórkowe prowadzone będą: 
� z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa ludzi i mienia; 
� z przestrzeganiem wymogów ochrony środowiska, w tym po uzyskaniu przewidzianych 

prawem decyzji w zakresie wytwarzania odpadów (w przypadku prac prowadzonych przez 
firmy zewnętrzne po sprawdzeniu, Ŝe posiadają one stosowne zezwolenia); 

� według opracowanego wcześniej planu zagospodarowania, odzysku i/lub unieszkodliwiania, 
powstających w trakcie demontaŜu urządzeń technicznych i obiektów budowlanych, 
odpadów, takich jak: gruz ceramiczny, złom, fragmenty izolacji, odpady tworzyw sztucznych 
itp. 

Proces demontaŜu infrastruktury technicznej prowadzony będzie ze szczególną ostroŜnością i pod 
nadzorem, w celu wyeliminowania potencjalnych moŜliwości zanieczyszczenia gruntów. 
Szczególnym nadzorem objęte będą elementy infrastruktury wodno – ściekowej. 

Do budowy obiektu nie przewiduje się wykorzystania materiałów konstrukcyjnych mogących 
pogorszyć jakość środowiska, dlatego teŜ nie przewiduje się szkodliwych emisji do środowiska po 
zakończeniu jej działalności.  
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Urządzenia i elementy infrastruktury przesyłowej przed demontaŜem będą opróŜniane i oczyszczane, 
a wszelkie wydobyte z nich osady będą usuwane i poddawane adekwatnemu, bezpiecznemu dla 
środowiska odzyskowi (złom metali, gruz budowlany, moŜliwe do wykorzystania elementy urządzeń) 
lub unieszkodliwianiu. 

Przebieg procesu likwidacji będzie monitorowany i dokumentowany, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Przewiduje się, Ŝe w fazie demontaŜu wykonywanie prac ziemnych i robót demontaŜowych odbywać 
się będzie w godzinach pomiędzy 700 a 1800. Okres prac demontaŜowych wpływać będzie głównie na 
komfort akustyczny i emisję niezorganizowaną pyłu i spalin emitowanych ze środków transportowych 
i sprzętu budowlanego oraz demontaŜu nawierzchni betonowej placu manewrowego. 

W czasie wykonywania prac demontaŜowych dla osób zatrudnionych – obsługujących sprzęt 
i prowadzących prace naleŜy przewidzieć korzystanie z okresowo wykonanego zaplecza socjalnego. 
Zaplecze winno spełniać wymogi sanitarne. 

W związku z powyŜszym  w czasie prac rozbiórkowych obiektu  będą generowane niewielkie ilości 
ścieków pochodzące z zaplecza socjalnego. Ścieki te kierowane będą do sieci kanalizacyjnej, zaś ich 
charakter – to woda zabrudzona piaskiem i mulinami. Ścieki będą miały podwyŜszoną zawartość 
zawiesiny. 

W okresie likwidacji obiektu nastąpi wytworzenie odpadów z demontaŜu nawierzchni placu 
manewrowego, infrastruktury podziemnej oraz oświetlenia. Materiały i elementy budowlane mogą 
zostać wykorzystane na cele nie przemysłowe do niwelacji terenów przemysłowych, pod warunkiem, 
Ŝe nie spowodują pogorszenia stanu środowiska gruntowo – wodnego.. Złom i stal z demontaŜu 
obiektu będzie zagospodarowana w skupie złomu jako wsad do produkcji stali. W okresie likwidacji 
obiektów naleŜy wyznaczyć sektory i ustawić w nich odpowiednie pojemniki i kontenery, w których 
selektywnie magazynowane będą odpady i wywoŜone do odbiorców w celu gospodarczego 
zagospodarowania. 

Zagospodarowanie odpadów (zwłaszcza niebezpiecznych) oraz ich transport do miejsc ostatecznego 
składowania będą powierzane wyłącznie przedsiębiorstwom posiadającym stosowne pozwolenia 
i zezwolenia. Działania te będą mogły być prowadzone równieŜ z wykorzystaniem sił i środków 
własnych, po uzgodnieniu z właściwym organem ochrony środowiska. 

Źródłami hałasu w czasie likwidacji obiektu będą maszyny budowlane  oraz  środki transportu. 
Potencjalne przekroczenia hałasu będą krótkotrwałe i nie przekroczą przewidywanego okresu 
likwidacji (ok. 1 miesiąca). Prace demontaŜowe powinny się odbywać w godzinach najmniej 
wraŜliwych, tj od 600 do 1800. 

W czasie wykonywania prac demontaŜowych wystąpi niewielka emisja ze środków transportowych 
i urządzeń budowlanych spowodowana spalaniem paliw w silnikach spalinowych oraz emisja pyłu 
z demontaŜu obiektu budowlanego. UciąŜliwości te będą krótkotrwałe i nie przekroczą 
przewidywanego okresu likwidacji (ok. 1 miesiąca). Okresowy wzrost stęŜeń zanieczyszczeń pyłowo 
– gazowych będzie uzaleŜniony od warunków meteorologicznych. 

Od wykonawcy prac demontaŜowych wymaga się stosowania sprzętu sprawnego technicznie w celu 
zmniejszenia emisji do minimalnych wartości. 

W celu ograniczenia zagroŜenia skaŜeniem środowiska gruntowo-wodnego produktami 
ropopochodnymi, teren naleŜy wyposaŜyć w sorbenty. 

Przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowiła na tym etapie zagroŜenia, gdyŜ wiąŜe się głównie 
z demontaŜem istniejących maszyn i urządzeń, które mogą być wykorzystane w innych projektach 
i lokalizacjach lub uŜyte jako surowiec wtórny – recykling.  

Tereny po likwidowanych obiektach będą rekultywowane w zakresie niezbędnym do przywrócenia 
środowiska do właściwego stanu. Przyjmuje się, Ŝe minimalny zakres prac rekultywacyjnych 
kończących etap rozbiórki (likwidacji) obiektów i elementów infrastruktury przesyłowej, obejmować 
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będzie wykonanie niwelacji terenu, uzupełnienia ubytków gruntu przez nawiezienie humusu, 
z ewentualną wymianą wierzchniej warstwy gruntu w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnych 
zanieczyszczeń, oraz zabezpieczenia przed erozją przez obsianie i wysadzenie odpowiednią 
roślinnością, tymczasową lub trwałą, w zaleŜności od docelowego przeznaczenia. Ewentualne 
dodatkowe działania rekultywacyjne/naprawcze określane będą na etapie likwidacji obiektu. 

14 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 
Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączono:  

1. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej terenu przewidzianego pod 
inwestycję wraz z terenem na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać; 

2. Wypisy z mapy ewidencyjnej terenu przewidzianego pod realizację przedsięwzięcia wraz 
z terenem na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać 

3. 3 egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z zapisem w formie elektronicznej 
na informatycznym nośniku danych; 

4. Dowód wniesienia naleŜnej opłaty skarbowej, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o 
opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.), o ile jest wymagana. 


