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1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 

„Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Zagospodarowanie rejonu NabrzeŜa 
Bułgarskiego w Porcie Gdynia”, wykonany w ramach umowy zawartej z Zarządem 
Morskiego Portu Gdynia SA, ma za zadanie ocenę projektowanej inwestycji pod kątem 
ewentualnego wpływu na pogorszenie aktualnego stanu środowiska oraz określenie 
potencjalnych wpływów na środowisko, zdrowie i Ŝycie ludzi w trakcie jej realizacji 
i eksploatacji. Stanowi on równieŜ podstawę do uzyskania „Decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia”, ponadto będzie wchodził w skład 
dokumentacji Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. ubiegającego się o dofinansowanie 
przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej (UE) −  „Zagospodarowanie rejonu NabrzeŜa 
Bułgarskiego w Porcie Gdynia” − inwestycja w ramach projektu ujętego, jako podstawowy, 
pod numerem POIiŚ 7.2−31 na liście projektów indywidualnych w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 − 2013, Priorytet VII Transport Przyjazny 
Środowisku, Działanie 7.2 Rozwój Transportu Morskiego. 

Zakres prac obejmuje zgodnie z załącznikiem IV Dyrektywy L.85.175.40: 
� szczegółowy opis stanu istniejącego - emisja pyłów, hałasu, stan wód powierzchniowych i 

podziemnych - z uwzględnieniem wpływu działalności sąsiadów; 
� opis planowanych inwestycji - opis cech fizycznych przedsięwzięcia i wymagań uŜytkowania 

terenu w czasie budowy, eksploatacji i likwidacji wraz z opisem głównych cech procesów 
produkcyjnych, np. rodzaju i ilości uŜywanych materiałów; 

� ocenę typu i ilości spodziewanych pozostałości i emisji (zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby, 
hałasu, wibracji, promieniowania itp.) wynikających z realizacji i funkcjonowania wnioskowanego 
przedsięwzięcia; 

� opis aspektów środowiska na które moŜe w znaczący sposób oddziaływać to przedsięwzięce, a w 
szczególności wpływ na florę, faunę, glebę, wodę, powietrze, czynniki klimatyczne, dobra 
materialne, włącznie z dziedzictwem architektonicznym i archeologicznym, krajobraz oraz 
wzajemne oddziaływanie między tymi czynnikami; 

� opis moŜliwych znaczących skutków środowiskowych wnioskowanego przedsięwzięcia 
wynikających z istnienia inwestycji, korzystania z zasobów naturalnych, w misji zanieczyszczeń; 

� opis środków przewidzianych w celu zapobiegania, zmniejszenia oraz tam gdzie to konieczne 
kompensowania znaczących, szkodliwych skutków wywieranych na środowisko; 

� wskazanie trudności (niedostatków technicznych lub braku specjalistycznej wiedzy), które 
wykonawca napotkał przy zestawieniu wymaganych informacji. 

Raport wykonany został zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, przy 
uwzględnieniu planowanych zmian w tym zakresie, w tym m.in. z niŜej podanymi: 
� Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. z 2008 Nr 199, poz. 1227); 

� Dyrektywą Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz.U.UE.L. 175, str. 40 
z późniejszymi zmianami) oraz wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „W zakresie 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć 
współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych” oraz pozostałymi 
obowiązującymi przepisami prawa; 

� Dyrektywą Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych 
oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L.92.206.7 z późniejszymi zmianami). 
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„Raport …” wykonany został przy szczególnym uwzględnieniu: 
� oceny środowiskowej rozpatrywanych przez Zamawiającego wariantów w fazie realizacji, 

funkcjonowania i likwidacji; 
� analizy emisji hałasu wariantu wybranego przez Zamawiającego do środowiska na etapie 

realizacji oraz funkcjonowania przedsięwzięcia; 
� określenia wielkości emisji zanieczyszczeń do atmosfery w czasie budowy, eksploatacji i 

likwidacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem emisji ze statków; 
� analizy efektów skumulowanych, a szczególnie w aspekcie emisji hałasu i zanieczyszczeń do 

atmosfery, na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia w kontekście 
istniejących i planowanych na tym terenie inwestycji; 

� szerokiego omówienia środowiska przyrodniczego w rejonie inwestycji, z uwzględnieniem 
wymogów Dyrektywy Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. 

2. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE I METODY PROGNOZOWANIA 

2.1. Materiały źródłowe 

Raport wykonano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 
1. Uchwała nr IV/46/07 Rady Miasta Gdyni z 24 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Zachodniego w Gdyni 
(Dz.Urz. Województwa Pomorskiego Nr 79, z dnia 12 kwietnia 2007 r.). 

2. Strategia rozwoju Gdyni z dnia 28 stycznia 1998 roku wraz z nowelizacją z roku 2003. 
3. Strategia Rozwoju Portu Gdynia do roku 2015, ZMPG SA. 

Ponadto wykorzystano dostępne projekty, opracowania i literaturę fachową dotyczące tematu. 

2.2. Metody prognozowania 

Potencjalny wpływ na środowisko oszacowano w oparciu o: 

� Cadna A − program do modelowania z dziedziny akustyki środowiska, tworzenia map hałasu (w 
tym programie powstała mapa akustyczna Gdyni – tak więc istnieje tu pełna kompatybiloość); 

� OPERAT FB wraz z modułami  −−−− pakiet słuŜy do modelowania rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym ze źródeł punktowych, liniowych i 
powierzchniowych zgodnie z metodyką zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16/10). Pakiet "Operat" posiada atest Instytutu 
Ochrony Środowiska w Warszawie. 

� obowiązujące przepisy prawne (ustawy i rozporządzenia, akty prawa miejscowego); 
� dane literaturowe i inne dostępne źródła informacji. 

Metodyka obliczeń zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery 

W celu obliczenia stęŜeń maksymalnych 1-godzinowych oraz stęŜenia średniorocznego 
zanieczyszczeń, przeprowadzono symulację przy uŜyciu pakietu programów OPERAT FB, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 stycznia 2010 r. w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87).   

Emisję z pojazdów dla ruchu drogowego obliczono metodyką EMEP/Corinair B710 i B76, 
zawartą w instrukcji dostępnej na stronie Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska1, 
natomiast obliczenia dla ulic wykonano algorytmem CALINE32. W obliczeniach 
uwzględniono emisję zimną, gorącą i odparowania. 

                                                 
1 http://www.eea.europa.eu  
2 Model CALINE3 (California Line Source Dispersion Model) uwzględnia wpływ turbulencji wynikającej z mieszania 

powietrza przez ruch samochodów, został  pozytywnie zweryfikowany przez US EPA w oparciu o pomiary kontrolne.  
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Metodyka obliczeń emisji hałasu przenikającego do środowiska 

Ocena poziomu hałasu w „Raporcie…” obejmuje etap realizacji planowanej inwestycji i stan 
eksploatacji po jej zrealizowaniu. Obliczenia hałasu w postaci rastrowej dla całego obszaru 
objętego inwestycją, wraz z wymienionymi wyŜej obszarami chronionymi połoŜonymi w 
obszarze oddziaływania akustycznego przeprowadzone zostały we wszystkich przypadkach 
na wysokości 4 m. Całkowity obszar obliczeń obejmował powierzchnię ok. 5 km2 (2,5 km x 
2,0 km). Ponadto, dla dodatkowego uwypuklenia róŜnic ilościowych pomiędzy 
poszczególnymi stanami (stan obecny, faza realizacji, faza eksploatacja) wyodrębnionych 
zostało pięć charakterystycznych punktów obliczeniowych (oznaczonych na wszystkich 
załączonych mapach symbolami P01, P02, P03, P04 i P05. Zostały one zlokalizowane (z 
wyjątkiem punktu P02) na fasadach budynków mieszkalnych najbardziej naraŜonych na hałas 
od źródeł związanych z planowaną inwestycją, na wysokości 4 m. Punkt P02 nie jest 
zlokalizowany na fasadzie budynku mieszkalnego (w miejscu jego lokalizacji aktualnie nie 
ma budynku mieszkalnego) ale znajduje się na obszarze przeznaczonym (wg Mapy 
WraŜliwości) na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscu, w którym budynek 
mieszkalny moŜe powstać.  
Ocena poziomu hałasu przeprowadzona została, zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.; 
Prawo ochrony Środowiska  (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150.), odrębnie dla poszczególnych 
źródeł (źródła przemysłowe, ruch drogowy) oraz odrębnie dla poszczególnych stanów (stan 
aktualny, faza realizacji i faza eksploatacji) i pór doby (pora dzienna i pora nocna). W 
obliczeniach uwzględnione zostały zarówno źródła hałasu znajdujące się na terenie objętym 
inwestycją jak równieŜ inne istotne źródła zlokalizowane w pobliŜu. Dzięki temu moŜliwe był 
określenie wpływu źródeł hałasu związanych z planowaną inwestycją na całkowity poziom 
hałasu emitowany do środowiska z terenu Portu. Do obliczeń poziomu hałasu wykorzystane 
zostały metody zalecane przez Dyrektywę 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady 
z dnia 25 czerwca 2002 w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku 
(Dz. U. WE L 189 z dnia 18 lipca 2002 r.) w szczególności:  
� francuska metoda do obliczeń poziomu hałasu drogowego „NMBP-Routes-96”  
� holenderska metoda do obliczeń hałasu kolejowego: „SRM II - The Netherlands national 

computation method published in ‘Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai ’96 ”, Ministerie 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Publikatiereeks Verstoring, Nr. 
14/1997, VROM, November 1996 

� metoda obliczeń hałasu przemysłowego podana w normie PN-ISO 9613-2:2002. „Akustyka – 
Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania” 
- do obliczeń hałasu emitowanego z parkingów, wolno poruszajacych się pojazdów samochodowych i 

kolejowych wykorzystano metodę niemiecką „Parkplatzlärmstudie -Untersuchungen von 
Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und 
Tiefgaragen”, Bayerisches LfU, 4. Aufl., Augsburg 2003. 

Obliczenia dla etapu realizacji i eksploatacji nie obejmowały hałasu kolejowego poniewaŜ 
planowana inwestycja nie wiąŜe się ze zmianami w infrastrukturze kolejowej. Jednak dla 
pełności informacji zostały załączone równieŜ mapy hałasu kolejowego dla stanu aktualnego, 
opracowane na podstawie danych wejściowych, które były wykorzystane do opracowania 
Mapy Akustycznej Gdynia w 2008 r.  

                                                                                                                                                         
Model CALINE został zalecony do stosowania przez Ministerstwo Środowiska m.in. we "Wskazówkach metodycznych 
dotyczących modelowania matematycznego w systemie zarządzania jakością powietrza", wydanych w marcu 2003 roku 
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Wyniki wszystkich obliczeń rastrowych przedstawione zostały w postacie map rozkładu 
poziomu hałasu w skali 1:7500 dla całego uwzględnionego obszaru. Na opracowanych 
mapach zaznaczona została równieŜ lokalizacja wybranych pięciu punktów obliczeniowych 
oraz wyniki obliczeń przeprowadzonych dokładnie w zaznaczonych punktach. Dwie 
wielkości liczbowe na załączonych mapach hałasu w pobliŜu kaŜdego z punktów oznaczają 
obliczony poziom hałasu – liczba górna poziom hałasu dla pory dziennej, liczba dolna poziom 
hałasu dla pory nocnej. 

Model obliczeniowy 

Wszystkie obliczenia emisji i immisji hałasu wykonane zostały z wykorzystaniem 
oprogramowania Cadna A firmy DataKustik GmbH, w którym wymienione wyŜej metody 
obliczeniowe są zaimplementowane. Do celów obliczeniowych utworzony został model 
cyfrowy źródeł hałasu oparty na następujących załoŜeniach: 
� wszystkie istotne źródła hałasu występujące w porcie są źródłami ruchomymi (ruch statków, 

przejazdy samochodów cięŜarowych, ciągników, wózków widłowych i innych maszyn 
wykorzystywanych w transporcie i przeładunku), ich miejsce jak i czas pracy (a więc miejsce i 
czas emisji hałasu) zaleŜny jest od sytuacji wynikającej z aktualnego stanu prac budowlanych 
wzgl. potrzeb transportowych i przeładunkowych;  

� prace wykonywane na etapie realizacji inwestycji  jak równieŜ praca portu i związana z nią emisja 
hałasu charakteryzują się duŜą zmiennością zarówno czasową, wynikającą z braku sztywnego 
harmonogramu wykonywanych prac, jak i przestrzenną wynikającą ze zmieniającego się w 
zaleŜności od potrzeb miejsca budowy, wzgl. przeładunku i składowania materiałów − w takiej 
sytuacji dokładna lokalizacja źródeł hałasu jest praktycznie niemoŜliwa. MoŜna jedynie oszacować 
prawdopodobną lokalizację miejsca prac, wykorzystywanych maszyn budowlanych, tras przejazdu 
samochodów cięŜarowych, ciągników, wózków widłowych itp. Do obliczeń rozkładu poziomu 
hałasu w środowisku (z wykorzystaniem techniki komputerowej) wymienione źródła modelowane 
są za pomocą tzw. liniowych i powierzchniowych źródeł hałasu.  

Źródła liniowe − jako liniowe źródła hałasu moŜna przyjąć trasy przejazdu samochodów 
cięŜarowych, ciągników, wózków widłowych itp. Całkowitą wartość poziomu mocy 
akustycznej, wzgl. poziomu mocy akustycznej na jednostkę długości źródeł liniowych moŜna 
wyznaczyć za pomocą pomiarów wzgl. w sposób przybliŜony, na podstawie informacji o 
rodzaju, ilości i czasie poruszających się po danej trasie pojazdów.  

Źródła powierzchniowe − źródła hałasu jakie tworzą na etapie rozległe place budowy wzgl. 
na etapie eksploatacji place przeładunkowe, miejsca składowania materiałów itp. 
Wymienione źródła moŜna w obliczeniach akustycznych modelować za pomocą  tzw. 
powierzchniowych źródeł hałasu. Obejmują one z reguły znacznie większą powierzchnię (np. 
łącznie z magazynami i placami manewrowymi) w porównaniu z określonym miejscem 
wykonywania danej pracy przeładunkowej. Modelując w obliczeniach akustycznych 
przemieszczające się źródła hałasu (np. róŜne miejsca przeładunku) za pomocą „zastępczego” 
powierzchniowego źródła hałasu przyjmujemy, Ŝe prawdopodobieństwo wykonywania danej 
pracy jest jednakowe na całym obszarze przedstawionym jako powierzchniowe źródło hałasu. 
Całkowita moc akustyczna źródła powierzchniowego (wzgl. moc akustyczna na jednostkę 
powierzchni źródła) wyznaczana jest na podstawie informacji o mocy akustycznej 
poszczególnych wykorzystywanych na danej powierzchni maszyn budowlanych, 
przeładunkowych jednostek transportowych oraz ich czasie pracy. 
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Inne źródła hałasu − istotną grupę źródeł hałasu na terenie objętym planowaną inwestycją 
stanowią drogi, parkingi bocznice kolejowe. Źródła te nazywane są często źródłami 
parametrycznymi, poniewaŜ poziom emitowanego przez nie hałasu moŜna obliczyć 
wykorzystując parametry źródła. W przypadku dróg są to natęŜenie i struktura pojazdów, 
prędkość ruchu i rodzaj nawierzchni drogi. W przypadku parkingów są to rodzaj parkingu 
(dla samochodów osobowych lub cięŜarowych), jego wielkość (ilość miejsc postojowych), 
rodzaj nawierzchni oraz średnia częstotliwość zmian na miejscach do parkowania. 

Przy przeprowadzeniu oceny wpływów na środowisko wykorzystano ponadto: 
� wytyczne z podręcznika Komisji Europejskiej pt. „Ocena planów i przedsięwzięć znacząco 

oddziaływujących na obszary Natura 2000. Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów Artykułu 
6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG” (Komisja Europejska DG Środowisko, listopad 
2001 r.); 

� mapy tematyczne i topograficzne; 
� informacje dotyczące obszarów Natura 2000 pochodzące ze strony internetowej Ministerstwa 
Środowiska, Standardowe Formularze Danych i mapy przedstawiające zasięg przestrzenny; 
ponadto wykorzystano dokumentację organizacji ekologicznych tzw. „Shadow list” zamieszczoną 
na stronie www.wwf.pl. 

W analizie posługiwano się własnymi metodykami wypracowanymi w przedsiębiorstwie. 
 

2.3. Trudności wynikające z niedostatków współczesnej wiedzy/techniki  

� Przy modelowaniu rozprzestrzeniania zanieczyszczeń do atmosfery oparto się o dostępne 
materiały archiwalne, wartość tła uzyskaną od Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska i dane z sieci monitoringu ARMAAG, co  w wystarczający sposób 
charakteryzuje stan środowiska w rejonie − przed realizacją przedsięwzięcia nie 
wykonywano szczegółowych badań stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. 

� Utrudnień nastręczyły prace przy obliczeniach wielkości emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery ze statków, czego przyczyna tkwi w ograniczonej ilości dostępnych materiałów 
− do obliczeń emisji zanieczyszczeń przyjęto więc rodzaje statków, o określonych 
parametrach przewidywane na etapie eksploatacji przez Inwestora − dla innych typów 
statków oraz statków o innych parametrach naleŜałoby przeprowadzić odrębne analizy.  

� Dane wyjściowe do obliczeń poziomu emisji hałasu w środowisku bazują na załoŜeniach 
ruchu statków i samochodów Inwestora przyjętych do celów projektowych. JednakŜe ze 
względu, iŜ na terenach przeznaczonych pod budowę ul. Logistycznej oraz niwelację 
terenu pod Plac I nie ma Ŝadnej zabudowy przemysłowej (tereny po ogródkach 
działkowych), a sama inwestycja na etapie eksploatacji, w tych obszarach,  nie generuje 
Ŝadnego ruchu pojazdów załoŜenia przyjęte w niniejszym raporcie mogą w perspektywie 
roku 2020 być niedoszacowane lub przeszacowane. 

� Niepewność prognozowania poziomu hałasu przemysłowego (parkingi, terminale) 
i drogowego (ulice) jest związana głównie z przyjętym średniogodzinnym natęŜeniem 
ruchu pojazdów samochodowych, a zwłaszcza z załoŜonym procentowym udziałem 
transportu cięŜkiego w potoku ruchu. Dokładność obliczeń poziomu równowaŜnego 
dźwięku A w środowisku wynosi +/- 3 dB. 
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3. PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI PRACY 

Przy realizacji „Raportu…” wykorzystano zarówno akty prawa polskiego – ustawy i 
rozporządzenia związane z ochroną środowiska, jak równieŜ akty prawa międzynarodowego – 
dyrektywy Rady UE i Parlamentu Europejskiego, konwencje międzynarodowe i protokoły do 
nich oraz rezolucje i postanowienia Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego. 

3.1. Klasyfikacja prawna projektowanej inwestycji 

Planowaną inwestycję naleŜy zaliczyć do przedsięwzięć mogących zawsze 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.  

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). 

3.2. Akty prawa miejscowego 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Portu Zachodniego w Gdyni, 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).  

Podstawowym przeznaczeniem tego obszaru są tereny portu morskiego (PM), tereny 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P) oraz tereny zabudowy usługowej (U). 

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. 
Przez teren objęty planem przepływają naturalne cieki wodne: Chylonka i Potok Chyloński. 
Dopuszcza się zmianę przebiegu koryt cieków oraz ich zarurowanie z zastrzeŜeniem 
wyłączenia z zabudowy fragmentu Potoku Chylońskiego, przeznaczonego do zachowania w 
stanie otwartym i zagospodarowania w formie zieleni urządzonej. 
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3.3. Ustalenia podstawowych dokumentów programowych i planistycznych 

3.3.1. Dokumenty programowe i planistyczne na poziomie krajowym 

29 listopada 2006 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007 − 2015. 

Strategia Rozwoju Kraju 2007 − 2015 (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym 
określającym cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najbliŜszych lat oraz warunki, 
które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia Rozwoju Kraju jest nadrzędnym, wieloletnim 
dokumentem strategicznym rozwoju społeczno − gospodarczego kraju, stanowiącym punkt 
odniesienia zarówno dla innych strategii i programów rządowych, jak i  opracowywanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego. Obok działań o charakterze prawnym, fiskalnym i 
instytucjonalnym cele Strategii są realizowane za pomocą programów (tzw. programów 
operacyjnych), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, programów 
regionalnych (tzw. regionalnych programów operacyjnych), zarządzanych przez Zarządy 
poszczególnych Województw i projektów współfinansowanych ze strony instrumentów 
strukturalnych, tj.: 
� Program Infrastruktura i Środowisko – EFRR i FS 
� Program Innowacyjna Gospodarka – EFRR 
� Program Kapitał Ludzki – EFS 
� 16 programów regionalnych – EFRR 
� Program Rozwój Polski Wschodniej – EFRR 
� Program Pomoc Techniczna – EFRR 
� Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EFRR 

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007 – 2013 został zatwierdzony 
przez Komisję Europejską decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Planowana inwestycja 
„Zagospodarowanie rejonu NabrzeŜa Bułgarskiego w Porcie Gdynia” została 
zaklasyfikowana do VII Osi  Priorytetowej „Transport przyjazny środowisku” i znalazła się 
na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego „Infrastruktura i 
Środowisko” – Działanie 7.2 Rozwój Transportu Morskiego. 

3.3.2. Dokumenty programowe i planistyczne na poziomie regionalnym 

„Strategia rozwoju województwa pomorskiego 2020” przyjęta przez Sejmik Województwa 
Pomorskiego uchwałą nr 587/XXXV/05 z dnia z dnia 18 lipca 2005 roku stanowi 
podstawowy dokument strategiczny określający kierunki rozwoju województwa 
pomorskiego, przy czym w jej aktualizacji wytyczono trzy komplementarne priorytety 
rozwojowe: konkurencyjność, spójność i dostępność. W Strategii – konkurencyjność 
rozumiana jest jako silna i trwała pozycja regionu w relacjach europejskich; z kolei 
dostępność kojarzona jest m.in. ze sprawnym przesyłem towarów, dóbr i ludzi. Jednym 
z celów strategicznych jest powiązanie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego w układzie 
ponadregionalnym, głównie bałtyckim. Realizację wymienionych celów umoŜliwia 
rozbudowa Portu Gdynia, stwarzająca warunki skutecznego podjęcia wyzwań rozwojowych 
w kontekście ponadregionalnym i międzynarodowym. 

W ramach priorytetu III. „DOSTĘPNOŚĆ” pierwszym celem strategicznym jest zapewnienie 
efektywnego i bezpiecznego systemu transportowego poprzez realizację następujących 
kierunków działań: 
� „poprawa dostępności transportowej regionu dzięki modernizacji połączeń drogowych i 

kolejowych w paneuropejskich korytarzach transportowych przechodzących przez województwo; 
rozwój pomorskiego węzła lotniczego z pełnym wykorzystaniem potencjału portu lotniczego w 
Gdańsku i innych lotnisk; promowanie nowego europejskiego korytarza transportowego w pasie 
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nadmorskim, regionalnych korytarzy transportowych, a takŜe portów trójmiejskich – jako węzła 
transportowego w sieci Bałtyckich Autostrad Morskich; 

� poprawa jakości powiązań pomiędzy obszarami peryferyjnymi a obszarem metropolitalnym 
i miastami powiatowymi oraz poprawa dostępności transportowej do portów morskich i lotnisk; 

� rozwój i integracja systemu transportu pasaŜerskiego, w tym wprowadzenie efektywnych form 
zarządzania transportem regionalnym i stworzenie zintegrowanego systemu transportu zbiorowego 
w obszarze metropolitalnym; 

� rozwój transportu multimodalnego, w tym wspieranie skoordynowanego rozwoju centrów 
dystrybucyjno – logistycznych o znaczeniu ponadregionalnym, a takŜe wspieranie Ŝeglugi 
przybrzeŜnej i śródlądowej oraz modernizacji małych portów; 

� poprawa bezpieczeństwa transportu w województwie poprzez stworzenie organizacyjnych 
i finansowych warunków do prowadzenia skutecznych i długofalowych działań w tym zakresie”. 

Planowane przedsięwzięcie polegające na zagospodarowaniu rejonu NabrzeŜa Bułgarskiego 
w Porcie Gdynia jest jedną z podstawowych inwestycji transportowych zapewniających 
realizację wyŜej wymienionych kierunków działań. 
Z kolei „Regionalna strategia rozwoju transportu w województwie pomorskim na lata 
2007 − 2020” to dokument stanowiący podstawę wdraŜania planów rozwoju głównych gałęzi 
transportu województwa − drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego; sprzyjając 
uzyskaniu spójności sieci transportowej dostosowanej do rozwoju regionu. Planowany rozwój 
Portu Gdynia jest jednym z celów cząstkowych strategicznego celu rozwoju systemu 
transportowego − poprawa dostępności transportowej. Transport morski odgrywa istotną rolę 
w relacjach międzykontynentalnych, zwłaszcza w zakresie połączeń promowych. 
Podstawowym kierunkiem rozwoju jest zwiększenie konkurencyjności portów morskich jako 
węzłów transportowych i niedopuszczenie do ich peryferyzacji, na rynku międzynarodowym i 
w Ŝegludze bliskiego zasięgu − za waŜne zadanie Państwa przyjęto poprawę dostępności 
portów od strony lądu i morza.  
PodwyŜszanie zdolności konkurencyjnej polskich portów warunkuje wykorzystanie atutów 
połoŜenia w powiązaniu zarówno z potrzebami polskiej gospodarki, jak i głębokiego zaplecza 
gospodarczego państw Europy Środkowo − Wschodniej. Modernizacja i dostosowanie 
potencjału do nowej struktury obrotów przeładunkowych portów i technologii transportu 
pozwoli w perspektywie roku 2015 na podwojenie obrotów przeładunkowych polskich 
portów morskich (w porównaniu z rokiem 1997).  
Realizacja tego programu winna przebiegać równolegle do rozbudowy sieci transportowych. 
Prognozy obrotów ładunkowych portów morskich w Gdańsku i w Gdyni wskazują, Ŝe do 
roku 2020 naleŜy spodziewać się dwukrotnego w skali obu portów wzrostu przeładunku ropy 
naftowej i jej produktów do około 20 mln ton oraz wzrostu ładunków drobnicowych 
w kontenerach i jednostkach ro − ro do poziomu około 7,5 mln ton w kaŜdym z portów. 
W prognozach ruchu promowego przewidywane jest do roku 2020 podwojenie liczby 
przewoŜonych pasaŜerów i samochodów w portach Gdańsk i Gdynia.  

Jak z powyŜszego wynika planowane przedsięwzięcie „Zagospodarowanie rejonu NabrzeŜa 
Bułgarskiego w Porcie Gdynia”, jest zgodne z załoŜeniami programów regionalnych. Budowa 
nowych nabrzeŜy przeładunkowych wraz z ich zapleczem, z jednej strony zwiększy potencjał 
przeładunkowy portu, z drugiej zaś pozwoli uaktywnić gospodarczo niewykorzystane do tej 
pory tereny portu. Oba działania wpłyną na wzrost atrakcyjności i konkurencyjności oraz 
podniesienie pozycji Portu Gdynia w Sieci Bałtyckich Autostrad Morskich, co stanowi jeden 
z głównych priorytetów wyŜej omówionych programów regionalnych. 



ECG  O R B I T A L, spółka z o.o., rok załoŜenia 1989 
ul. Wierzbowa 36, 81-558 Gdynia 

tel. (0-58) 662-04-30, tel./fax (0-58) 662-04-31; e-mail: orbital@orbital.com.pl; www.orbital.com.pl 
 
 

 

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: 
Zagospodarowanie rejonu NabrzeŜa Bułgarskiego w Porcie Gdynia 

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

13

3.3.3. Dokumenty programowe i planistyczne miasta Gdynia 

Ze strategią rozwoju kraju i województwa pozostaje spójna „Strategia rozwoju Gdyni”. 28 
stycznia 1998 roku3 Rada Miasta przyjęła dokument, który określił cele i priorytety społeczno 
− gospodarczego rozwoju Gdyni w kilkunastoletniej perspektywie oraz wyznaczył zadania 
słuŜące ich urzeczywistnieniu. W „Strategii...” za najwaŜniejszy, długofalowy cel rozwoju 
Gdyni uznano: „Osiągnięcie trwałego, akceptowanego społecznie i bezpiecznego ekologicznie 
rozwoju, pozwalającego dorównać europejskim standardom Ŝycia, przy pełnym wykorzystaniu 
zasobów przyrodniczych, ludzkich i kapitałowych oraz walorów połoŜenia miasta”. 
Priorytetem Gdyni w zakresie gospodarki są działania związane z potencjałem 
ekonomicznym miasta, który odnosi się do zwiększania konkurencyjności gdyńskiej 
gospodarki poprzez otwarcie jej na innowacyjne technologie produkcji i nowoczesne usługi, 
rozwój powiązań komunikacyjnych z innymi ośrodkami gospodarczymi kraju, Regionu 
Bałtyckiego i zjednoczonej Europy, wzmacnianie procesu metropolizacji Trójmiasta oraz 
tworzenie warunków do rozwoju turystyki. Priorytet ten zawiera zaktualizowany zakres 
tematyczny celów ogólnych zapisanych w dawnym dokumencie strategicznym miasta, które 
zostały nazwane: Gdynia ośrodkiem wzrostu gospodarczego oraz Gdynia miastem otwartym. 
Nawiązuje jednocześnie do kilku priorytetów strategii wojewódzkiej: Restrukturyzacja 
i unowocześnianie gospodarki oraz Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜącej 
wzmocnieniu konkurencyjności i spójności regionu. Tematyka omawianego priorytetu odnosi 
się do zwiększania konkurencyjności gdyńskiej gospodarki poprzez otwarcie jej na 
innowacyjne technologie produkcji i nowoczesne usługi, rozwój powiązań komunikacyjnych 
z innymi ośrodkami gospodarczymi kraju, Regionu Bałtyckiego i zjednoczonej Europy, 
wzmacnianie procesu metropolizacji Trójmiasta oraz tworzenie warunków do rozwoju 
turystyki. Port Gdynia wraz z inwestycją polegającą na zagospodarowaniu rejonu NabrzeŜa 
Bułgarskiego stanowi jeden ze strategicznych elementów podnoszenia konkurencyjności 
miasta Gdynia w Regionie Bałtyckim. 

3.3.4. Strategia rozwoju Portu Gdynia 

W dniu 28.VIII.2003 roku została zatwierdzona, przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 
Strategia Rozwoju Portu Gdynia do roku 2015 − jest to obszerny dokument zawierający wizję 
i misję firmy oraz cele jakie będą realizowane do 2015 roku, przedstawia równieŜ główne 
inwestycje, jakie chce podjąć ZMPG S.A. na terenie portu, uwzględniając w nakładach 
wielkość środków moŜliwych do uzyskania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 
Strategia rozwoju portu to utrzymywanie stabilnej i mocnej pozycji Portu w regionie 
bałtyckim, jako wiodącego w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie 
zjednostkowanych, przewoŜonych w kontenerach i w systemie "ro-ro", w oparciu o 
rozwiniętą sieć połączeń multimodalnych z zapleczem oraz liczne linie regularne Ŝeglugi 
bliskiego zasięgu, połączenia promowe i Ŝeglugę wycieczkową. Mocna pozycja portu będzie 
wynikała z zapewniania odpowiednich standardów bezpieczeństwa obsługi osób i ładunków 
oraz standardów ochrony środowiska, a takŜe stałej dbałości o wysoką sprawność i 
efektywność funkcjonowania portu. Konsekwentne i stale udoskonalane działania, planowane 
w długim horyzoncie czasowym, w celu zapewniania warunków do stabilnego i 
zrównowaŜonego rozwoju sektora usługowego Portu Gdynia, poprzez rozwój infrastruktury, 
wspieranie dobrych praktyk rynkowych i dbałość o dobro otoczenia społecznego. 

                                                 
3 Nowelizacja w roku 2003 
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Przewidywane kierunki rozwoju inwestycyjnego gdyńskiego portu:  

− w części zachodniej portu − kreowanie warunków do powstania nowych usług portowych w sferze 
handlowej (centrum dystrybucyjno-logistyczne dla obszaru przeładunków drobnicy 
skonteneryzowanej i promowej). Nowe inwestycje w Porcie Zachodnim będą realizowane obok 
juŜ istniejącego Terminalu Kontenerowego i Bazy Promowej, z zachowaniem kryteriów 
funkcjonalnych tej części portu; 

− w części wschodniej portu − funkcjonowanie istniejących terminali przeładunkowych, jak teŜ 
uruchamianie nowych przedsięwzięć dla intensywniejszego wykorzystania terenów portowych. W 
tej części portu będą obsługiwane głównie ładunki drobnicowe (Ro-Ro i konwencjonalne), owoce, 
węgiel i inne ładunki masowe, produkty chemiczne; odrębnym duŜym przedsięwzięciem będzie 
docelowa lokalizacja terminalu promowego. 

Biorąc pod uwagę zarówno dokumenty programowe i planistyczne na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym (miasto Gdynia) naleŜy stwierdzić, Ŝe realizacja inwestycji 
„Zagospodarowanie NabrzeŜa Bułgarskiego w Porcie Gdynia” jest w pełni kompatybilna 
zarówno z załoŜeniami Strategii Rozwoju Kraju 2007 − 2015 (SRK) i Narodowej Strategii 
Spójności (NSS) określającej priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdraŜania 
funduszy unijnych, jak równieŜ z celami cząstkowymi Strategii województwa pomorskiego i 
miasta Gdyni. 

4. LOKALIZACJA I OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI 

Inwestycja zlokalizowana jest w Porcie Zachodnim i obejmować będzie budowę brakujących 
odcinków nabrzeŜy Bułgarskiego i "Zamykającego" oraz dróg i placów manewrowych wraz z 
infrastrukturą nadziemną i podziemną. Zagospodarowanie obejmuje równieŜ zabudowę ujścia 
Chylonki wraz z konstrukcją nabrzeŜa postojowego oraz sukcesywną budowę nowych 
powierzchni manewrowych. Inwestycja ma spowodować rozwinięcie potencjału obsługi 
ładunków drobnicowych i spełniać wymagania zarówno działalności promowej, kontenerowej 
i logistycznej. Inwestycja znajduje się w układzie sieci TEN−T.  
Najistotniejszym celem projektu jest stworzenie korzystnych warunków do rozwoju i 
zwiększenia przeładunków drobnicy zjednostkowanej powodujących jednocześnie 
zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich w rejonie Morza Bałtyckiego. 
światowe przewozy ogółem drogą morską będą dynamicznie wzrastać corocznie o ok. 3-4%. 
Projekt umoŜliwi równieŜ tworzenie nowych połączeń w ramach autostrad morskich. 

Przedmiot inwestycji „Zagospodarowanie rejonu NabrzeŜa Bułgarskiego w Porcie Gdynia”: 
� przedłuŜenie NabrzeŜa Bułgarskiego, wybudowanie nabrzeŜa zamykającego Kanał Portowy; 

nabrzeŜa mają być przystosowane do obsługi statków masowych oraz statków drobnicowych, 
w tym statków kontenerowych, ro − ro i statków do przewozu ładunków wielkogabarytowych; 

� zagospodarowanie bezpośredniego zaplecza obu nabrzeŜy (po wschodniej stronie ul. Janka 
Wiśniewskiego) poprzez wybudowanie placów składowo – manewrowych dla towarów 
drobnicowych i wielkogabarytowych; 

� wykonanie niwelacji terenu (po zachodniej stronie ul. Janka Wiśniewskiego) pod przyszłe place 
składowo − manewrowe bądź inny rodzaj działalności portowej związanej z obrotem towarów 
zjednostkowanych; 

� wykonanie połączenia komunikacyjnego obu terenów, poprzez wybudowanie ul. „Logistycznej”, 
wraz z infrastrukturą podziemną, połączonej z drogą dojazdową do wjazdu na place składowo − 
manewrowe zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych nabrzeŜy; 

� wykonanie zabudowy wylotu rzeki Chylonki pod NabrzeŜem i wybudowanie mostu przez rzekę 
Chylonkę. 
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Bezpośrednie sąsiedztwo planowanej inwestycji: 
� od strony południowej i wschodniej teren przeznaczony pod inwestycję graniczy z GCT 

Gdyńskim Terminalem Kontenerowym Sp. z o.o.; 
� w odległości 57 ÷ 87 m od projektowanej linii nabrzeŜa zamykającego przebiega wysoka estakada 

ul. Kwiatkowskiego; zaś w odległości ok. 25 m od niej przebiega ul. Janka Wiśniewskiego, 
dzielące teren planowanej inwestycji na dwie części; 

� od strony wschodniej ul. Janka Wiśniewskiego, teren planowanej inwestycji graniczy z Bazą 
Promową; 

� od strony zachodniej ul. Janka Wiśniewskiego, północny teren planowanego przedsięwzięcia 
ograniczony jest linią Potoku Chylońskiego, zaś od południa i zachodu teren obejmuje dawne 
ogródki działkowe; 

� od strony zachodniej ul. Janka Wiśniewskiego zlokalizowane jest portowe ujęcie wody ze stacją 
uzdatniania. 

Inwestycja składa się z kilku zasadniczych elementów, powiązanych ze sobą funkcjonalnie: 

� Obszar I −−−− obszar inwestycji nabrzeŜowej – budowa nabrzeŜy portowych wraz z placami 
manipulacyjno-składowymi; 

� Obszar II −−−− obszar inwestycji drogowej – budowa ulicy komunikującej pomiędzy obszarem 
nabrzeŜowym a terenami logistycznymi i dojazdem drogowym do portu; 

� Obszar III −−−− obszar inwestycyjny – przygotowanie terenu pod inwestycje logistyczne, powiązane 
z działalnością portową. 

Rysunek nr 1. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia 

 
Źródło: ZMPG S.A. 



ECG  O R B I T A L, spółka z o.o., rok załoŜenia 1989 
ul. Wierzbowa 36, 81-558 Gdynia 

tel. (0-58) 662-04-30, tel./fax (0-58) 662-04-31; e-mail: orbital@orbital.com.pl; www.orbital.com.pl 
 
 

 

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: 
Zagospodarowanie rejonu NabrzeŜa Bułgarskiego w Porcie Gdynia 

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

16

4.1. Sytuacja formalno −−−− prawna planowanego przedsięwzięcia 

Ze względu na fakt znaczącej zmiany zakresu planowanej inwestycji konieczne jest uzyskanie 
nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.  

Ponadto z uwagi na ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego tereny planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane uzyskanie nowej 
decyzji o warunkach zabudowy. 

4.2. Wariantowanie planowanej inwestycji 

W ramach planowanej inwestycji rozpatrywano niŜej podane warianty wykorzystania terenu: 
� wariant „0” bezinwestycyjny  – brak działań inwestycyjnych, pozostawienie 

niezagospodarowanego terenu; 
� wariant I „minimum”  – podejmuje się działania minimalne „prowizoryczne”,  odpowiadające na 

potrzeby chwili – tymczasowe wykorzystywanie terenu, niekoniecznie pod portową działalność 
przeładunkową i logistyczną; 

� wariant II „docelowy”  – przygotowanie nabrzeŜy i terenu pod przeładunki oraz inne operacje 
portowe i logistyczne. 

Inwestycja składa się z kilku zasadniczych elementów, powiązanych ze sobą funkcjonalnie: 

� Obszar I −−−− obszar inwestycji nabrzeŜowej – budowa nabrzeŜy portowych wraz z placami 
manipulacyjno-składowymi; 

� Obszar II −−−− obszar inwestycji drogowej – budowa ulicy komunikującej pomiędzy obszarem 
nabrzeŜowym a terenami logistycznymi i dojazdem drogowym do portu; 

� Obszar III −−−− obszar inwestycji logistycznej – przygotowanie terenu pod inwestycje logistyczne, 
powiązane z działalnością portową. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze (odrębne rodzaje prac inwestycyjnych) wariantowanie 
rozpatrywanego przedsięwzięcia przedstawiono stosownie do wydzielonych integralnych 
obszarów inwestycyjnych. 

4.2.1. Wariant „zerowy” 

� Obszar I −−−− wariant „zerowy” oznaczałby pozostawienie końcowego odcinka NabrzeŜa 
Bułgarskiego i zakończenia Kanału Portowego w stanie aktualnym −−−− nieuŜytek 
pozbawionego  infrastruktury i uniemoŜliwiającego prowadzenie jakiejkolwiek 
działalności portowej. Jak wynika z analizy struktury przeładunków spodziewanej w 
przyszłości wpłynęłoby to na utratę znaczenia Morskiego Portu Gdynia w obrocie 
ładunkami zjednostkowanymi, a obrót ten jest najwaŜniejszą strategicznie działalnością 
Portu Gdynia, dlatego teŜ zachodzi konieczność wykonania inwestycji w celu 
przygotowania Portu Gdynia na prognozowany wzrost obrotu tymi ładunkami. Z kolei 
rozpoczynanie inwestycji dopiero w sytuacji nadwyŜki popytu nad podaŜą usług niesie 
ryzyko przejęcia rynku przez podmioty konkurencyjne, przystosowane juŜ do 
pojawiających się potrzeb gospodarczych. Dodatkowo taka sytuacja rodzi 
niebezpieczeństwo utraty dotychczasowych kontrahentów w związku z długim czasem 
realizacji planowanej inwestycji rozwojowej. 

� Obszary II i III −−−− wariant „zerowy” to brak zainwestowania w jakiekolwiek prace 
przygotowawcze czy rozwój infrastruktury dostępu do strefy nabrzeŜowej, co podobnie 
powoduje degradację oferty usług portowych w kontekście rozwoju rynku. W momencie 
powstania zainteresowania kontrahentów nowymi moŜliwościami portu, przedstawianie 
niezagospodarowanych terenów (bez dróg, podstawowej infrastruktury liniowej, czy 
nieprzygotowanych gruntów) nie stwarza szans na ulokowanie inwestycji. Dodatkowo, 
opcja pozostawienia terenu dla zainwestowania przez konkretnych, związanych umowami 
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inwestorów, okazała się zupełnie nieinteresująca dla takich kontrahentów. Rynek oczekuje 
przygotowania terenu przez władających gruntami. Przygotowanie podstawowej 
infrastruktury leŜy ponadto w obowiązkach ustawowych podmiotów zarządzających 
portami morskimi w Polsce. 

 
Rysunek nr 2. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia wraz z podziałem na obszary zadaniowe inwestycji 

Legenda: 

 
 

 

Obszar inwestycyjny - 
niwelacja terenu  
Placu I i II 

Obszar inwestycji 
nabrzeŜowej - budowa 
nabrzeŜy wraz z placami i 
droga wyjazdową 

Obszar inwestycji 
drogowej - budowa ul. 
„Logistycznej” wraz z 
rondem z ul. 
Kontenerową 

 

Granica Portu Gdynia  

 

 

4.2.2. Rozpatrywane warianty lokalizacyjno −−−− organizacyjne 

4.2.2.1. Wariant I −−−− wariant minimum 

Obszar I  

RozwaŜano dwie opcje minimalnego zagospodarowania rejonu NabrzeŜa Bułgarskiego:  
� I opcja − budowa rampy ro − ro wraz z konstrukcją nabrzeŜa zamykającego, celem 

stworzenia drugiego stanowiska promowego; 
� II opcja  − wybudowanie placów do składowania ładunków zjednostkowanych na 

niezagospodarowanej części  NabrzeŜa Bułgarskiego.  

W ramach I opcji  rozwaŜano wybudowanie drugiego stanowiska ro−ro w dwóch 
lokalizacjach (A i B). Z przeprowadzonej analizy ekonomiczno – nawigacyjnej wynika, Ŝe ze 
względu na lokalizację istniejącej pochylni ro−ro w północnej części NabrzeŜa Zamykającego 
(wybudowany fragment NabrzeŜa Zamykającego), uŜytkowanej obecnie przez promy Stena 
Line, usytuowanie kolejnej rampy ro−ro w środkowej części nabrzeŜa (lokalizacja A) jest 
moŜliwe jedynie poprzez ustawienie samych dalb. Jednak przy takiej lokalizacji 
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wykorzystanie obu ramp przez statki jednocześnie byłoby niemoŜliwe, co czyni ten wariant 
niezasadny do realizacji ekonomicznie i technologicznie. 

W związku z powyŜszym, optymalną lokalizacją rampy jest maksymalnie oddalony na 
południe kraniec nabrzeŜa zamykającego (lokalizacja B). Ze względu na ukształtowanie linii 
brzegowej, w naroŜniku nabrzeŜa zamykającego i NabrzeŜa Bułgarskiego nie jest moŜliwe 
wybudowanie stanowiska ro − ro w proponowanym miejscu bez inwestowania w NabrzeŜe 
Bułgarskie. Rozpatrywana lokalizacja wymaga przystosowania NabrzeŜa Bułgarskiego do 
cumowania w całym ciągu od części istniejącej (przy terminalu GCT Sp. z o.o.) do NabrzeŜa 
Zamykającego.  

Opcja II  polegająca na zagospodarowaniu zaplecza NabrzeŜa Bułgarskiego poprzez 
stworzenie jedynie infrastruktury placowo − manewrowej dla ładunków zjednostkowanych, 
bez inwestowania w infrastrukturę nabrzeŜową, jest rozwiązaniem tymczasowym, gdyŜ przy 
rozwoju ruchu statków i ładunków, naleŜałoby ponownie zamknąć ten obszar na potrzeby 
dodatkowej inwestycji. Opcja taka nie pozwoliłaby równieŜ na kompleksowe przygotowanie 
ochrony wód portowych przed niekontrolowanym spływem wód i zanieczyszczeń z lądu. 

Ponadto ze względu na fakt, iŜ projektowana linia NabrzeŜa Bułgarskiego i zamykającego 
wcina się od 30 m do 60 m w ląd, realizacja tylko jednej opcji z w/w rozpatrywanych 
spowoduje niepełne wykorzystanie omawianego terenu. 

W związku z powyŜszym mając na uwadze aspekty technologiczne i nawigacyjne realizacja 
przedsięwzięcia w wariancie „minimum” jest ekonomicznie nieuzasadniona.  

Dodatkowo, rozpatrując moŜliwości konstrukcyjne i parametry statków, linia nabrzeŜy: 
Bułgarskiego i zamykającego moŜe być zlokalizowana tylko na przedłuŜeniu ich istniejących 
fragmentów, co ze względu na obecny kształt brzegu powoduje, Ŝe optymalnym 
rozwiązaniem jest wybudowanie obydwu nabrzeŜy w ramach jednej inwestycji. 

Rysunek nr 3. Lokalizacja rozpatrywanych wariantów lokalizacji drugiego stanowiska ro − ro 

 
Źródło: ZMPG SA 
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Obszary II i III  

Wariant „minimalny” dla obszaru II − dostępu drogowego, ze względów ekonomicznych 
i funkcjonalnych nie był rozwaŜany, gdyŜ trudno zbudować jedynie ślepy odcinek drogi. 
MoŜna tutaj zakładać jedynie wersję bez budowy lub z budową drogi.  

Wariant „minimalny” dla obszaru III, czyli przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie 
NabrzeŜa Bułgarskiego i Zamykającego, moŜe być przyjęty dla mniejszych niŜ maksymalne 
powierzchni, jednakŜe ze względów efektywności prowadzenia robót inwestycyjnych, 
nieopłacalnym byłoby rozpoczynanie budowy etapami dla mniejszych terenów. Powoduje to 
powielanie kosztów ogólnych uruchamiania kontraktów i budów. 

4.2.2.2. Wariant II −−−− docelowe zagospodarowanie terenu 

RozwaŜając inwestycyjne moŜliwości zagospodarowania rejonu NabrzeŜa Bułgarskiego 
pozwalające na optymalne wykorzystanie terenu, rozpatrywano poniŜsze opcje: 
� OPCJA 1 − rozbudowa bazy promowej, która obecnie ulokowana jest na NabrzeŜu Helskim II 

i wykorzystywana przez Stena Line; 
� OPCJA 2 − powiązanie komunikacyjne, funkcjonalne i technologiczne terenu z BCT 

(Baltic Container Terminal); 
� OPCJA 3 − powiązanie komunikacyjne, funkcjonalne i technologiczne terenu z GCT 

(Gdynia Container Terminal). 
� OPCJA 4 − uporządkowanie terenu, stworzenie warunków do cumowania statków 

oraz przygotowanie terenu pod dzierŜawę. 

Opcja 1  

Analiza dotychczasowych potrzeb bazy promowej, określonych na 3 promy dziennie po 100 
pojazdów (lub 2 po 150 pojazdów), oraz pozostałe załoŜenia obsługi bazy promowej, czyli 
podział placów na eksport i import, obsługę pasaŜerów na dworcu promowym oraz 
wykorzystanie drogi technologicznej, po jej modyfikacji, do obsługi górnego pokładu, 
wskazywały na konieczność budowy parkingów do obsługi promów. RozwaŜane parkingi 
miały być zlokalizowane na terenach nabrzeŜa zamykającego i Bułgarskiego. Przedsięwzięcie 
to objęłoby równieŜ budowę obiektów kubaturowych wraz z instalacją dla obsługi celnej 
i granicznej oraz połączenia drogowego z ul. Janka Wiśniewskiego. Ten zakres inwestycji 
wymagałby zbudowania ok. 70 m nabrzeŜa zamykającego obejmującego wylot rzeki 
Chylonki i zrzut wody z elektrociepłowni, w celu powiększenia moŜliwości składowych 
w tym rejonie. 

DuŜą wadą tej opcji zagospodarowania omawianego rejonu portu jest brak jasnej koncepcji 
wykorzystania obszaru ok. 26 tys. m2 na zapleczu NabrzeŜa Bułgarskiego. RozwaŜano 
wykorzystanie go na potrzeby placów kontenerowych lub budowę parkingów rezerwowych 
powiązanych z potrzebami bazy promowej wraz z infrastrukturą sanitarno - socjalną dla 
kierowców. 

Szacunkowe koszty realizacji powyŜszej opcji w roku 2005 określono łącznie na ok. 
39 mln zł, a z przyjętą rezerwą 10 % dałyby ostateczny wynik ok. 43 mln zł. JednakŜe 
strategia rozwoju operatora promowego Stena Line Polska Sp. z o.o. przewiduje 
wykorzystanie na trasie Gdynia – Karlskrona promów o długości ok. 240 m. Ze względu na 
długości nabrzeŜy Helskie II i Bułgarskie (w jego planowanej długości, naleŜącej do 
Inwestora) statki o powyŜszych parametrach nie będą mogły przy nich cumować. W związku 
z powyŜszym Stena Line Polska Sp. z o.o.. będzie zmuszona przenieść swoją działalność do 
innej części portu, w przypadku utrzymania omawianego kierunku rozwoju. Jak wynika z 
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rozmów Inwestora prowadzonych z operatorem Stena Line Polska Sp. z o.o. powyŜszy 
scenariusz jest bardzo prawdopodobny ok. roku 2014. 

Opcja 2  

Opcja ta przewidywała zagospodarowanie terenu pod kątem powiązania funkcjonalnego z 
terminalem kontenerowym Baltic Container Terminal (BCT), zlokalizowanym na północnym 
obrzeŜu zachodniej części Portu Gdynia i korzystającym z NabrzeŜa Helskiego I. Wybór tej 
opcji wymagałby likwidacji terminalu Stena Line Polska Sp. z o.o. wraz z istniejącą 
infrastrukturą do obsługi promów i pasaŜerów oraz  wyburzenia całego NabrzeŜa Helskiego 
II. Ponadto prace włączające NabrzeŜe Bułgarskie do rejonu BCT wymagałyby m.in.: 
� budowy nabrzeŜa zamykającego o głębokości 10,5 m na długości 240 m oraz przedłuŜenia 

NabrzeŜa Helskiego I o głębokości 10,5 m na długości 170 m po uprzednim rozebraniu 
i wyburzeniu NabrzeŜa Helskie II, 

� przedłuŜenia NabrzeŜa Bułgarskiego o długości 187 m i o głębokości 10,5 m, 
� budowy placów składowych kontenerów na NabrzeŜach Bułgarskim i przedłuŜonym Helskim, 
� budowy placów pomocniczych, drogi łącznikowej o długości ok. 500 m do rejonu bramy 

samochodowej wyjazdowo/wjazdowej w ul. Kontenerowej, 
� przebudowy wylotu rzeki Chylonki i zrzutu wód z elektrociepłowni, 
� przebudowy całej nawierzchni zaplecza planowanego przedłuŜenia NabrzeŜa Helskiego I. 

Efekty powyŜszych działań spowodowałyby: 
� wydłuŜenie NabrzeŜa Helskiego I o 170 m; 
� utratę 1 ha zaplecza placowego po północnej stronie portu wynikającą z likwidacji NabrzeŜa 

Helskiego II, skutkującą uzyskaniem jedynie znikomych wielkości placów składowych; 
� uzyskanie trzech stanowisk statkowych o długości ok. 320 m (obecne stanowiska mają po 267 m 

długości);  
� uzyskanie po stronie NabrzeŜa Bułgarskiego terenu o powierzchni ok. 3,2 ha; 
� uzyskanie moŜliwości budowy dalb cumowniczych i ramp „ro − ro” u nasady NabrzeŜa 

Zamykającego. 

Szacunkowe koszty realizacji tej opcji w roku 2005 wynosiły 148,5 mln zł, po przyjęciu 
rezerwy 10% ogółem koszty wyniosłyby ok. 163 mln zł. Po przeanalizowaniu kosztów 
uznano, Ŝe opcja druga, rozbudowa Terminalu BCT obejmująca likwidację terminalu Stena 
Line oraz NabrzeŜa Helskiego II dla wydłuŜenia NabrzeŜa Helskiego I 
oraz zagospodarowania nabrzeŜy Bułgarskiego i Zamykającego, dający główny efekt 
eksploatacyjny ok. 1000 TEU w jednej warstwie i przedłuŜenie o 170 m 
NabrzeŜa Helskiego I, jest niewspółmierny do przewidywanych kosztów. 

Opcja 3  

Opcja ta przewidywała powiązanie funkcjonalne terenu zaplecza NabrzeŜa Bułgarskiego 
z infrastrukturą Gdynia Container Terminal – GCT, co pozwalałoby na uzyskanie 
powierzchni składowej kontenerów o pojemności 900 TEU w jednej warstwie oraz 
wydłuŜenie strefy przeładunków nabrzeŜowych o ok. 180 m. Koncepcja opierała się na 
odwzorowaniu i przedłuŜeniu rozwiązań funkcjonalnych wykorzystanych 
w zagospodarowaniu terenu GCT (linia nabrzeŜa, place kontenerowe, technologia) 
oraz zakładała komunikację drogową poprzez zespół bramowy GCT. W naroŜniku NabrzeŜy 
Bułgarskiego i zamykającego uwzględniono rezerwę na rampę ro – ro.  

Efekty powyŜszych działań skutkowałyby: 
� powstaniem placu składowego o powierzchni 3,2 ha na zapleczu NabrzeŜa Bułgarskiego, 

co pozwalałoby na składowanie 900 TEU w jednej warstwie; 
� wydłuŜeniem NabrzeŜa Bułgarskiego w linii GCT; 
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� wybudowaniem NabrzeŜa Zamykającego o długości zapewniającej obsługę rampy ro – ro. 

W wyniku realizacji przedstawionej koncepcji pozostałby niezagospodarowany odcinek 
ok. 100 m NabrzeŜa Zamykającego oraz 0,4 ha placu pomocniczego na zapleczu. W związku 
z powyŜszym wystąpiłby bardzo duŜy przyrost potencjału po stronie terminalu GCT przy 
zachowaniu jedynie skromnej rezerwy nabrzeŜowo – placowej na ewentualne potrzeby 
terminalu promowego po stronie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Wskaźnikowe koszty 
realizacji omawianej opcji zamknęłyby się w kwocie około 70 mln zł. 

Analizując opcje 1 ÷ 3 zagospodarowania rejonu NabrzeŜa Bułgarskiego pod względem 
ekonomicznym i gospodarczym ostatecznie odrzucono opcję 2. Dodatkowo stwierdzono, 
Ŝe budowa infrastruktury ukierunkowanej na potrzeby jedynie jednego operatora prowadzi 
do uzaleŜnienia ekonomicznego portu, co w dłuŜszej perspektywie nie jest korzystne.  

Z kolei opcja 3 mimo największej spójności technologicznej i komunikacyjnej 
z dotychczasowymi funkcjami portowymi na terenach przylegających do terenu planowanej 
inwestycji jest w dłuŜszej perspektywie nieuzasadniona ekonomicznie − jej realizacja 
spowoduje duŜy wzrost potencjału przeładunkowego GCT przy nieznacznym wzroście 
potencjału Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.  

Problemy wynikające z wyŜej omówionych opcji rozwiązuje nowa koncepcja − opcja 4. 

Opcja 4  

Z przeprowadzonej wielopłaszczyznowej analizy koncepcji zagospodarowania rejonu 
NabrzeŜa Bułgarskiego wynika, Ŝe optymalnym rozwiązaniem jest stworzenie infrastruktury 
portowej do kompleksowej obsługi statków drobnicowych róŜnego typu (kontenerowców, 
ro − rowców i promów) z przeznaczeniem terenu pod najem (odrębne wygrodzenie, odrębny 
wjazd) i pozostawienie tym samym swobody wyboru profilu działalności dzierŜawcy.  

Opcja 4 obejmuje: 
� budowę nowego odcinka NabrzeŜa Bułgarskiego na długości ok. 192 m w Fazie I, a docelowo 

budowę w przyszłości odcinka 175 m w Fazie II na terenach GCT;  
� budowę NabrzeŜa Zamykającego Kanał Portowy, łączącego NabrzeŜe Helskie II z NabrzeŜem 

Bułgarskim, na długości 127,5 m; 
� pozostawienie rezerwy dla stanowiska „ro − ro” w południowej części NabrzeŜa Zamykającego; 
� przebudowę wylotu rzeki Chylonki i zrzutu wód z elektrociepłowni.  

ZałoŜenia dotyczące zagospodarowania NabrzeŜa Bułgarskiego uwzględniają moŜliwość, ale 
nie konieczność, powiązania funkcjonalnego terenu z terenem GCT i obejmują: 
� przedłuŜenie 192 m linii NabrzeŜa Bułgarskiego zgodnie z linią nabrzeŜa na terenie GCT, na 

długości 175 m − łączna długość linii nabrzeŜa 367 m; 
� budowę torowiska suwnicy szynowej o rozpiętości 20,0 m, na długości ok. 184 m; 
� pogłębienie basenu przy nabrzeŜu do docelowej głębokości technicznej 13,5 m i umocnienie dna; 
� przygotowanie placu składowo - manewrowego na zapleczu NabrzeŜa Bułgarskiego o utwardzanej 

nawierzchni betonowej, przystosowanego do składowania ładunków zjednostkowanych, na 
powierzchni 26 838 m2. 

Biorąc pod uwagę europejskie i światowe trendy w zakresie rozwoju gospodarki morskiej, jak 
równieŜ strategiczny cel Portu Gdynia − utrzymanie pozycji lidera w obrocie ładunków 
zjednostkowanych oraz potrzeby inwestycyjne, których zaspokojenie ukierunkowane 
powinno być przede wszystkim na zwiększenie moŜliwości obsługi statków transportujących 
ładunki zjednostkowane, powyŜej opisana opcja wykorzystująca NabrzeŜe Bułgarskie dla 
przeładunków takich towarów i przyszłościowo nabrzeŜe zamykające dla obsługi statków 
typu „ro − ro”, jest najodpowiedniejsza. Jednocześnie, dzięki rezygnacji z budowy 
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infrastruktury specyficznej dla konkretnego operatora, nie ogranicza się w przyszłości wyboru 
najkorzystniejszej oferty dzierŜawy przez ZMPG S.A. Proponowane w Opcji 4 
zagospodarowanie terenu NabrzeŜa Bułgarskiego wraz z zapleczem oraz NabrzeŜa 
Zamykającego dopuszcza elastyczność wyboru profilu działalności na tym terenie. 

4.2.2.2.1. Obszar II − obszar inwestycji drogowej – warianty rozwiązań 

Warianty dla obszaru II −−−− obszaru inwestycji drogowej – budowa ulicy komunikującej 
pomiędzy obszarem nabrzeŜowym a terenami logistycznymi i dojazdem drogowym do portu 
w rejonie NabrzeŜa Bułgarskiego była rozpatrywana w ramach prac związanych z tworzeniem 
„Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Portu Zachodniego w Gdyni” 
na etapie koncepcji planu. Celem tych rozwaŜań było racjonalne zagospodarowanie obszaru 
przekładające się na stworzenie optymalnych moŜliwości rozwoju i funkcjonowania na tym 
terenie działalności portowych i nowoczesnego centrum logistyczno −−−− dystrybucyjnego.  

Wariantowość przedstawiona w „Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
Portu Zachodniego w Gdyni. Etap I Koncepcja Planu” wykonanego przez Gdańską Pracownię 
Urbanistyczną Alter Polis spółkę z o.o., obejmowała: 
� przebieg Drogi Czerwonej, w tym:  

−  sposób jej powiązania z ul. Wiśniewskiego w rejonie węzła Kwiatkowskiego w związku z  jej powiązaniem 
z Trasą Kwiatkowskiego, 

−  dalszy przebieg Drogi Czerwonej w stronę zachodnią i sposób prowadzenia trasy – dodatkowe powiązania 
z ul. Kontenerową i ewentualnie z ul. Wiśniewskiego w wariancie Wiśniewskiego jako serwisowej Drogi 
Czerwonej; 

� docelowy przebieg ul. Wiśniewskiego oraz sposób organizacji układu ulicznego w związku z 
zamknięciem ul. Nowogołębiej; 

� sposób obsługi komunikacyjnej terenów w zachodniej części obszaru pomiędzy terenami 
elektrociepłowni a terenami kolejowymi. 

W prowadzonych pracach planistycznych zbadano funkcjonalność róŜnych układów 
komunikacji, w tym przebieg w postaci dwóch równoległych ulic, wariant ulicy okręŜnej oraz 
wariant ulicy ślepej. JednakŜe wybrany wariant jednej ulicy głównej jest najbardziej 
funkcjonalny w powiązaniu z kosztami wykonania.  

Wybrana docelowa lokalizacja ul Logistycznej jest optymalna ze względy na 
skomunikowanie całych terenów rozwojowych w zachodniej części Portu Gdynia z głównymi 
drogami komunikacyjnymi. Dodatkowo ulica taka dzieli obszar inwestycyjny portu na teren 
związany z obsługą nabrzeŜy – opisywany tutaj jako III obszar niniejszego projektu – oraz na 
tereny pozostałe planowanych do intermodalnej obsługi kolejowej planowanego centrum 
logistycznego. W zatwierdzonym planie zagospodarowania przestrzennego portu zachodniego 
w Gdyni wydzielono władanie terenem planowanej drogi z obszaru portowego. 

NaleŜy tutaj podkreślić, Ŝe ZMPG SA był współautorem planu zagospodarowania 
przestrzennego Poru Zachodniego w Gdyni, więc moŜna przyjąć, Ŝe rozpatrywane warianty w 
MPZP były równieŜ wariantami ZMPG SA.  

4.2.2.2.2. Obszar III − obszar inwestycji logistycznej – warianty rozwiązań 

W przypadku obszaru III −−−− obszar inwestecyjny – przygotowanie terenu pod inwestycje 
logistyczne, powiązane z działalnością portową trudno mówić o wariantach lokalizacyjnych, 
poniewaŜ w zachodniej części Portu Gdynia ze względu na jego zagospodarowanie nie ma 
innej moŜliwości umieszczenia powyŜszych funkcji jak na omawianym i jedynym nie 
zainwestowanym obszarze. W ramach rozwaŜań wariantowych jedynym parametrem 
zmiennym była powierzchnia, to znaczy czy zagospodarować cały wolny teren czy tylko jego 
część. Wariant lokalizacyjny jest więc tutaj jednorodnym terenem, ograniczonym obszarami 
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graniczącymi ze strefą nabrzeŜową oraz zagospodarowanymi placami w ciągu ulicy 
Kontenerowej. Inne małe tereny niezagospodarowane znajdujące się w tym rejonie 
wykluczono z inwestycji, ze względu na brak moŜliwości wykorzystania do funkcji 
związanych z dostępem do nabrzeŜy. 

4.2.3. Rozpatrywane warianty techniczno −−−− technologiczne 

4.2.3.1. Wariantowanie dla terenu inwestycji nabrzeŜowej  

Zgodnie z opcją 4, Wariant II − ej przyjęta została koncepcja samodzielnego funkcjonowania 
terminalu przeładunkowego przy NabrzeŜu Bułgarskim, co stwarza konieczność zapewnienia: 
� Placów składowo – manewrowych umoŜliwiających dowolne rozlokowywanie ładunków i 

pojazdów; 
� odrębnego wjazdu bramowego (wyposaŜenie będzie instalowane przez wybranego dzierŜawcę); 
� ewentualnego odrębnego nowego przejścia granicznego wraz z niezbędnymi obiektami 

i instalacjami wykorzystywanymi w działaniach StraŜy Granicznej i Urzędu Celnego (wykonanie 
uzaleŜnione od struktury przeładunków przyszłego dzierŜawcy). 

RozwaŜając zarówno moŜliwości inwestycyjne, jak i zasady funkcjonowania planowanego 
terminalu przeładunkowego nie zdecydowano się na stworzenie infrastruktury kolejowej na 
omawianym terenie, ze względu na ograniczenie terenu (infrastruktura kolejowa wymaga 
znacznych powierzchni, trudnych do wygospodarowania na tak niewielkim obszarze) jak i 
znaczące koszta, nieuzasadnione potrzebami rynkowymi − załoŜono obsługę terminala 
wyłącznie transportem samochodowym. Ewentualne doprowadzenie połączenia kolejowego 
pozostawione zostanie do decyzji i na koszt przyszłego dzierŜawcy. 

Prace czerpalne 

RozwaŜano II warianty wykorzystania urobku powstałego w wyniku budowy nabrzeŜy 
i prowadzenia prac czerpanych: 
� wariant I  – odkładanie urobku na klapowisku – urobek wydobyty z dna przez pogłębiarki 

podsiębierne zostaje załadowany na szalandy samobieŜne  przewieziony na klapowisko, gdzie 
zostaje zdeponowany w morzu; 

� wariant II  – wykorzystanie refulatu4 w procesie wymiany gruntu na Placu I i II składowym. 
Urobek wydobywany przez pogłębiarkę i gromadzony na szalandzie jest transportowany 
rurociągiem  ssąco – tłoczącym (refuler) bezpośrednio na pole refulacyjne w celu odsączenia, a 
następnie wykorzystany jako materiał do wymiany gruntu na Placu I i II. 

Rampa ro – ro 

Naturalne zamknięcie NabrzeŜa Bułgarskiego stanowić będzie rampa ro – ro usytuowana 
na NabrzeŜu Zamykającym. Wszystkie rozwaŜane rozwiązania technologiczne, na obecnym 
etapie przewidują jedynie pozostawienie rezerwy dla stanowiska „ro – ro”  (rampa ro – ro 
przykryta nawierzchnią nabrzeŜa). Umiejscowienie rezerwy dla stanowiska ro – ro w 
południowej części NabrzeŜa Zamykającego wynika z tego, Ŝe korzystać z niej będą statki 
cumujące przy NabrzeŜu Bułgarskim. 

ZałoŜono, Ŝe obecnie wykonany zostanie jedynie murek oporowy z balustradą, oddzielający 
pochylnię od terminalu. 

                                                 
4 Refulat –osad wydobyty z dna basenu 
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Plac składowania ładunków zjednostkowanych 

RozwaŜano II warianty składowania: 

� wariant I  – składowanie kontenerów poprzez ustawienie pięciu rzędów kontenerów wraz 
z obsługującymi je suwnicami placowymi równolegle do linii nabrzeŜa i obsługę przeładunków 
przez naczepy roll − trailera5 i dźwig suwnicowy; 

� wariant II  – składowanie ładunków zjednostkowanych, bez narzucania ich charakteru, co 
pozwala na swobodę wyboru profilu działalności przyszłemu dzierŜawcy. W tym wariancie 
zrezygnowano z montowania suwnic placowych i poprzestano na utwardzeniu nawierzchni placu, 
tak by mogły obsługiwać go cięŜkie jednostki jezdne dla kaŜdego rodzaju ładunków 
zjednostkowanych. 

Głębokość techniczna w pasie NabrzeŜa Bułgarskiego 

Początkowe rozwaŜania dotyczyły moŜliwości pogłębienia Kanału Portowego w pasie 
NabrzeŜa Bułgarskiego do głębokości technicznej – 10,5 m, jednak w związku ze światowymi 
tendencjami budowy i eksploatacji coraz większych statków, a tym samym wzrostu średniej 
ładowności ściśle powiązanej ze zwiększeniem zanurzenia statków eksploatowanych 
zdecydowano o pogłębieniu do głębokości technicznej – 13.0 m.  

Ostatecznie zdecydowano o pogłębieniu Kanału Portowego w pasie NabrzeŜa Bułgarskiego 
do głębokości technicznej – 13,5 m (bez umocnienia dna). 

Długość NabrzeŜa Bułgarskiego 

Rozpartywano dwa warianty przedłuŜenia NabrzeŜa Bułgarskiego: 
� I  – przedłuŜenie linii NabrzeŜa Bułgarskiego zgodnie z linią nabrzeŜa na terenie GCT, na długości 

187,1 m; 
� II  – budowę nowego odcinka NabrzeŜa Bułgarskiego na długości ok. 192 m w Fazie I, a docelowo 

budowę w przyszłości odcinka 175 m w Fazie II na terenach GCT oraz budowę NabrzeŜa 
Zamykającego Kanał Portowy, łączącego NabrzeŜe Helskie II z NabrzeŜem Bułgarskim, na 
długości 127,5 m. 

O wyborze wariantu II  zadecydowały w tym przypadku plany perspektywicznego rozwoju 
tych terenów i co się z tym wiąŜe przyszłe zyski ZMPG SA. 

4.2.3.2. Wariantowanie inwestycji drogowej −−−− skomunikowanie rejonu 
nabrzeŜowego −−−− ul. Logistyczna 

Warianty techniczne dla obszaru II −−−− obszaru inwestycji drogowej – budowa ulicy komunikującej 
pomiędzy obszarem nabrzeŜowym a terenami logistycznymi i dojazdem drogowym do portu w 
rejonie NabrzeŜa Bułgarskiego w wariancie „docelowym” obejmują:  
� szerokości ulicy – rozpatrywano ulicę jednojezdniową, dwujezdniową lub częściowo 

dwujezdniową; w wyniku analiz ruchu zdecydowano o wyborze opcji jednojezdniowej na 
obecnym etapie, z pozostawieniem rezerwy terenu dla powiększenia ilości pasów ruchu 
w przyszłości; zaplanowano ścieŜkę rowerową oraz nasadzenia obustronne dla stworzenia barier 
dźwięko– i pyłoszczelnych;  

� geometria skrzyŜowań – dostosowane do zakładanej przepustowości, w tym rondo 
na skrzyŜowaniu ul. Logistycznej i Kontenerowej (cztery równorzędne kierunki), skrzyŜowanie 
typu „T” na włączeniu ul. Nowej Wiśniewskiego (nowa, zbiorcza ulica jednojezdniowa, 
dojazdowa do terminalu intermodalnego, a w przyszłości moŜliwa dwujezdniowa łącznica do 
Drogi Czerwonej), skrzyŜowanie typu „T” ul. Logistycznej z Wiśniewskiego (tymczasowo główna 

                                                 
5 Roll –trailera – niskopodłogowa naczepa ładunkowa ro-ro. 
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arteria), umieszczenie wjazdu na NabrzeŜe Bułgarskie na wprost ul. Logistycznej (łatwość 
manewrowania i wyprowadzania ruchu);  

� róŜne rodzaje nawierzchni drogowej – bitumiczna i betonowa – przyjęto nawierzchnię bitumiczną 
– przewaga nawierzchni bitumicznych nad drogami z betonu cementowego wynika w chwili 
obecnej nie tylko z ryzyka małego doświadczenia firm polskich w tej dziedzinie, lecz równieŜ z 
ewentualnych tzw. kosztów odtworzeniowych w przypadku konieczności napraw uzbrojenia 
podziemnego, czy teŜ budowy nowego, w pasie drogowym, a więc prac z załoŜenia negatywnie 
oddziaływujących na wszelkiego rodzaju nawierzchnie. Nie jest zatem bez znaczenia koszt 
odtworzenia nawierzchni; 

� ciągi sieci elektroenergetycznych, wodno – kanalizacyjnych, ciepłowniczych – wariant 
prowadzenia sieci wzdłuŜ nowego ciągu komunikacyjnego jest jedynym zasadnym i stosowanym 
przy zagospodarowywaniu nowych terenów inwestycyjnych;  

� technologia wymiany gruntów: 
o usunięcie gruntów niestabilnych i nawiezienie nowych gruntów ze Ŝwirowni; 
o usunięcie gruntów niestabilnych, wykorzystanie refulatu powstałego w wyniku prac 

czerpalnych związanych z budową NabrzeŜy Zamykającego i Bułgarskiego, a następnie 
doziarnienie gruntu do Ŝądanej wartości. 

RozwaŜano: 
o stworzenie pola refulacyjnego na zapleczu NabrzeŜa Bułgarskiego i przewoŜenie samochodami 

odwodnionego materiału na  Plac I i II; 
o stworzenia pola refulacyjnego na Placu I i II, gdzie bezpośrednio urobek z prac czerpalnych 

byłby odkładany poprzez rurociąg ssąco −−−− tłoczący. W celu zapobieŜenia rozmywania się 
refulatu, boki pola naleŜałoby zabezpieczyć kręgami betonowymi, wyłoŜonymi folią lub 
usypanym wałem ziemnym, po czym refulat po osuszeniu byłby rozprowadzony po całej 
powierzchni Placu I i II.  

4.2.3.3. Wariantowanie inwestycji logistycznej  

Dla obszaru III −−−− obszar inwestycyjny – przygotowanie terenu pod inwestycje logistyczne, 
powiązane z działalnością portową rozpatrywano warianty techniczne dotyczące: 

A. Stopnia przygotowania terenów pod inwestycję: 

� wstępne przygotowanie podłoŜa, poprzez wymianę gruntów niestabilnych oraz odpowiednią 
niwelację terenu wraz z przygotowaniem podkładu pod inwestycje placowe i kubaturowe; 

� przygotowanie podłoŜa, poprzez wymianę gruntów niestabilnych oraz odpowiednią niwelację 
terenu wraz z wykonaniem nawierzchni betonowej wylewanej na mokro. 

Ze względów strategicznych, to znaczy nie narzucania przyszłym kontrahentom charakteru 
prowadzonej działalności, oraz zaoferowanie im swobody zagospodarowania terenu, a takŜe 
ze względów na korzystniejsze rozwiązania środowiskowe, zdecydowano się na wariant 
przeprowadzenia jedynie niwelacji Placu I i II z wykorzystaniem refulatu jako materiału do 
częściowej wymiany gruntu. 
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4.2.4. Wskazanie wariantu ostatecznego dla planowanej inwestycji  

Ostateczna koncepcja zagospodarowania rejonu NabrzeŜa Bułgarskiego obejmuje: 
� lokalizację rezerwy dla przyszłego stanowiska „ro −−−− ro” na południowym krańcu NabrzeŜa 

Zamykającego, tu pochylnia „ro −−−− ro” będzie mogła obsługiwać statki cumujące przy NabrzeŜu 
Bułgarskim;  

� wybudowanie linii NabrzeŜa Bułgarskiego zlokalizowanej na terenie działki ZMPG S.A. jako 
przedłuŜenia w linii nabrzeŜa istniejącego na terenie GCT −−−− rozwiązanie najbardziej racjonalne, 
umoŜliwiające przyszłemu dzierŜawcy przeładunek statków o większej długości; 

� połączenie nabrzeŜa naleŜącego do ZMPG S.A. za porozumieniem z GCT na całej długości 
nabrzeŜa −−−− przyjęte rozwiązanie oznacza, Ŝe w przyszłości całe NabrzeŜe Bułgarskie będzie mogło 
obsługiwać większe statki drobnicowe, co ma duŜe znaczenie w świetle tendencji wzrostu 
pojemności tego typu statków. 

Ostatecznie rekomendowany zakres przedsięwzięcia 

Dla części nabrzeŜowej: 
� budowa nowego odcinka NabrzeŜa Bułgarskiego na długości ok. 192 m w Fazie I, 

a docelowo budowę w przyszłości odcinka 175 m w Fazie II na terenach GCT;  
� budowa NabrzeŜa Zamykającego Kanał Portowy, łączącego NabrzeŜe Helskie II 

z NabrzeŜem Bułgarskim, na długości 127,5 m; 
� wykonanie prac czerpalnych o kubaturze ok. 200 000 m3 urobku w Fazie I i ok. 110 000 

m3 w Fazie II ; 
� zabudowa rzeki Chylonki na odcinku od ul. Janka Wiśniewskiego do ujścia w NabrzeŜu 

Zamykającym; 
� budowa instalacji elektrycznej umoŜliwiającą w przyszłości zasilanie statków z lądu; 
� budowa punktów zrzutu ścieków ze statków;  
� budowa placów do składowania ładunków zjednostkowanych przy NabrzeŜu Bułgarskim 

o pow. ok. 26 800 m2; 

Dla części zapleczowej: 
� budowa drogi dwujezdniowej o szerokości jezdni 7 m, z dwoma pasami ruchu w kaŜdą 

stronę, obsługującą wyjazd/ wjazd z ulicy Janka Wiśniewskiego do placów składowych 
i manewrowych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych nabrzeŜy; 

� budowa ulicy Logistycznej dwujezdniowej o szerokości jezdni 7 m i długości 1 145 m, 
której początek jest na skrzyŜowaniu z ul. J. Wiśniewskiego i biegnie do włączenia 
w istniejący odcinek ulicy prowadzącej do Elektrociepłowni WybrzeŜe; 

� niwelacja terenów Placu I i II o pow. ok. 230 000 m3 
� przejęcie wód opadowych z odcinka Estakady Kwiatkowskiego i J. Wiśniewskiego 

o długości ok. 420 m. 

Ponadto z w/w obszarami ściśle powiązane jest uzbrojenie ich w sieci: 
� wodociągową do celów ppoŜ. i wydawania wody na jednostki pływające, wraz z 

uzbrojeniem w zasuwy, punkty poboru wody i punkt pomiarowy; 
� kanalizacji deszczowej odwodnienia nabrzeŜy i nawierzchni utwardzonych przyległych do 

nabrzeŜy (placów składowych i dróg technologicznych) oraz 400 m odcinka Estakady 
Kwiatkowskiego, na który składają się: 

o kanały, 
o studnie rewizyjne, 
o odwodnienia liniowe, 
o urządzenia do podczyszczania wody opadowej, 
o wyloty kanałów do basenu portowego; 
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oraz 
� przełoŜenie wylotu kanału odprowadzającego wody poregeneracyjne z Elektrociepłowni 

WybrzeŜe, po likwidacji dotychczasowego wylotu przy ujściu rzeki Chylonki; 
� przedłuŜenie miejskiego kanału deszczowego do krawędzi NabrzeŜa Zamykającego 

(wylot w tymŜe NabrzeŜu); 
� przebudowa miejscowej sieci ciepłowniczej; 
� przebudowa gazociągu. 

Zaprezentowana wyŜej koncepcja zagospodarowania rejonu NabrzeŜa Bułgarskiego w Porcie 
Gdynia gwarantuje funkcjonalną spójność zachodniej części portu oraz umoŜliwia 
prowadzenie działalności portowej na dotychczas niezagospodarowanym terenie.  

Dodatkowo naleŜy podkreślić, Ŝe niezwykle waŜnym, biorąc pod uwagę funkcje terenu, jest 
przygotowanie NabrzeŜa Zamykającego, gdyŜ zwiększy to bezpieczeństwo ruchu w porcie z 
jednej strony, z drugiej zaś utworzy drogę technologiczną pomiędzy oboma brzegami 
zakończenia Kanału Portowego, umoŜliwiając tym samym przyszłe włączenie obszarów 
zaplecza w zamknięty system placów portowych. 

4.3. Charakterystyka techniczno −−−− technologiczna wariantu realizacyjnego  

Przebudowa miejscowej sieci ciepłowniczej − planowana likwidacja 380 m odcinka 
i budowa nowego 475 m odcinka z rur preizolowanych z wyposaŜeniem, nad ciepłociągiem 
przewidywana jest nawierzchnia rozbieralna. 

Przebudowa gazociągu − przewiduje się rozbiórkę ok. 150 m nieczynnej części gazociągu 
φ150. Nowy gazociąg średniopręŜny φ250 zabezpieczony zostanie rurami osłonowymi pod 
projektowanym wyjazdem. 

PrzedłuŜenie kolektora miejskiego φφφφ1400 − wylot istniejącego kolektora zostanie 
przełoŜony na nowe nabrzeŜe zamykające przez przedłuŜenie kolektora istniejącego φ1400  
rurami stalowymi o długości ok. 25,0 m. 

Zabudowa odcinka ujściowego rzeki Chylonki − od przepustu ramowego pod ulicą Janka 
Wiśniewskiego do Kanału Portowego w Porcie Gdynia obejmuje rozwiązanie konstrukcyjne 
zabudowy ujścia rzeki Chylonki na odcinku długości ok. 100 m, tj. od istniejącego przepustu 
pod ulicą Janka Wiśniewskiego do komory wylotowej w NabrzeŜu Zamykającym, w tym 
budowę:  

� odcinka połączeniowego; 
� komory spadowej; 
� odcinka „A" pomiędzy komorą spadową i rewizyjną; 
� komory rewizyjnej; 
� odcinka „B" pomiędzy komorą rewizyjną i komorą wylotową w nabrzeŜu; 
oraz 
� modernizację wlotu do istniejącego przepustu ramowego obejmującą kratę stalową, 

pomost obsługowy i pas postojowy dla samochodów obsługi. 

Przewidywana jest modernizacja przepustu pod ulicą i budowa zatoki drogowej dla 
eksploatacji. Na przedłuŜeniu przepustu projektuje się odcinek przejściowy jako kanał 
zamknięty do komory spadowej (wysokość spadku ok. 1,0 m), przykryty płytą Ŝelbetową 
z włazami. Dalszy odcinek kanału o długości ok. 50 m (szer. 3,0 m), komora rewizyjna 
długości 5,0 m, odcinek ok. 18 m (szer. 3,5 m) i komora wylotowa w konstrukcji nabrzeŜa 
(szer. 4,5 m) o rzędnej wylotu − 2,0 m n.p.m. 
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Realizacja prac związanych z zabudową odcinka ujściowego rzeki Chylonki od przepustu 
ramowego pod ulicą Janka Wiśniewskiego do Kanału Portowego w Porcie Gdynia musi być 
ściśle powiązana z realizacją nb. zamykającego. Ma to szczególne znaczenie nie tylko ze 
względów technologicznych, ale równieŜ ze względu na bezpieczeństwo konstrukcji.  

Wykonanie komory wylotowej bez wykonania konstrukcji nabrzeŜa wiązałoby się 
z koniecznością wykonania dodatkowych prac polegających na wykonaniu odcinków 
połączeniowych − kolejnych brusów ścianki szczelnej przyczółka betonowego utrzymującego 
naziom gruntu po obu stronach komory oraz ograniczeniem do minimum ilości gruntu do 
wyczerpania przed stalową ścianką szczelną komory tj. do rzędnej spodu dna komory − 
2,0 m. Nie wykonanie takiego przyczółka spowoduje wymycie gruntu wokół grodzy komory 
i w konsekwencji utratę stateczności konstrukcji. 

PrzedłuŜenie kolektora wód poregeneracyjnych z EC − dotychczasowa komora zrzutowa 
zlokalizowana przy ujściu rzeki Chylonki do Kanału Portowego ulegnie likwidacji. 
Pozostanie bez zmian komora napowietrzania wód. Wody poregeneracyjne zostaną ujęte 
w studni betonowej projektowanej na dotychczasowym kolektorze zrzutowym 
zlokalizowanym za komorą napowietrzania i ze studni kierowane zostaną do wylotu kanałem 
grawitacyjnym ok. φ 315 mm z PVC HS. Rzędna wylotu kanału ściekowego w nabrzeŜu + 
0,20m, odległość wylotu od nabrzeŜa Bułgarskiego ok. L = 61 m. Studnia rewizyjna słuŜyć 
moŜe do kontrolnego pobierania próbek wód poregeneracyjnych do badania. Wylotem 
odprowadzane będą wyłącznie wody poregeneracyjne Elektrociepłowni WybrzeŜe. 

Przebudowa kabli − wykonanie pod nawierzchnią przepustów kablowych z systemem 
studzienek rewizyjnych, odgałęźnych, rozdzielczych, czy przelotowych. Zaprojektowano trzy 
oddzielne systemy kanałów kablowych dla teletechniki, instalacji niskich napięć i sieci 
średnich napięć. 

Prace czerpalne akwenu podejściowego do nabrzeŜa Bułgarskiego i Zamykającego − 
całkowita kubatura I Fazy: ok. 200 000 m3 na powierzchni 20 700 m2. 

Zgodnie z załoŜeniami przekazanymi przez projektanta minimum 50% uzyskanego z prac 
czerpalnych urobku zostanie zrefulowana na placach składowych, w celu wykorzystania do 
niwelacji terenu pod Plac I i II oraz drogę Logistyczną. Pozostała część zostanie 
zdeponowana na klapowisku. W projekcie budowlanym będzie się dąŜyć do 
zagospodarowania na miejscu jak największej ilości urobku i gruntów z wykopów. 

W związku z planowanym wykorzystaniem urobku z prac czerpalnych przewiduje się 
następującą kolejność i technologię wykonania robót przy budowie pola refulacyjnego: 
� wycinka i karczowanie drzew, krzewów i zarośli z terenów budowy pola; 
� zdjęcie warstwy humusu i hałdowanie na obrzeŜach pola do późniejszego wykorzystania; 
� zebranie i zagospodarowanie nienośnych gruntów namułowo – torfowych; 
� wykonanie przepychem niezaleŜnego przepustu rurowego pod ul. Janka Wiśniewskiego 

(2 φ800mm) dla przepuszczenia rurociągu refulacyjnego φ500mm i odprowadzającego 
wodę φ600mm z pola refulacyjnego nad rzeką Chylonką do Kanału Portowego; 

� wykonanie obwałowania pola refulacyjnego z podziałem na kwatery z gruntu 
piaszczystego dowoŜonego samochodami z makroniwelacji terenów pod przyszłe place 
składowe i nabrzeŜe Bułgarskie; 

� wykonanie ujęcia i odprowadzenia do Kanału Portowego wody nadosadowej (spływającej 
po sedymentacji piasku); 

� ułoŜenie rurociągu refulacyjnego wzdłuŜ wykonanego obwałowania z trójnikami 
umoŜliwiającymi swobodną gospodarkę odkładanym urobkiem piaszczystym na polu; 
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� wyprofilowanie rowów, na zarefulowywanym terenie, sprowadzających wodę 
nadosadową do ujęcia; 

� prowadzenie refulacji rozpoczynając od strony południowo – zachodniej spychając, 
odkładanym gruntem, wodę nadosadową w kierunku przygotowanych rowów do ujęcia i 
odprowadzenia do Kanału Portowego. 

Szacunkowa kubatura II Fazy: ok. 110 000 m3 Sposób zagospodarowania będzie zaleŜny od 
wyniku badań czystości osadów dennych. 
Budowa 192 m NabrzeŜa Bułgarskiego wraz z wyposaŜeniem:  
� I etap  o rzędnej  dna -13,5 m, w przyszłości będzie moŜliwość przeprowadzenie etapu II 

docelowego do rzędnej dna -15,5 m; 
� konstrukcja podwodna: stalowa ścianka szczelna; pale typu Fundex; ciągłe podłuŜne 

oczepy na ściance i palach stanowiące oparcie dla płyty nabrzeŜa; szerokość nadbudowy 
23,95 m; 

� na płycie nośnej nabrzeŜa projektowany jest odwodny parapet, fundamenty szyn 
urządzenia przeładunkowego, bloki pachołowe z Ŝebrem poprzecznym, studnie 
instalacyjne i nawierzchnia betonowa na zasypie piaskowym – dopuszczalne obciąŜenia 
40 kN/m2; 

� kanał kablowy i energetyczna studnia przyłączeniowa w pasie ścieŜki cumowniczej do 
zasilania suwnic nabrzeŜowych; 

� dla przyszłego zasilania jednostek pływających, cumujących przy nabrzeŜu w celu 
ograniczenia emisji spalin podczas postoju przewiduje się budowę ok. dwóch studzienek 
kablowych wraz z przepustami kablowymi połączonymi z kanalizacją kablową dla kabli 
SN 15 kV w kierunku istniejącej stacji transformatorowej SO-7. 
Wobec braku standardu podłączeń statków do energii elektrycznej z lądu, dobór kabli i 
parametry przyłączy oraz wielkości zabezpieczeń w stacji transformatorowej będą 
przedmiotem oddzielnego zadania. 

� odwodnienie nabrzeŜa w tym: 
• ścieŜka cumownicza poprzez ciągły kanał kablowy i system kanalizacyjny − 

nawierzchnia w pasie ścieŜki cumowniczej z betonowej kostki wibroprasowanej, 
• torowiska suwnicy poprzez system kanalizacyjny − nawierzchnia na międzytorzu z płyt 

betonowych, oddzielonych dylatacjami swobodnymi i dyblowanymi; obustronny 
spadek nawierzchni ok. 0.8% do odwodnienia liniowego zaprojektowanego w osi 
międzytorza; 

• odwodnienie nawierzchni międzytorza poprzez system kanalizacyjny odwodnienia 
liniowego i kolektor kanalizacji deszczowej odprowadzający wody opadowe do 
separatora; 

� studnie poboru wody w pasie ścieŜki cumowniczej; 
� studnie instalacyjne na płycie nabrzeŜa w pasie międzytorza; 
� tablice informacyjne o DOR i stojaki sprzętu ratowniczego. 

Budowa 127,5 m NabrzeŜa Zamykającego wraz z wyposaŜeniem:  
� rzędne dna -10.5 m (-13.5 m przy pochylni Ro-Ro – 40 mb); 
� nabrzeŜe płytowe z wykopem odciąŜającym, opartym na stalowej ściance i ruszcie pali 

typu Fundex oraz prefabrykowanych pali Ŝelbetowych; 
� nadbudowa – nośna płyta nabrzeŜa oparta na ciągłych oczepach Ŝelbetonowych – 

dopuszczalne obciąŜenia 30 kN/m2 (na pochylnie Ro-Ro „C”) i 20 kN/m2; 
� kanalizacja kablowa energetyczna wraz ze studniami kablowymi; 
� dla przyszłego zasilania jednostek pływających cumujących przy nabrzeŜu w celu 

ograniczenia emisji spalin podczas postoju przewiduje się budowę ok. dwóch studzienek 
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kablowych wraz z przepustami kablowymi połączonymi z kanalizacją kablową dla kabli 
SN 15 kV w kierunku istniejącej stacji transformatorowej SO-7. 
Wobec braku standardu podłączeń statków do energii elektrycznej z lądu, dobór kabli i 
parametry przyłączy oraz wielkości zabezpieczeń w stacji transformatorowej będą 
przedmiotem oddzielnego zadania; 

� odwodnienie liniowe; 
� wylot kanalizacji deszczowej; 

Place składowo - manewrowe − powierzchnia około 26 800 m2; nawierzchnia placów − 
betonowa na gruncie zagęszczonym palami Ŝwirowymi: 
� odwodnienie liniowe do kolektorów zbiorczych; odprowadzenie wód deszczowych 

poprzez urządzenia podczyszczające wylotami w nabrzeŜu do wód portowych; 
� wodociąg φ150 z hydrantami p. poŜ. φ80 w układzie pierścieniowym, zasilany z rurociągu 

tranzytowego φ300 z portowego ujęcia wody; 
� kanalizacja kablowa energetyczna wraz ze studniami kablowymi oraz instalacje 

elektroenergetyczne zasilane ze stacji transformatorowej SO − 7 na terenie Portowej Stacji 
Uzdatniania Wody; 

� oświetlenie zrealizowane z wieŜ oświetleniowych zasilane ze stacji transformatorowej 
SO–7 

Zaplecze NabrzeŜa Zamykającego: 
� rezerwa dla stanowiska ro − ro − zaprojektowano przystosowanie konstrukcji nabrzeŜa  do 

moŜliwości budowy stanowiska ro − ro w późniejszym terminie; obecnie wykonany 
zostanie murek oporowy z balustradą, oddzielający pochylnię od terminalu; 

� odprowadzenie wód opadowych − w NabrzeŜu Zamykającym projektowane 
odprowadzenie wód z zaplecza nabrzeŜa, estakady, przedłuŜenia istniejącego kolektora 
miejskiego φ1400, wylotu kanału rzeki Chylonki i kolektora wód poregeneracyjnych 
z Elektrociepłowni WybrzeŜe; 

� nawierzchnia betonowa dla pojazdów cięŜkich o pow. ok. 5 700 m2, z odwodnieniem 
liniowym; 

� oświetlenie zrealizowane na słupach oświetleniowych zasilane ze stacji  
transformatorowej SO − 7; 

� kanalizacja kablowa energetyczna wraz ze studniami kablowymi; 

Budowa drogi dwujezdniowej − szerokości jezdni 7 m, z dwoma pasami ruchu w kaŜdą 
stronę, obsługującą wyjazd/ wjazd z ulicy Janka Wiśniewskiego do placów składowych 
i manewrowych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych nabrzeŜy. 

Odprowadzanie ścieków ze statków na NabrzeŜu Bułgarskim i zamykającym 

Na projektowanym odcinku Nb. Bułgarskiego i zamykającego przewiduje się wybudowanie 
2-4 punktów do poboru ścieków sanitarnych ze statków. Będą to studzienki w linii nabrzeŜa 
wyposaŜone w elementy (złączki) do połączenia węŜy ze statków,  urządzenia do pomiaru 
ilości odbieranych ścieków, co wymagać będzie doprowadzenia równieŜ energii elektrycznej 
do kaŜdej z nich. WzdłuŜ obu nabrzeŜy wybudowany zostanie kolektor sanitarny 
grawitacyjny lub tłoczny odprowadzający ścieki z ww. punktów w kierunku istniejącej 
studzienki ściekowej zlokalizowanej przy budynku dworca promowego Stena Line. W dalszej 
części wykorzystane będą istniejące kanały grawitacyjne  wzdłuŜ Nb. Helskiego II, aŜ do 
istniejącej przepompowni ścieków. Z przepompowni ścieki odprowadzane są do sieci 
kanalizacji sanitarnej PEWIK Gdynia, którą kierowane są do Oczyszczalni w Dębogórzu. 
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Dodatkowo przy nb. zamykającym w okolicy obecnej rampy promowej przewiduje się 
budowę jednego punktu zrzutu ścieków sanitarnych ze statków odbieranych przez 
specjalistyczna jednostkę pływającą, jako  element sieci takich punków rozmieszczonych na 
terenie Portu Gdynia. Jest to rozwiązanie alternatywne, które moŜe być rozwaŜane 
w przyszłości. Planowana studzienka będzie połączona kolektorem grawitacyjnym 
z istniejącą kanalizacja sanitarną. 

Dla instalacji tych moŜe być wymagana pośrednia przepompownia przetłaczająca ścieki 
w kierunku Nb. Helskiego.   
W omawianym rejonie zakłada się obsługę statków handlowych  na których wielkość załogi 
waha się od 10 do 20 osób w zaleŜności od rodzaju i wielkości statku. Zakładając, Ŝe na jedną 
osobę zuŜycie wody wyniesie ok. 10 m3, to przewidywana ilość ścieków ze statku 
maksymalnie będzie wynosiła ok. 20 m3. 

Budowa ulicy Logistycznej dwujezdniowej − szerokości jezdni 7 m i długości 1 145 m, od 
skrzyŜowania z ul. J. Wiśniewskiego do włączenia w istniejący odcinek ulicy prowadzącej do 
Elektrociepłowni WybrzeŜe, w tym: 
� budowa skrzyŜowania ul. Logistycznej z ul. Janka Wiśniewskiego, przewiduje się 

przebudowę ul. Janka Wiśniewskiego na odcinku 232 m i przeniesienie jednego 
przystanku autobusowego. Na skrzyŜowaniu wydzielono pasy do skrętu w prawo i w lewo 
o szerokości 3,5 m i długości 40 m; wlot podporządkowany posiada wyspę typu łezka; 

� budowa ronda na skrzyŜowaniu ul. Logistycznej z ul. Kontenerową, o średnicy 
zewnętrznej równej ok. 40,0 m, jezdni szerokości ok. 7,5 m oraz wewnętrznym pasem 
wyłoŜonym kostką kamienną; 

� budowa wzdłuŜ ulicy obustronnego chodnika o szerokości ok. 2,0 m oraz ścieŜki 
rowerowej szerokości ok. 2,0 m, oddzielonych od jezdni pasem zieleni szerokim na ok. 
3,5 m; 

� budowa mostu na rzece Chylonce − w sąsiedztwie skrzyŜowania ul. Wiśniewskiego, 
ul. Logistyczna przebiega nad rzeką Chylonką; 

� wybudowanie kanału deszczowego zbierającego wody opadowe z terenu jezdni i terenów 
przyległych. Wody opadowe będą odprowadzane poprzez osadnik i separator częściowo 
do wód rzeki Chylonki oraz Potoku Chylońskiego; 

� budowa wzdłuŜ projektowanej jezdni nowej sieci kanalizacji sanitarnej z przyszłych 
obiektów kubaturowych z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym wpinającym 
się do istniejącej instalacji sanitarnej przy budynku biurowym na ul. Kontenerowej; 

� budowa oświetlenia ogólnego zrealizowanego na słupach oświetleniowych; 
� budowa infrastruktury elektroenergetycznej; 
� przebudowa sieci wodociągowej. 

Podstawowe dane w branŜy drogowej dla planowanej inwestycji  

Budowa ul. Logistyczna  
Długość 1 145 mb x szerokość 7,0 m (po jednym pasie ruchu szer. 3,50 w kaŜdym kierunku) 

Podstawowe dane: 
1. Powierzchnia  ok. 8 015 m2; 
2. Humus – ok. 3 000 m3; 
3. Wykop – ok. 3 000 m3; 
4. Nasyp – ok. 10 000 m3. 
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Budowa rondo ul. Logistycznej z ul. Kontenerową 

Rondo o średnicy zewnętrznej ok. 40 m, z jezdnią o szerokości ok. 7,50 m oraz dodatkowym 
pasem wyłoŜonym kostką kamienną. 
1. Powierzchnia 1 256 m2; 
2. Humus – brak (planowane rondo znajduje się na obszarze obecnego skrzyŜowania); 
3. Wykop – ok. 2 000 m3 
4. Nasyp – ok. 2  000 m3. 

Przebudowa ul. Janka Wiśniewskiego 
Długość  ok. 232 mb, szerokość  od 7,00 do 10,50 m 

1. Powierzchnia – ok. 2 100 m2; 
2. Humus – brak (planowane rondo znajduje się w trasie obecnej ulicy); 
3. Wykop – ok. 1 000 m3; 
4. Nasyp – ok. 3 000 m3. 

Makroniwelacja:  

Plac I: ograniczony od północy korytem Potoku Chylońskiego, od południa planowaną 
ul. Logistyczną, od wschodniej strony korytem rzeki Chylonki, od zachodniej strony 
istniejącymi placami składowymi. Projektowane rzędne wynoszą od ul. Logistycznej 
około 8,00 m.n.p.m do ok. 6,50 m przy północnej granicy placu. 

Podstawowe dane: 
1.  Powierzchnia ok. 116 000 m2; 

2. Humus  ok. 46 000 m3; 
3. Wykop  ok. 15 000 m3; 
4. Nasyp   ok. 45 000 m3 . 

Plac II : ograniczony od północnej strony ul. Logistyczną, od strony zachodniej istniejącymi 
placami składowymi, a od strony południowej i wschodniej do granicy terenów we 
władaniu Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. Projektowane rzędne 10,50 m.n.p.m. 
od strony południowej do 8,00 m.n.p.m. przy projektowanej ul. Logistycznej. 

Podstawowe dane: 
1. Powierzchnia ok. 110 000 m2; 
2. Humus  ok. 44 000 m3; 
3. Wykop  ok. 15 000 m3; 
4. Nasyp   ok. 120 000 m3. 

Rejon NabrzeŜa Bułgarskiego 

Budowa wyjazdu z NabrzeŜa Bułgarskiego i skrzyŜowanie z ul. Janka Wiśniewskiego 

Zaprojektowano wyjazd i wjazd o szerokości 4,50 m dla kaŜdego pasa ruchu, natomiast 
połączenie tego wjazdu z wyjazdem z terminalu kontenerowego o długości  ok. 50 mb 
i szerokości 2 x 7 m. 

Podstawowe dane:  

1. Powierzchnia ok. 900 m2; 
2. Humus – brak; 
3. Wykop – ok. 15 000 m3; 
4. Nasyp – brak danych. 
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Budowa placu składowego  

Podstawowe dane: 

1. Powierzchnia 26838 m2 
2. Humus – brak 
3. Wykop – ok. 160 000 m3; 
4. Nasyp – ok. 125 000 m3. 

Pozostałe projektowane nawierzchnie drogowe: 

1. Na poboczu NabrzeŜa Bułgarskiego – ok. 3 423 m2, 
2. Zaplecze drogowo – placowe NabrzeŜa Zamkniętego ok. 5 624 m2, 
3. Teren pod Estakadą Kwiatkowskiego i pobocza ok. 12 550 m2 (do makroniwelacji), 

wykop ok. 35 200 m3 

Pozostałe projektowane prace ziemne w rejonie nabrzeŜowym: 

1. Wykop roboczy pod nabrzeŜa ok. 20 500 m3; 
2. Wykop odciąŜający  pod nabrzeŜa ok. 20 000 m3. 

4.4. ZuŜycie energii i surowców 

ZuŜycie surowców i energii na etapie budowy i eksploatacji inwestycji przedstawiono w 
Tabeli nr 1.6 

Tabela nr 1. ZuŜycie energii i surowców 

Faza realizacji Surowiec/energia Sposób zuŜycia 

Budowa inwestycji 

− energia elektryczna − 
oświetlenie placu budowy,  
praca maszyn; 

− woda − 
budowa konstrukcji betonowych,  
próby szczelności instalacji sanitarnej 
i deszczowej; 

− 
paliwo  
(benzyna, olej napędowy) − 

pojazdy,  
jednostki pływające,  
maszyny budowlane; 

− 
kruszywa 
(Ŝwir, piasek) − budowa dróg i placów; 

Eksploatacja inwestycji 

− energia elektryczna − 
oświetlenie placów składowych, 
oświetlenie ulicy; 

− woda − 
czyszczenie na mokro ulic,  
w przyszłości moŜliwość poboru wód na 
cele socjalne; 

− 
paliwo  
(benzyna, olej napędowy) − 

pojazdy rozładowcze, 
statki, 
pojazdy obsługi technicznej, 
pojazdy porządkowe. 

 

                                                 
6 Na obecnym etapie planowania inwestycji nie moŜna określić wielkości zuŜycia wody i energii elektrycznej z wyłączeniem 

energii wymaganej do oświetlenia placów składowych (dane wynikają z załoŜeń projektu budowlanego). Zgodnie z 
załoŜeniem inwestora planowane przedsięwzięcie zakłada jedynie budowę infrastruktury nabrzeŜy i placów składowych na 
ich zapleczu, przeznaczonej pod wynajem/dzierŜawę dla nowych kontrahentów, którzy zgodnie z własnymi potrzebami 
będą stawiać obiekty kubaturowe na potrzeby przyszłej działalności. 
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5. CHARAKTERYSTYKA I OCENA STANU ŚRODOWISKA 

5.1. PołoŜenie i geomorfologia 

Obszar Portu Gdynia jak równieŜ terenów sąsiadujących w promieniu 10 km zlokalizowany 
jest zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Jerzego Kondrackiego w regionie PobrzeŜa 

Gdańskiego, mezoregionie PobrzeŜe Kaszubskie mikroregionie Pradolina Kaszubska, która 
otacza od zachodu i północy Kępę Oksywską. PobrzeŜe Kaszubskie obejmuje dwa typy 
krajobrazu: kępy wysoczyznowe oraz rozdzielające je części pradolin z okresu recesji 
pomorskiej fazy zlodowacenia. Tereny PobrzeŜa Kaszubskiego uległy znacznym 
przekształceniom antropologicznym, zwłaszcza w części południowej, w której powstał port 
gdyński, a następnie nastąpiła rozbudowa aglomeracji trójmiejskiej. 

Rozpatrywany teren znajduje się w obrębie Pradoliny Łeby − Redy u podnóŜa Kępy 
Oksywskiej. Na piaszczysto − pylastym trzeciorzędowym podłoŜu występującym tam na 
głębokości ok. 40 m (−30 m n.p.m.) zalegają bezpośrednio osady wodnolodowcowe 
wykształcone w postaci piasków róŜnej granulacji za Ŝwirami i otoczakami, pochodzące z 
okresu zlodowacenia północnopolskiego − głównie z fazy pomorskiej. Występuje wśród nich 
nieciągłe przewarstwienie osadów zastoiskowych mułkowato − pylastych o miąŜszości kilku 
metrów. Utwory wypełniające Pradolinę sąsiadują z glinami i podściełającymi je piaskami 

budującymi Kępę Oksywską. Obszar wysoczyzny zwany Kępą Pucką to od powierzchni 
utwory morenowe reprezentowane przez gliny zwałowe. DuŜe zróŜnicowanie morfologiczne 
terenu wynika z głębokich rozcięć erozyjnych niszczących naturalny ekran zalegających pod 
glinami utworów wodonośnych. Stąd teŜ niekiedy erozja pozostawiła niewielką miąŜszość 
utworów spoistych redukując do minimum ich ekranującą rolę. W strefie Doliny Zagórskiej 
Strugi oraz doliny Redy brak utworów morenowych od powierzchni terenu. Stąd teŜ rejony te 
naraŜone są na antropopresję. 
Port Gdynia znajduje się w obrębie ujściowego odcinka Pradoliny Chylońskiej będącej 
południowym ramieniem Pradoliny Kaszubskiej. Pradolina Chylońska ograniczona jest od 
północy Kępą Oksywską, a od południa wysoczyzną Pojezierza Kaszubskiego i częściowo 
Kępą Redłowską. Jest to teren płaski, a rzędne terenu kształtują się w granicy 3 ÷ 5 m npm 
(przy NabrzeŜu Indyjskim ok. 2,5 m). W/w teren połoŜony jest w bezpośrednim sąsiedztwie 
Zatoki Gdańskiej. 

5.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 

Biorąc pod uwagę jednostki geologiczno – strukturalne Polski, teren Portu Gdynia znajduje 
się w zasięgu obniŜenia perybałtyckiego. Biorąc pod uwagę jednostki hydrogeologiczne 
Polski, port połoŜony jest w podregionie gdańskim (V 1) regionu gdańsko-elbląskiego (V). W 
podregionie gdańskim główny uŜytkowy poziom wodonośny znajduje się w utworach 
czwartorzędowych, kredy górnej i lokalnie trzeciorzędu (oligocenu). 

Budowa geologiczna analizowanego terenu wskazuje na występowanie utworów 
czwartorzędowych, o średniej miąŜszości 30÷40 m, reprezentowanych głównie poprzez 
plejstoceńskie piaski wodnolodowcowe o zróŜnicowanej granulacji, gliny zwałowe oraz 
osady mulisto-ilaste. PoniŜej zalegają osady przedczwartorzędowe (mioceńskie i 
oligoceńskie) o stropie silnie zróŜnicowanym w wyniku erozyjnej działalności lądolodu. 

Omawiany teren znajduje się w południowo – wschodniej części czwartorzędowego, 
pradolinnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110 (Pradolina Kaszuby) typu 
porowego.  
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Na terenie Portu Gdynia występują dwa poziomy wodonośne w obrębie plejstoceńskiego 
kompleksu wodonośnego: 
I poziom wodonośny posiada zwierciadło o charakterze swobodnym (ok. 2 m ppt) i jest zasilane 
lateralnie z wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego oraz z infiltracji opadów. Nie posiada warstwy 
ekranującej, co moŜe powodować występowanie zanieczyszczeń antropogenicznych pochodzących z 
tego obszaru.  

II poziom wodonośny posiada zwierciadło o charakterze subartezyjskim i charakteryzuje się znaczną 
zasobnością. Środowisko wodnośne tworzą Ŝwiry oraz piaski grubo– i średnioziarniste o miąŜszości 
ok. 9-15 m, znajdujące się pod warstwą utworów słaboprzepuszczalnych (ok. 9-metrową warstwą 
mułków). Poziom ten ma charakter uŜytkowy, m.in. przez ujęcie portowe o głębokości studni 48,0-
52,0 m i ich wydajności eksploatacyjnej 65-155 m3/h. 

Jakość wody obydwu poziomów wodnośnych jest monitorowana przez ZMPG S.A., oprócz 
badań wody ze studni, dodatkowo za pomocą pięciu otworów obserwacyjnych. 

Lokalizacja Portu na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110 oraz  brak 
naturalnej izolacji warstwy wodonośnej stwarza zagroŜenie przedostania się zanieczyszczeń 
wraz z wodami opadowymi.  

Obszar obejmujący planowaną inwestycję jest stosunkowo płaski, a średnia rzędna terenu 
wynosi ok. 12,0 m n.p.m.  
Budowa geologiczna analizowanego terenu jest prosta. W podłoŜu poniŜej nasypów lub gleby 
o miąŜszości 0,0 - 2,1 m p.p.t. stwierdzono holoceńskie utwory rzeczne reprezentowane przez 
średnioziarniste piaski oraz lokalnie torfy o miąŜszości 0,2 – 1,1 m p.p.t. Nasypy zbudowane 
są głównie ze średnioziarnistych piasków z domieszkami próchnicy. Woda gruntowa o 
swobodnym zwierciadle stabilizuje się na głębokości 0,3 – 2,9 m. 
Warunki gruntowo–wodne są dość korzystne dla budowy układu drogowego. JednakŜe, 
konieczne jest usunięcie torfów i gleby oraz nasypów i wymienienie ich na odpowiednio 
zagęszczoną podsypkę piaszczysto – Ŝwirową.  

PodłoŜe gruntowe poniŜej dna Kanału Portowego budują piaski drobne i średnie, 
średniozagęszczone oraz zagęszczone. Warstwa glin pylastych i pyłów występuje na 
głębokości ok. – 20 m. PoniŜej występują piaski zagęszczone. Nie przewiercono poziomu 
wód artezyjskich. 

5.3. Wody podziemne 

Portowe Ujęcie Wody 

W części zachodniej portu Gdynia, przy ulicy Janka Wiśniewskiego zlokalizowano Portowe 
Ujęcie Wody. Monitoring jakości wód podziemnych prowadzony jest od roku 2001. W roku 
2000 wykonano pięć otworów obserwacyjnych, które zlokalizowano na kierunku dopływu do 
ujęcia wód podziemnych i opracowano dokumentację hydrogeologiczną zawierającą projekt 
monitoringu wód podziemnych w rejonie Portu Gdynia.  

Okresowe obserwacje i kontrole wód podziemnych w ramach monitoringu lokalnego 
potwierdzają trwałe odwrócenie naturalnego układu zwierciadła wód podziemnych w obu 
warstwach wodonośnych. WyŜszy poziom zalegania zwierciadła wody w górnej warstwie 
wodonośnej niŜ w warstwy dolnej, umoŜliwia dodatkowe zasilanie ujmowanej warstwy przez 
wody przypowierzchniowe. Kierunki dopływu wód zasilających wody podziemne rejonu 
ujęcia nie uległy zmianie − zasilanie wód podziemnych czwartorzędowego poziomu 
wodonośnego odbywa się głównie z wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego z kierunku 
zachodniego i południowo − zachodniego. 
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Jakość wód podziemnych 

Zakres i częstotliwość monitoringu wód podziemnych na terenie ujęcia Portu Gdynia 
określona została w decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.01.2001 r. W rejonie ujęcia 
zlokalizowane są obiekty mogące zanieczyścić wody podziemne. NaleŜą do nich dwa 
kolektory ściekowe PEWiK Gdynia, ciepłociągi Elektrociepłowni Gdynia, nasypy gruzowe, 
tory kolejowe oraz zakłady przemysłowe. Kolektory ściekowe i ciepłociągi przebiegają w 
strefie skarpy składowiska odpadów, na kierunku dopływu wód podziemnych do ujęcia.  

Przyczynami zanieczyszczania wód objętych monitoringiem są czynniki antropogeniczne 
(awaria kolektora sanitarnego Ø 1200 mm w 1999 roku, składowanie gruzu i odpadów 
w sąsiedztwie ujęcia, przebieg ciepłociągów, kolektorów sanitarnych i torów kolejowych). 
Czynniki naturalne takie jak tylko częściowa izolacja poziomu wodonośnego, płytkie 
połoŜenie zwierciadła wody i kierunki dopływu wód zasilających ułatwiają przenikanie 
substancji zanieczyszczających do wód podziemnych. 

Studnie eksploatacyjne 

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie 
kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896), w 
analizowanych studniach eksploatacyjnych stwierdza się dobry stan wód podziemnych.  

W odniesieniu do wymagań określonych dla wody przeznaczonej do spoŜycia prze ludzi 
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz. 417) przekroczone są wskaźniki 
mętności i barwy oraz zawartości Ŝelaza i manganu. 

Piezometry 

Wyniki badań wykazują duŜe zróŜnicowanie jakości wody w piezometrach. ZróŜnicowanie 
to związane jest ze stwierdzoną juŜ wcześniejszymi badaniami wyraŜaną strefowością 
pionową chemizmu wód. Najgorszą jakością charakteryzowały się wody w piezometrach 
ujmujących stropową część górnej warstwy wodonośnej. W oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 896) w ww. piezometrach 
stwierdza się słaby stan wód podziemnych.  

5.4. Warunki hydrologiczne 

Pod względem hydrograficznym obszar Gdyni znajduje się w obrębie regionu Przymorza, 
rozciągającego się stosunkowo wąskim pasem od ujścia Odry na zachodzie do ujścia Wisły na 
wschodzie. W przylegającym do Zatoki Gdańskiej fragmencie tego regionu, wyznaczonego 
granicami administracyjnymi miasta, występuje zaledwie pięć stałych, ale niewielkich cieków 
uchodzących bezpośrednio do morza. Obok naturalnej sieci rzecznej, na terenie Gdyni 
powstało wiele rowów melioracyjnych, zwłaszcza w obniŜeniach dolin, zajętych przez potoki: 
Chyloński i ObłuŜański. Stosunkowo mało liczne są stawy i jeziorka. Z punktu widzenia 
połoŜenia geograficznego, roli w powstaniu i rozwoju miasta i portu najwaŜniejszym 
elementem hydrograficznym jest morze, nad którym rozciąga się Gdynia na przestrzeni 
kilkunastu kilometrów.  

NajwaŜniejsze z punktu widzenia projektowanych inwestycji są przepływające przez ich teren 
Potok Chyloński i Chylonka, spływające z wysoczyzny do Pradoliny Kaszubskiej. Potok 
Chyloński to krótki, bo liczący około 3,2 km ciek, z dorzeczem 8,2 km2. Źródła 
zlokalizowane są w strefie krawędziowej Pojezierza Kaszubskiego − początek potoku 
znajduje się w południowej części dzielnicy Chylonia, wypływając wartkim strumieniem z 
sąsiadujących z dzielnicą lasów. Następnie w Pradolinie Kaszubskiej płynie między innymi 
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uregulowanym korytem przez Park Kiloński i dalej skanalizowany dociera na torfowe łąki, 
gdzie pod wpływem silnej działalności ludzkiej włącza się do rozległego systemu kanałów i 
rowów melioracyjnych. Przepływ wody sięga kilkudziesięciu litrów na sekundę. Wpływ 
działalności ludzkiej wyraźnie widoczny jest w dolnym biegu, na zatorfionym terenie 
w okolicy portu (rowy melioracyjne). Obecnie Potok Chyloński płynie całkowicie sztucznym 
korytem. Jego górny odcinek został wcześniej przełoŜony, w celu ominięcia terenu 
Elektrociepłowni EC III i częściowo ujęty w zamknięty przewód. DuŜej zmianie uległy 
równieŜ warunki hydrologiczne Potoku, związane przede wszystkim z odbiorem wód 
opadowych z terenów utwardzonych EC III oraz istniejących na tym terenie placów 
składowych i terenów komunikacyjnych. Badania wód, przeprowadzone w latach 2003 ÷ 
2004, wykazały ich złą jakość, charakteryzującą się wysokim obciąŜeniem materią organiczną 
i azotem organicznym, zwłaszcza w II połowie roku, oraz Ŝelazem i wysokim poziomem 
zawiesin ogólnych.  

Na zachodnim krańcu Kanału Portowego − terenach przeznaczonych pod budowę nabrzeŜa 
zamykającego, zlokalizowane jest ujście rzeki Chylonki. Brzegi rzeki przed ujściem do 
Kanału Portowego porośnięte są naturalną roślinnością, a na ujściu skupiskiem roślinności 
hydrogenicznej. Ze względu na fakt, Ŝe na omawianym terenie nie ma ogrodzenia, co czyni 
ten  teren ogólnodostępnym oraz z powodu gęstego zarośnięcia ujścia rzeki trzcinami, u 
wylotu rzeki Chylonki tworzą się dzikie składowiska odpadów (butelki, puszki, plastikowe 
torebki, resztki jedzenia, itd.). W ramach działań przewidzianych omawianym projektem 
istniejący „wolny” odcinek rzeki Chylonki od przepustu pod ul. Janka Wiśniewskiego 
zostanie zabudowany.  

Jakość wód Chylonki badana w 2004 r. i wyznaczona na podstawie wszystkich normowanych 
wskaźników była zła i odpowiadała V klasie czystości. Nie spełnia równieŜ celów 
środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Wisły”, opracowanemu zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną. O ich złej jakości stanowiła 
zawartość materii organicznej rozkładalnej biologicznie, poziom związków fosforu i Ŝelaza 
ogólnego oraz ilość bakterii coli typu fekalnego. Niezadowalający poziom prezentowała 
zawiesina, substancje organiczne trudniej rozkładalne, amoniak i azot Kjeldahla. Wody rzeki 
nie spełniają wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem 
Ŝycia ryb łososiowatych i karpiowatych w warunkach naturalnych. Przyczyną jest przede 
wszystkim zbyt wysoki, w stosunku do wymaganego, poziom azotynów, azotu amonowego i 
fosforu ogólnego. Wielkość oznaczonych stęŜeń tych wskaźników praktycznie w całym 
okresie badań przekraczała wartość wymaganą rozporządzeniem. StęŜenia fosforu były 
wyŜsze od wartości dopuszczalnej dla ryb karpiowatych nawet 10-krotnie. Warunków nie 
spełniał takŜe średni roczny poziom zawiesiny, poziom substancji organicznych 
rozkładalnych biologicznie (dla 70% oznaczeń) oraz niejonowego amoniaku w czerwcu. W 
stosunku do 2000 roku jakość wód Chylonki nie uległa zmianie i nadal odpowiada V klasie 
czystości, naleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe w 2004 roku liczba wskaźników składających się na 
ocenę ogólną była dwukrotnie większa. W 2004 roku utrzymywał się wyŜszy poziom 
zawiesiny, azotu organicznego i materii organicznej rozkładalnej biologicznie, jak równieŜ 
wyŜsze stęŜenie chlorofilu „a”. 
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5.4. Warunki nawigacyjne i batymetryczne 

Parametry Portu Gdynia − stan aktualny: 

− szerokość geograficzna − 54° 30' N; 
− długość geograficzna − 18° 32' E; 
− powierzchnia terenów − 755,4 ha; 
− w tym: powierzchnia lądowa − 492,6 ha; 
− łączna długość nabrzeŜy − 17 700 m; 
− głębokość przy nabrzeŜach − 6,5 ÷ 13 m; 
− liczba stanowisk statkowych − 40. 

Port Gdynia charakteryzuje się bardzo korzystnymi warunkami nawigacyjnymi. Reda 
osłonięta przez Półwysep Helski, który stanowi przez cały rok naturalną osłonę dla 
zakotwiczonych statków, zewnętrzny falochron o 2,5 km długości oraz wejście do portu o 
szerokości 150 m i głębokości 14 m sprawiają, iŜ port jest łatwo dostępny od strony morza. 
Port Gdynia jest portem niezamarzającym, portem w którym nie występują pływy. Poziom 
wody moŜe wzrosnąć o 60 cm podczas silnych wiatrów zachodnich lub opaść o około 60 cm 
podczas silnych wiatrów wschodnich. 

Stan wody 

Charakterystyczne poziomy wody dla stacji brzegowej Gdynia z okresu 1961 ÷ 1990 
(przy ± 0.00 stanu morza na poziomie 504 wodowskazu) wyniosły: 

− WW   −  − 626  −  wysoka woda, 
− SWW   −  − 581  −  średnia wysoka woda, 
− SW   −  − 504  −  średnia woda, 
− SNW   −  − 446  −  średnia niska woda, 
− NW   −  − 415  −  niska woda. 

Wg Locji Bałtyku nr 502 z 2001 roku skrajne stany wody wahają się od +1,2 m do − 1,0 m. 

Zmiany stanu wody w akwenach Portu Gdynia powodują nieomal wyłącznie wiatry. Wysoka 
woda występuje podczas sztormów północnych i zachodnich; przy wiatrach południowych 
poziom wody opada. Największe róŜnice zdarzają się w jesiennym i wiosennym sezonie 
sztormowym. WzdłuŜ falochronów i na redzie portu występuje słaby prąd północny. Podczas 
wiatrów północnych prąd zmienia kierunek, osiągając nieraz prędkość do 2 węzłów. 

Najbardziej niekorzystne wiatry północno – wschodnie i wschodnie, występujące najczęściej 
jesienią i wiosną, wywołują silne falowanie w porcie zewnętrznym i w Basenach I, II, i III. 

Częstość występowania poziomu morza zbliŜona do stanu średniego (±0,2 m) występuje 
w ok. 70% wszystkich stanów morza. Przy stanie najwyŜszym WW nie występuje zalewanie 
terenów portowych ze względu na ich wyniesienie na ok. 2,0÷2,5 m npm. 



ECG  O R B I T A L, spółka z o.o., rok załoŜenia 1989 
ul. Wierzbowa 36, 81-558 Gdynia 

tel. (0-58) 662-04-30, tel./fax (0-58) 662-04-31; e-mail: orbital@orbital.com.pl; www.orbital.com.pl 
 
 

 

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: 
Zagospodarowanie rejonu NabrzeŜa Bułgarskiego w Porcie Gdynia 

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

39

5.6. Stan czystości wód oraz osadów dennych basenów portowych 

5.6.1. Wody basenów portowych 

ZMPG S.A. kontroluje czystość wód basenów portowych w 28 punktach pomiarowych, dwa razy 
do roku w okresie wiosna − lato, jesień − zima. Zgodnie z wymogami polskiego prawa w wodach 
basenów portowych monitoruje się: biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), chemiczne 
zapotrzebowanie tlenu (ChZT), pH, substancje ropopochodne, zawiesinę ogólną, ołów, kadm, 
cynk i węglowodory ropopochodne.  

StęŜenie metali cięŜkich w wodach portowych omawianego rejonu kształtowało się poniŜej 
granicy oznaczalności stosowanej metody analitycznej. 

StęŜenie węglowodorów ropopochodnych w latach 2007 ÷ 2010 nie przekraczało wartości 
granicznych dla wód I klasy czystości. 

StęŜenie BZT5 oraz wartość pH w okresie 2006 ÷ 2010 w większości przypadków oscylowało 
w granicach wartości granicznych dla wód I bądź II klasy czystości. 
Na podstawie wartości oznaczonych moŜna stwierdzić, iŜ stan wód portowych w omawianym 
rejonie jest dobry. Spełnia równieŜ cele środowiskowe dla dobrego stanu ekologicznego 
jednolitych części wód powierzchniowych, określone w „Planie gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Wisły”, opracowanemu zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną.  
NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, iŜ Kanał Portowy jest odbiornikiem wód deszczowych 
z kolektora miejskiego zlokalizowanego na NabrzeŜu Helskim oraz wód rzeki Chylonki. 
PowyŜsze czynniki mają znaczący wpływ na stan wód portowych w tym rejonie portu. 

5.6.2. Stan czystości osadów dennych 

Planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia prac czerpalnych, w wyniku czego 
z dna Kanału Portowego zostanie wydobyty urobek. Sposób jego zagospodarowania jest 
zaleŜny od wyniku pomiarów czystości osadów dennych zalegających dno, wykonanych 
zgodnie z obowiązującym prawem. ZMPG S.A. wykonał monitoring standardów osadów 
dennych zalegających na terenach przeznaczonych pod inwestycję (badania metali cięŜkich, 
WWA, suma kongenerów). Z przeprowadzonych badań wynika, iŜ w badanych osadach 
dennych (na głębokość 3 m) Ŝaden z mierzonych parametrów nie przekracza wartości 
granicznych. 
Linia brzegowa stanowiąca przedłuŜenie NabrzeŜa Bułgarskiego jest nieregularna, w części 
płaska i błotnista, w części ze stromą skarpą brzegową (3 m), powstałą w wyniku odkładania 
urobku z prac czerpalnych w latach 80 zeszłego stulecia. W związku z planowaną inwestycją 
konieczne będzie usunięcie urobku zalegającego na powierzchni linii brzegowej oraz 
wykonanie prac czerpalnych na obszarze istniejącego akwenu portowego. 

5.7. Stan jakości gruntu w rejonie planowanej inwestycji 

Analizy środowiska gruntowego w rejonie NabrzeŜa Bułgarskiego i zamykającego 
przeprowadzona na zlecenie Inwestora wykazała, Ŝe nie ma przekroczeń standardów czystości 
gleby we wszystkich punktach pomiarowych na głębokości do 3m ppt. 

Tereny przeznaczone pod budowę ul. Logistycznej oraz  niwelację Placu I nie zostały 
przeanalizowane pod kątem zanieczyszczeń gruntów.  PowyŜszą analizę naleŜy wykonać 
przed przystąpieniem do prac ziemnych mających na celu ich usuwanie. 
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5.8. Stan powierzchni ziemi w rejonie planowanej inwestycji 

Obszar objęty niniejszym raportem i przeznaczony pod planowaną inwestycję stanowi 
nieuŜytek w znacznym stopniu przekształcony antropogenicznie. Litosferę w/w terenu 
cechują  następujące formy przekształceń: wykopy budowlane, hałdy ziemi z wykopów, 
materiałów budowlanych i gruzu z rozbiórek. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego 
przedłuŜenia linii NabrzeŜa Bułgarskiego w latach siedemdziesiątych XX wieku rozpoczęto 
budowę Basenu Gospodarczego jednakŜe, inwestycja została przerwana, a powstałą wówczas 
infrastrukturę pozostawiono. Dodatkowo, na powyŜszym terenie zlokalizowane są 
pozostałości zniszczonych materiałów budowlanych oraz hałd urobku z zaniechanej 
inwestycji. Wschodnia część terenu przeznaczonego pod inwestycję porośnięta jest 
zróŜnicowaną roślinnością o charakterze ruderalnym, głównie trawiastą i krzewiastą. WzdłuŜ 
linii brzegowej występuje roślinność hydrogeniczna. Zachodnią część terenu, przeznaczonego 
pod budowę ul. „Logistycznej” i niwelację Placu I i II pokrywa roślinność ruderalna i 
uŜytkowa stanowiąca pozostałość po zlikwidowanych ogródkach działkowych.  

Przez część obszaru przebiegają dwie drogi gruntowe o nieznanej intensywności 
uŜytkowania. Obszar od południa i wschodu graniczy z intensywnie uŜytkowanymi 
przemysłowo terenami. 

Realizacja planowanej inwestycji będzie wymagała całkowitego przekształcenia litosfery, 
przemieszczenia znacznych ilości mas ziemi, co spowoduje  całkowitą zmianę krajobrazu. 

5.9. Warunki klimatu lokalnego 

Cechę charakterystyczną klimatu okolic Gdyni stanowi stosunkowo duŜa zmienność stanów 
pogodowych, zarówno z dnia na dzień jak i z roku na rok, zaś na warunki klimatyczne 
wpływa zróŜnicowanie morfologiczne terenu (róŜnice wysokości względnej osiągają 160 m). 
Orografia i sposób zagospodarowania terenu powodują, Ŝe zaleŜnie od form rzeźby terenu 
oraz zwartości i wysokości zabudowy, przebiegu ulic, nawet usytuowania pojedynczych 
budynków − wyodrębniają się w Gdyni niewielkie obszary o odmiennym przebiegu 
temperatury oraz kierunków i prędkości wiatru. 

Średnia roczna temperatura powietrza w rejonie gdańskim waha się w granicach 7,5÷8,0ºC. 
Średnia liczba dni gorących (temperatura około 25°C) w roku wynosi 10÷25, a średnia liczba 
dni bardzo mroźnych (temperatura około –10°C) w roku – około 2. Z kolei średnie 
temperatury w poszczególnych miesiącach kształtują się następująco: 
styczeń  1,0 ÷ 1,5°C; 
kwiecień  5,5 ÷ 6,0°C; 
lipiec  17,5 ÷ 18,0°C; 
październik  8,5 ÷ 9,0°C. 

 

Opady na najwyŜszych wzniesieniach Trójmiasta mogą przekraczać 700 mm rocznie a na 
pozostałych obszarach warunki klimatyczne są łagodniejsze. Opady roczne kształtują się 
w granicach 550 ÷ 600 mm, z czego w półroczu letnim około 300 ÷ 350 mm. Średnia liczba 
dni z opadem wynosi 206,7, w tym:  
z deszczem  160,3 dni; 
ze śniegiem  46,4 dni, 

zaś średnia liczba dni w roku z pokrywą śnieŜną (około 10 cm) wynosi 10 ÷ 20 dni, natomiast 
z opadami burzowymi 15 ÷ 20 dni.  

W rejonie Gdyni przewaŜają wiatry z sektora zachodniego. Średnia roczna prędkość wiatru 
wynosi 2–3 m/s; średnia liczba dni z wiatrem silnym (≥8 m/s) w roku wynosi powyŜej 80.  
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5.10. Stan jakości powietrza w rejonie Portu Gdynia 

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do atmosfery dla miasta Gdyni, w tym rejonu 
ZMPG S.A. jest wzmoŜony transport, przede wszystkim drogowy (spalanie paliw płynnych), 
przemysł (procesy technologiczne w zakładach wytwórczych − Stocznia Gdynia, Stocznia 
„Nauta”, Stocznia Marynarki Wojennej) i energetyka cieplna (spalanie paliw stałych 
szczególnie węgla i koksu − EC III). Zanieczyszczenie powietrza ma charakter okresowy i 
nasila się w miesiącach zimowych (sezon grzewczy). Na terenie Portu w Gdyni istotnym 
źródłem zanieczyszczeń pyłowych jest Morski Terminal Masowy w rejonie Basenu III. 
Obecnie obserwowany jest wzrost emisji tlenków azotu związanych właśnie z emisją 
zanieczyszczeń do atmosfery ze środków transportu. Istotną uciąŜliwością w tym zakresie 
charakteryzują się  równieŜ place manewrowe i parkingi dla TIR-ów oraz place samochodowe 
dla samochodów osobowych. W związku z powyŜszym, szczególna rola przypada tu 
Estakadzie Kwiatkowskiego i terminalom kontenerowym (GCT i BCT) zlokalizowanym w 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu planowanej inwestycji. 

Ponadto, w sąsiedztwie projektowanego przedsięwzięcia zlokalizowane są zakłady przemysłu 
stoczniowego, bazy transportowe wraz warsztatami remontowymi, które to obiekty mogą być 
źródłem róŜnorakich zanieczyszczeń specyficznych związanych m.in. z obróbką i spawaniem 
elementów stalowych, nakładaniem powłok lakierniczych itp.  

Na terenie Gdyni, w tym m.in. w rejonie Portu Gdynia prowadzony jest monitoring stanu 
atmosfery w sieci ARMAAG. Głównymi zanieczyszczeniami atmosfery monitorowanymi 
przez stacje pomiarowe sieci ARMAAG są ditlenek siarki, tlenki azotu oraz pył PM10 i ozon. 
Uogólniając wyniki pomiarów moŜna stwierdzić, Ŝe stan powietrza w Gdyni jest dobry, z 
wyjątkiem stęŜenia pyłu zawieszonego PM 10, szczególnie w okolicach Portu Gdynia. 
Według WIOŚ brak moŜliwości jednoznacznego określenia źródeł emisji czy występowania 
zjawisk emisji wtórnej oraz brak korelacji miedzy emisją i imisją sprawia problem z 
interpretacją wyników szczególnie dla Portu Gdynia, gdzie poza emisją pyłu PM 10 ze 
statków i promów dochodzą emisje z transportu kolejowego, samochodowego 
i prac przeładunkowych.  

Zarówno stęŜenia dwutlenku siarki (SO2), jak i dwutlenku azotu i tlenki azotu (NO2 i NOx) 
nie przekroczyły wartości dopuszczalnych w badanym okresie 2006-2009. 

5.11. Stan klimatu akustycznego w rejonie Portu Gdynia 

Hałas przemysłowy 

W stanie obecnym poziom hałasu przemysłowego emitowany przez źródła zlokalizowane na 
obszarze Portu Gdynia (bez hałasu drogowego) wynosi na terenie z zabudową mieszkaniową 
jednorodzinną znajdującym się z północnej strony Portu, przy ul. Skrajnej i Kuśnierskiej w 
porze dziennej ok. 58÷70 dB i w porze nocnej ok. 55÷64 dB. Obowiązujące poziomy 
dopuszczalne na terenach z zabudową mieszkaniową jednorodzinną dla hałasu 
przemysłowego wynoszą odpowiednio dla pory dziennej 50 dB i dla pory nocnej 40 dB. 
Istniejący hałas przemysłowy na wymienionym terenie przekracza poziomy  dopuszczalne w 
porze dziennej o do ok. 20 dB i w porze nocnej do 24 dB.  

Główne źródło wysokiego poziomu hałasu w tym rejonie jest rozładunek samochodów 
osobowych z wagonów kolejowych prowadzony w zaleŜności od potrzeb w porze dziennej 
i w porze nocnej. 
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Hałas drogowy 

W stanie obecnym poziom hałasu drogowego od dróg publicznych na terenie portu i w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie powoduje przekroczenia poziomu hałasu praktycznie na 
wszystkich obszarach chronionych w sąsiedztwie planowanej inwestycji. Wielkość 
przekroczeń w porze nocnej wynosi od 2,3 dB na terenie z zabudową usługowo-
mieszkaniową przy ul. Sztukatorów i ul. Traczy do 9 dB na terenie z zabudową mieszkaniową 
jednorodzinną przy ul. Skrajnej i Kuśnierskiej. W porze dziennej przekroczenia wynoszą od 
4,9 dB na terenie przeznaczonym na naukę przy ul. Energetyków do ok. 10 dB na we 
wschodniej części obszaru z zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Skrajnej 
i Kuśnierskiej. 

Hałas kolejowy  

Hałas kolejowy w stanie obecnym nie powoduje praktycznie przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych. Minimalne przekroczenia, w wielkości ok. 0,5 dB a wiec poniŜej błędu 
obliczeniowego, wyznaczone zostały jedynie na wschodniej części obszaru z zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Skrajnej i Kuśnierskiej. 

Okresowe pomiary hałasu 

Z okresowych pomiarów hałasu w środowisku powodowanych pracą portuwykonywanych 
przez Inwestora wynika, Ŝe hałas na terenie portu ma charakter zmienny i uzaleŜniony jest od 
wielu niezaleŜnych od siebie czynników.  

Z przeprowadzonych w 2010 r. pomiarów i obliczeń hałasu z terenu Portu w Gdyni wskazują 
na przekroczenia wartości dopuszczalnych na granicach terenów podlegających ochronie 
przed hałasem. Największe przekroczenia zaobserwowano na terenach graniczących z 
Bałtyckim Terminalem Kontenerowym Sp. z o.o. oraz na terenach graniczących z placem 
przeznaczonym pod działalność związaną ze skupem złomu Kuusakoski Sp. z o.o. 

Wibracje w rejonie Portu Gdynia 

W rejonie Portu Gdynia wibracje powstają na styku kół poruszających się pojazdów 
drogowych z nawierzchnią trasy, a następnie przenoszą się przez podłoŜe gruntowe do 
otoczenia: budynków, ich wyposaŜenia i uŜytkowników. Amplituda wibracji istotnie zaleŜy 
od rodzaju nawierzchni. Nierówności w nawierzchni wzbudzają drgania kilkakrotnie wyŜsze 
od drgań powodowanych przy nawierzchni równej. Zwiększona amplitudę drgań 
spowodowana jest w chwili obecnej przede wszystkim duŜym ruchem samochodów 
cięŜarowych – głównie Tir−ów. Dodatkowym źródłem wibracji są równieŜ stacje 
transformatorowe, przy czym dość dobrym izolatorem w tym przypadku są powierzchnie 
trawiaste. Dla planowanej inwestycji wibracje będą występowały w trakcie budowy 
przedsięwzięcia, pochodząc od pracy maszyn ziemnych, walców drogowych, kafarów, 
zagęszczarek. 

5.12. Promieniowanie elektromagnetyczne 

Źródłami promieniowania elektromagnetycznego, niekoniecznie ujętymi w ramy prawne i do 
końca o udowodnionym negatywnym oddziaływaniu na zdrowie ludzi są praktycznie 
urządzenia Ŝycia codziennego typu mikrofalówki, świetlówki, czy teŜ telefony komórkowe. 
Wszystkie w/w źródła znajdują się na terenie Portu Gdynia, bądź w bezpośrednim jego 
sąsiedztwie, ale trudno tu mówić w świetle aktualnych badań, bądź obowiązujących 
unormowań prawnych o udowodnionym wpływie na zdrowie, bądź Ŝycie ludzi. 
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5.13. Województwo pomorskie −−−− obszary o specyficznych walorach i funkcjach 
przyrodniczych 

Rysunek nr 4. Koncepcja systemów płatów i korytarzy ekologicznych 

 
Źródło: http://www.wrotapomorza.pl/res/BIP/UMWP/ 
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5.14. Uwarunkowania przyrodnicze 

NajbliŜej połoŜone projektowanych przedsięwzięć tereny podlegające ochronie, w tym 
ochronie w ramach obszarów Natura 2000 znajdują się w kierunkach: 

12. 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), 
− północnym − Ostoja „Zatoka Pucka i Półwysep Helski” PLH220032 (ok. 5 km). 

Rysunek nr 5. Mapa ochrony przyrody dla miasta Gdyni 

 
Źródło: http://www.kzg.pl/ 

Sformatowane: Punktory i numeracja

Sformatowane: Punktory i numeracja
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5.15. Obszary chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 
Na morskich wodach wewnętrznych Zatoki Gdańskiej został wyznaczony obszar specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 - pod nazwą Zatoka Pucka, kod obszaru - PLB 220005.  

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 2005 Nr 239. poz. 2019, z późn. zm.) 
oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, 
poz. 627. z późn. zm.). 

Reasumując: bezpośrednio z terenami portowymi graniczy obszar specjalnej ochrony ptaków 
„Zatoka Pucka” (PLB220005), naleŜąca do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.  

W Standardowym Formularzu Danych −−−− Karcie Informacyjnej Obszaru NATURA 2000 
PLB220005 oraz PLH220032 działalność portowa nie została zdefiniowana jako 
zagroŜenie. 

5.15.1. Wędrówki ptaków na obszary chronione w ramach Natury 2000 

Znaczące koncentracje przelotu ptaków nad Polską obserwuje się wzdłuŜ wybrzeŜa Bałtyku 
(PrzybrzeŜne Wody Bałtyku stanowią cześć stałej trasy przelotów ptaków, które wzdłuŜ 
wybrzeŜy południowego Bałtyku odbywają wędrówkę dwa razy do roku) oraz wzdłuŜ 
wielkich rzek, a zwłaszcza Wisły, która stanowi wyraźny szlak przelotu niektórych gatunków 
ptaków wodno – błotnych. Nie oznacza to, Ŝe wędrujące ptaki z tej grupy siadają wszędzie. 
Ich znaczące koncentracje stwierdzono przede wszystkim na obszarach morskich, na Wiśle i 
Odrze oraz na róŜnych zbiornikach wodnych, przede wszystkim w zachodniej części kraju. 
PoniŜej przedstawiono główne miejsca koncentracji ptaków wodno – błotnych w rejonie 
Polski północnej podczas wędrówki jesiennej, gdzie jednorazowo gromadzą się ptaki w ilości 
powyŜej 20 000 osobników. Wędrówka wiosenna (przemieszczenia ptaków z obszarów na 
których spędzały one zimę w kierunku lęgowisk), rozpoczyna się – zaleŜnie od surowości i 
śnieŜności zimy – na początku lutego lub w marcu i trwa do połowy maja. Zasięgiem swym 
obejmuje ona cały kraj, jednakŜe wiosną nie spotyka się na ogół tak wielkich koncentracji 
ptaków, jak ma to miejsce jesienią, a wiele ptaków wodno − błotnych, podąŜających na 
północne lęgowiska, wiosną nie siada u nas wcale, pokonując tylko przestrzeń powietrzną 
kraju. Wiele gatunków wiosną wędruje wzdłuŜ tej samej trasy jaką pokonywały jesienią, ale 
niektóre wybierają inną drogę z zimowisk na lęgowiska, omijając nasz kraj.  
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Rysunek nr 6. PołoŜenie obszaru PLB220005 −−−− „Zatoka Pucka”  

Źródło: http://natura2000.mos.gov.pl/ 
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Rysunek nr 7. PołoŜenie obszaru PLH220032 – „Zatoka Pucka i Półwysep Helski” 

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

5.15.2. Ssaki morskie w wodach obszarów PLB220005 i PLH220032 

Do rodzimych ssaków morskich spotykanych w rejonach omawianych obszarów chronionych 
w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 naleŜą morświn i foka szara.  

Planowana inwestycja ze względu na swój zasięg, a tym samym znaczną odległość od 
rejonów bytowania w/w ssaków nie wpłynie w jakikolwiek sposób na zagroŜenie ich Ŝycia i 
populacji dlatego w dalszej części „Raport…” nie będzie omawiany ten aspekt. 

5.16. Awifauna Portu Gdynia 

Nie prowadzono szczegółowych badań nad składem gatunkowym ptaków gniazdujących na 
terenach portowych w Gdyni, jednakŜe na podstawie wyrywkowych obserwacji z lat 2002-
2008 moŜna stwierdzić, iŜ jest to typowa awifauna dla terenów przemysłowych. Stwierdzono 
lęgi co najmniej 26 gatunków ptaków. Poza okresem lęgowym na terenie Poru Gdynia nie 
stwierdzono znaczących koncentracji ptaków. Jedynie na falochronach zewnętrznych 
regularnie obserwuje się skupiska noclegowiskowe i odpoczynkowe mew i kormoranów, a w 
okresie migracji takŜe rybitw. Tor Ŝeglugowy prowadzący do portu przecina obszar 
NATURA 2000 „Zatoka Pucka” , ustanowiony przede wszystkim dla ochrony miejsc 
Ŝerowania i odpoczynku ptaków wodnych w okresie wędrówek i zimowania. WzdłuŜ tego 
toru oraz w basenach i na falochronach portowych stwierdzono występowanie 29 gatunków 
ptaków wodnych. W okresie migracji stwierdzano szereg gatunków z rzędu wróblowych 
zatrzymujących się na terenach portowych. Brak dostatecznej liczby obserwacji nie pozwala 
na bliŜszą analizę ich składu gatunkowego i liczebności. Wyrywkowe obserwacje pozwalają 
jedynie na sformułowanie przypuszczenia, Ŝe migracja ta nie jest intensywna i tereny Portu 
Gdynia nie stanowią miejsca koncentracji ptaków przelotnych. Jedną z przyczyn moŜe być 
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mała liczba obszarów zielonych, które mogłyby przyciągać ptaki. Obserwowano tu duŜe stada 
jemiołuszek i kwiczołów oraz 7 dalszych gatunków stwierdzanych regularnie.  

5.17. Flora i fauna rejonu planowanej inwestycji 

5.17.1. Wycinka drzew i krzewów w rejonie przedsięwzięcia 

W ramach prac przygotowawczych w roku 2007 nastąpiła wycinka 18 szt. wierzb białych w 
rejonie ul. Janka Wiśniewskiego kolidujących z planowaną inwestycją. Zgodnie z decyzją 
Prezydenta Miasta Gdynia nr UOE.JP.7635-2/07 równieŜ w roku 2007 zostały wykonane 
nasadzenia rekompensujące na terenie Przedszkola Samorządowego nr 36 przy ul. Okrzei 16 
w Gdyni.  

5.17.2. Inwentaryzacja przyrodnicza terenów nieuŜytków pod inwestycję  

5.17.2.1. Inwentaryzacja ptaków 
Inwentaryzację ptaków przeprowadzono dla terenów nieuŜytków po obu stronach Estakady 
Kwiatkowskiego kierując się faktem, Ŝe ze względu na obecną niską uŜywalność obszarów 
połoŜonych na zachodnim skraju portu w Gdyni (dawne ogródki działkowe i ujście rzeki 
Chylonki – po obu stronach Estakady Kwiatkowskiego) mogą one stanowić teren chętnie 
zasiedlany przez szereg gatunków ptactwa.  

W 2010 roku na zlecenie Zarządu Morskiego Portu w Gdyni  została wykonana 
inwentaryzacja obszaru inwestycji pt. Zagospodarowanie terenu NabrzeŜa Bułgarskiego 
w Porcie Gdynia”. Prace objęły kontrolę obszaru pod kątem występowania lęgów 
chronionych gatunków ptaków, zgodnie z metodyką opisaną w: CHYLARECKI P., SIKORA A., 
CENIAN Z. (RED.). 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący 
gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ, Warszawa. 
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji wydaje się, Ŝe na całym obszarze moŜe 
gniazdować 30 ÷ 40 gatunków ptaków. W okresie migracji zarówno wiosennych jak i 
jesiennych nie wydaje się Ŝeby obszar stanowił istotne siedlisko dla znaczących ilości ptaków. 
Jest on połoŜony z dala od znanych korytarzy migracyjnych (np. Półwysep Helski) w środku 
terenów silnie przekształconych przez człowieka. Nie łączy teŜ basenów portowych z innymi 
zbiornikami wodnymi, nie stanowi więc realnego korytarza migracyjnego o skali lokalnej dla 
ptaków wodnych. W szczególności moŜna wykluczyć znaczenie obszaru dla ptaków 
chronionych powołaniem obszaru Natura 2000 „Zatoka Pucka” (PLB). 

5.17.2.2. Inwentaryzacja mięczaków 

Na terenie przeznaczonym pod planowana inwestycję w dniach 1 i 3 czerwca 2010 roku na 24 
losowo wytypowanych stanowiskach kaŜde o powierzchni 10 m2 przeprowadzono 
poszukiwania mięczaków metodą „na upatrzonego”, w rezultacie czego stwierdzono 
występowanie ślimaka winniczka (Helix pomatia) oraz 2 gatunki wstęŜyków − zebrane 
ślimaki liczono, a następnie pozostawiano w miejscu zbioru.  

Zinwentaryzowany ślimak winniczek objęty jest ochroną częściową − zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 w sprawie gatunków dziko 
występujących zwierząt objętych ochroną − zezwala się na zbiór osobników o średnicy 
muszli powyŜej 30 mm, w okresie od 1 do 31 maja, na obszarach, corocznie wyznaczanych 
przez wojewodę. 
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W związku z planowaną inwestycją do obecności stosunkowo nielicznej populacji 
winniczków moŜna podejść w sposób trojaki: 
� I − wystąpienie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w roku 2011 o zgodę 

na pozyskanie ślimaka winniczka z omawianego terenu w okresie 01 – 31 maja 2011 i przekazanie 
ślimaków winniczków o średnicy muszli powyŜej 30 mm do punktu skupu; zaś o średnicy muszli 
poniŜej 30 mm wypuszczeniu w miejscach dogodnych do ich przetrwania i dalszego rozwoju, nie 
naraŜających zwierząt na śmierć − działania te są zgodne z art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody, który stanowi, Ŝe zezwolenia na pozyskiwanie zwierząt objętych 
ochroną gatunkową mogą być wydane, jeŜeli nie spowodują zagroŜenia dla dziko występujących 
populacji chronionych gatunków zwierząt; całkowity limit zbioru ślimaka winniczka z terenu 
województwa pomorskiego w 2010 roku określono do 150 ton; 

� II  − wyzbieranie części ślimaków winniczków i wypuszczenie w miejscach dogodnych do ich 
przetrwania i dalszego rozwoju, nie naraŜając ich na śmierć – konieczna jest tutaj opinia 
specjalisty malakologa; 

� III − uzyskanie zgody RDOŚ na uśmiercenie ślimaków w sposób humanitarny. 

5.17.2.3. Inwentaryzacja kręgowców 
W praktyce podczas prac inwentaryzacyjnych ograniczono się do metod wykrywania 
batracho- i teriofaune. Pozostałe grupy kręgowców (ryby i gady) na terenie planowanej 
inwestycji nie były stwierdzone, choć przedstawiciele tych gromad występują w stosunkowo 
niewielkiej odległości od terenów planowanego przedsięwzięcia.  
W trakcie prac inwentaryzacyjnych odnotowano 9 gatunków ssaków stale lub okresowo 
przebywających na omawianym terenie. Z grupy drobnych ssaków naleŜy wymienić tu: 
nornicę rudą, polnika i mysz polną. Grupa ssaków związana wybitnie z siedliskami ludzkimi 
jest nieliczna i składa się z 2 gatunków – myszy domowej i szczura wędrownego. 
Z płazów stwierdzono jedynie Ŝabę trawną. 

5.18. Wartości kulturowe i historyczne 

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), 
� Dworzec Morski − ul. Polska (lata 1932-34) , 
� Magazyn Długoterminowy „H” − ul. Polska 17 (lata 1931-34) , 
� Chłodnia − ul. Polska 20 (lata 1928-34) . 

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, ani w jej bliskim sąsiedztwie brak jest 
kulturowo, prawnie chronionych. 

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. 



ECG  O R B I T A L, spółka z o.o., rok załoŜenia 1989 
ul. Wierzbowa 36, 81-558 Gdynia 

tel. (0-58) 662-04-30, tel./fax (0-58) 662-04-31; e-mail: orbital@orbital.com.pl; www.orbital.com.pl 
 
 

 

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: 
Zagospodarowanie rejonu NabrzeŜa Bułgarskiego w Porcie Gdynia 

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

50

6. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

6.1. Oddziaływanie wariantu „zerowego” 

Teren przeznaczony pod projektowaną inwestycję od północy graniczy z dzielnicami 
mieszkaniowymi ObłuŜem i Pogórzem, dlatego w ocenie oddziaływań planowanego 
przedsięwzięcia bardzo istotne jest zwrócenie szczególnej uwagi na zmiany, bądź ich brak 
komfortu Ŝycia mieszkańców sąsiednich terenów − tereny chronione przed hałasem połoŜone 
najbliŜej planowanej inwestycji, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu 
znajdują się po zachodniej stronie Estakady Kwiatkowskiego, na północ od terenu inwestycji 
przy ul. Skrajnej i Kuśnierskiej. Wg tzw. Mapy WraŜliwości Terenów na Hałas opracowanej 
w ramach Mapy Akstycznej Gdyni jest to teren z zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną. 
Po wschodniej stronie Estakady, równieŜ na północ od terenu inwestycji przy ul. Sztukatorów 
i ul. Traczy, znajduje się teren oznaczony we wspomnianej wyŜej Mapie WraŜliwości jako 
teren z zabudową mieszkaniowo − usługową.  

Niepodjęcie inwestycji: 
� nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny i środowisko aerosanitarne, 
� moŜe mieć wpływ na pogorszenie się warunków wodno – gruntowych analizowanego terenu, co 

moŜe przełoŜyć się na stan czystości wód powierzchniowych Rzeki Chylonki i basenów 
portowych, 

� moŜe mieć negatywny wpływ społeczny poprzez brak potencjalnych moŜliwości tworzenia 
nowych miejsc pracy, 

� 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; 
� poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie; 
� rozwój gospodarczy tej części Portu Gdynia, a tym samym zwiększenie miejsc pracy i spadek 

bezrobocia, co ma niebagatelne znaczenie dla mieszkańców. 

6.2. Oddziaływanie rozpatrywanych wariantów w fazie realizacji 

6.2.1. Oddziaływanie wariantu I „minimum”  

RozwaŜany przez Inwestora wariant I „minimum” w obszarze nabrzeŜowym zakładał: 

� opcja 1 − wybudowanie drugiego stanowiska ro − ro 
� opcja 2 − zagospodarowanie zaplecza NabrzeŜa Bułgarskiego poprzez wybudowanie 

infrastruktury placowo – manewrowej. 

Realizacja opcji I wybranej przez Inwestora, na podstawie analizy ekonomiczno – 
technologicznej jako potencjalnie moŜliwej do wykonania, wymagałaby:  
� wybudowania części nabrzeŜa zamykającego wraz z zabudowaniem ujścia rzeki Chylonki do 

Kanału Portowego,  
� wykonaniem prac czerpalnych i umocnienia dna przy nabrzeŜu, 
� wybudowania nowego stanowiska ro − ro. 
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Realizacja powyŜszej opcji I wiązałaby się z następującymi oddziaływaniami na środowisko: 
� emisją zanieczyszczeń do powietrza w wyniku spalania paliw przez maszyny budowlane, 
środki transportu, jednostki pływające, itd. oraz emisją pyłu podczas prac ziemnych; 

� emisją hałasu i wibracji do atmosfery w wyniku pracy maszyn budowlanych, transportu 
oraz pracy kafara; 

� prowadzeniem prac czerpalnych i zagospodarowaniem powstałego urobku; 
� moŜliwością uwolnienia się substancji ropopochodnych w wyniku awarii sprzętu budowlanego 

wykorzystywanego do prac czerpalnych i budowlanych do gruntu lub wód portowych;  
� zabudową ujścia rzeki. 

Realizacja opcji II wybranej przez Inwestora, na podstawie analizy ekonomiczno – 
technologicznej jako potencjalnie moŜliwej do wykonania, wymagałaby:  
� niwelacji terenu oraz wymiany gruntu, 
� wybudowaniem infrastruktury podziemnej, odwodnienia i nawierzchni placu składowego. 

Realizacja powyŜszej opcji II wiązałaby się z następującymi oddziaływaniami na środowisko: 
� emisją zanieczyszczeń do powietrza w wyniku spalania paliw przez maszyny budowlane, środki 

transportu, jednostki pływające, itd. oraz emisją pyłu podczas prac ziemnych; 
� emisją hałasu i wibracji do atmosfery w wyniku pracy cięŜkich maszyn budowlanych transportu; 
� moŜliwością uwolnienia się substancji ropopochodnych w wyniku awarii sprzętu budowlanego 

wykorzystywanego do prac czerpalnych i budowlanych do gruntu lub wód portowych;  
� wymianą gruntu i zagospodarowaniem mas ziemnych koniecznych do przemieszczenia. Ich 

sposób zagospodarowania uzaleŜniony by był od wyników badań czystości gruntu, koniecznych 
do przeprowadzenia przed przystąpieniem do prac ziemnych. 

W ramach rozwaŜań na temat wariantów „minimum” nie przewidywano Ŝadnych działań 
w pozostałych obszarach (drogowym i logistycznym). 
W związku z powyŜszym moŜna stwierdzić, iŜ wpływ rozpatrywanych powyŜej wariantów na 
etapie realizacji przedsięwzięcia jest porównywalny, a głównym powodem ich odrzucenia 
były względy ekonomiczne i strategiczne. PowyŜej omówione zagospodarowanie terenu 
NabrzeŜa Bułgarskiego nie przyczyniłoby się do wzrostu konkurencyjności Portu Gdynia, 
a co za tym idzie równieŜ regionu. 

6.2.2. Oddziaływanie rozpatrywanych wariantów „docelowego”  
zagospodarowania terenu 

6.2.2.1. Ocena rozwaŜanych wariantów w obszarze nabrzeŜowym 

W celu porównania wpływu na środowisko rozpatrywanych opcji wariantu „docelowego” 
zestawiono główne działania niezbędne do realizacji w poszczególnych opcjach, które zostały  
ocenione w skali punktowej od 0 pkt dla przypadku  nie generującego oddziaływań, do 4 pkt. 
dla przypadku generującego największe oddziaływania wśród rozpatrywanych opcji. Wagą 
wpływu na środowisko poszczególnych, ocenianych działań są uzyskane, w wyniku ich 
realizacji parametry np. długość wybudowanego nabrzeŜa, kubatura urobku, powierzchnia 
placów składowych, itd. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, najkorzystniejszą dla 
środowiska opcją  wariantu „docelowego” okazała się koncepcja rozbudowy bazy promowej, 
a najniekorzystniejszą  opcja polegająca na powiązaniu komunikacyjnym i technologicznym 
rejonu Nab. Bułgarskiego z BCT. Natomiast opcja 3 (Powiązanie komunikacyjne, 
funkcjonalne i technologiczne terenu z GCT) i opcja 4 (wariant wybrany przez Inwestora) na 
podstawie przeprowadzonej analizy uplasowały się w środku skali. 
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Tabela nr 2. Ocena wielkości wpływu na środowisko rozpatrywanych wariantów „docelowych” 
w obszarze nabrzeŜowym 

Najistotniejsze  
działania w ramach 

rozpatrywanych opcji 

Najbardziej uciąŜliwe dla środowiska oddziaływania 
podczas realizacji planowanych działań 
w ramach rozpatrywanych wariantów 

Opcja 1 (powiązanie z 
Bazą Promową) 

Opcja 2 

(powiązanie z BTC) 

Opcja 3 

(powiązanie z GTC) 

Opcja 4 

(uporządkowanie terenu) 

Budowa nabrzeŜy 

1. przemieszczanie mas ziemnych, 
2. prace czerpalne, 
3. emisja pyłów, tlenków azotu, tlenku węgla, 

dwutlenku siarki, dwutlenku węgla z 
urządzeń budowlanych, jednostek 
pływających oraz procesów obróbki 
elementów stalowych konstrukcji nabrzeŜa, 

4. emisja hałasu wynikająca z pracy kafarów 
przy wbijaniu ścianek szczelnych nabrzeŜy, 

5. emisja drgań podczas pracy kafarów, co 
rodzi niebezpieczeństwo uszkodzeń 
okolicznych budynków, 

6. zuŜycie energii elektrycznej i wody do 
wykonania betonowych elementów 
konstrukcyjnych, 

7. zuŜycie surowców, 
8. zmiana krajobrazu. 

 

70 m nabrzeŜa 

głębokość 10,5 m 

ok. 36,7 tys. m3 urobku  

597 m nabrzeŜa 

głębokość 10,5 m 

ok. 313,5 tys. m3 urobku  

250 m  nabrzeŜa 

głębokość 10,5 m 

ok. 131,3 tys. m3 urobku  

315 m nabrzeŜa 

głębokość 13,5  m 

ok. 204,8 tys. m3 urobku  

 Ocena 1 pkt 4 pkt 2 pkt 3 pkt 

Rozbiórka obiektów 
kubaturowych 

1. emisja hałasu i drgań wynikająca z pracy 
cięŜkiego sprzętu tj: kafary, młoty 
pneumatyczne, koparki, itd. 

2. powstanie duŜych ilości odpadów,  
3. emisja pyłów w procesie wyburzania, 

tlenków azotu, tlenku węgla, dwutlenku 
siarki, dwutlenku węgla z urządzeń 
budowlanych oraz środków transportu 
usuwających powstałe odpady. 

 nie dotyczy 
likwidacja istniejącego 
Terminalu Promowego 

nie dotyczy nie dotyczy 

 Ocena 0 pkt 1 pkt 0 pkt 0 pkt 

Rozbiórka  
istniejących nabrzeŜy 

1. emisja hałasu i drgań wynikająca z pracy 
cięŜkiego sprzętu tj: kafary, młoty 
pneumatyczne, koparki, itd. 

2. powstanie duŜych ilości odpadów  
3. emisja pyłów w procesie wyburzania, 

tlenków azotu, tlenku węgla, dwutlenku 
siarki, dwutlenku węgla z urządzeń  
budowlanych oraz środków transportu 
usuwających powstałe odpady. 

 

nie dotyczy 
170 m + istniejąca 
konstrukcja basenu 

gospodarczego 

istniejąca konstrukcja 
basenu gospodarczego 

istniejąca konstrukcja 
basenu gospodarczego 

 Ocena 0 pkt 2  pkt 1 pkt 1 pkt 

Zabudowa ujścia 
rzeki Chylonki 

1. całkowite uregulowanie i ujęcie w 
zamknięty kanał naturalnego koryta rzeki,  

2. zmiana krajobrazu. 

 
dotyczy  dotyczy dotyczy dotyczy 

 Ocena 1pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 

Budowa obiektów 
kubaturowych 

1. emisja pyłów, tlenków azotu, tlenku węgla, 
dwutlenku siarki, dwutlenku węgla z 
urządzeń budowlanych, jednostek 
pływających oraz procesów obróbki 
elementów stalowych konstrukcji nabrzeŜa, 

2. zuŜycie energii elektrycznej i wody do 
wykonania betonowych elementów 
konstrukcyjnych,  

3. zuŜycie surowców, 
4. zmiana krajobrazu. 

 

dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

 Ocena 1pkt 0 pkt 0 pkt 0 pkt 

Budowa placów 
składowych 

1. przemieszczanie mas ziemnych, 
2. emisja hałasu wynikających z pracy 

cięŜkiego sprzętu budowlanego: ubijarek, 
spychaczy, kafarów, 

3. emisja pyłów, tlenków azotu, tlenku węgla, 
dwutlenku siarki, dwutlenku węgla z 
urządzeń budowlanych, 

4. zuŜycie energii elektrycznej i wody do 
wykonania betonowych elementów placów, 

5. zmiana krajobrazu. 

 

ok. 25 tys. m2  40 tys. m2  32 tys. m2 Ok. 32 tys. m2 

 Ocena 1 pkt 4 pkt 2 pkt 3pkt 

Suma punktów wynikająca z ceny poszczególnych 
działań dla rozpatrywanych wariantów 4 pkt 13 pkt 6 pkt 8 pkt 
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W związku z powyŜszym: 
� Opcja 2 - została odrzucona jako najniekorzystniejsza środowiskowo i ekonomicznie. 
� Najkorzystniejsze środowiskowo wydaja się opcje Opcja 1 i Opcja 3 − Powiązanie 

komunikacyjne, funkcjonalne i technologiczne terenu z GCT (Gdynia Container Terminal). 
JednakŜe nie są to rozwiązania zapewniające wzrost konkurencyjności Portu Gdynia, a co za tym 
idzie ich realizacja nie wpisuje się w dokumenty strategiczne i programowe krajowe i regionalne. 
Dodatkowo, zgodnie z trendami rozwoju operatora Stena Line Polska Sp. z o.o., na późniejsze 
lata, po 2012 zostaną wprowadzone do obrotu nowe jednostki pływające, które ze względu na 
swoją wielkość nie będą mogły być obsługiwane przy nabrzeŜu zamykającym i Bułgarskim. TakŜe 
powiązanie z jednym operatorem, moŜe w przyszłości mieć duŜy wpływ na ograniczenie 
moŜliwości dzierŜawy tego obszaru innym kontrahentom. Rezygnacja z budowy infrastruktury 
specjalistycznej dla konkretnego operatora czyni ten teren bardziej atrakcyjny dla róŜnych 
operatorów, gdyŜ nie narzuca im profilu prowadzenia działalności i daje szanse zagospodarowania 
terenu pod ich indywidualne potrzeby. 

� Parametrami determinującymi wybór opcji wariantu „docelowego” były czynniki  ekonomiczno – 
strategiczne. W związku z powyŜszym do realizacji została wybrana Opcja 4 (uporządkowanie 
terenu, stworzenie warunków do cumowania statków drobnicowych wszelkiego rodzaju oraz 
przygotowanie terenu pod dzierŜawę), mająca nieco większy wpływ na środowisko (róŜnica 2 pkt) 
niŜ najkorzystniejsze, ale zdecydowanie mniejszy (róŜnica 5 pkt) niŜ najniekorzystniejsza. 

6.2.2.2. Ocena rozwaŜanych wariantów w obszarze drogowym 

W rozpatrywanych wariantach układu komunikacyjnego dla zachodniej części Portu Gdynia 
na etapie koncepcji zagospodarowania przestrzennego, przed zatwierdzeniem „Planu 
zagospodarowania przestrzennego” rozwaŜanych było 5 wariantów obejmujących budowę 
pełnej ulicy, połowy ulicy, ulicy jednopasmowej, częściowo dwupasmowej. Nie były 
rozwaŜane warianty lokalizacyjne, gdyŜ ul. Logistyczna będzie przedłuŜeniem istniejącej juŜ 
drogi biegnącej od elektrociepłowni zlokalizowanej na ul. Puckiej. Najistotniejszymi 
oddziaływaniami na środowisko w trakcie budowy ul. Logistycznej wydają się: wycinka 
drzew, wymiana gruntów oraz emisja hałasu podczas pracy cięŜkiego sprzętu budowlanego 
(walce, spycharki, koparki, itd.) oraz zmiana krajobrazu. Dla wszystkich rozwaŜanych 
wariantów drogowych wpływ na poszczególne, powyŜej wymienione elementy środowiska 
będzie bezpośrednio związany z parametrami planowanej drogi. 

Tabela nr 3. Ocena wielkości wpływu na środowisko rozpatrywanych wariantów w obszarze drogowym 

Rozpatrywany 
wariant 

Wybudowanie drogi o parametrach: 
Ilość 

skrzyŜowań 

PrzybliŜona powierzchnia 
terenu przeznaczonego 

pod wycinkę 

Orientacyjna 
ilość ziemi do 

wymiany 

Ocena 
wariantów 

W1 Jedniojezdniowa, o szer. 7m, dł. 1.500 m 3 10 500 m2 5 250 m3 4 

W2 Jedniojezdniowa, o szer. 7m, dł. 1.145 m  3 8 015 m2 4 007 m3 3 

W3 Jedniojezdniowa, o szer. 7m, dł. ok. 570 m 3 3 990 m2 1 995 m3 2 

W4 Jedniojezdniowa, szer. 7m, ok. dł. 200 m 2 1 400 m2 700 m3 1 

W4b 
dwujezdniowa, szer. 7 m, dł. 600 m 
jedno jezdniowa, szer. 7 m, ok.dł. 500 m 

2 
8 400 m2 

3 500 m2 
4 200 m3 

1 700 m3 
5 
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W przypadku powyŜej rozpatrywanych wariantów oczywisty wydaje się fakt, iŜ najbardziej 
korzystnym dla środowiska będzie wariant polegający na budowie jak najkrótszego odcinka 
drogi. JednakŜe nie będzie on funkcjonalny i nie będzie spełniał swojej roli technologicznej 
łączenia części nabrzeŜowej z centrum logistycznym, a w konsekwencji moŜe przyczynić się 
do zahamowania rozwoju omawianych terenów portowych. Dlatego teŜ warianty W3 i W4 
zostały odrzucone ze względów na ich brak funkcjonalności w portowym układzie 
komunikacyjnym. W1 i W4b zostały odrzucone jako najgorsze ze względów 
środowiskowych, technologicznych i ekonomicznych. Do realizacji został wybrany wariant 
W2 jako optymalny ze względów technologiczno – ekonomicznych oraz o umiarkowanym 
wpływie na środowisko, który poprzez zastosowanie poniŜej opisanych rozwiązań 
technologicznych został dodatkowo zmniejszony. 

6.2.3. Oddziaływanie rozpatrywanych rozwiązań  
techniczno – technologicznych wariantu „docelowego” w obszarze  
inwestycji nabrzeŜowych i inwestycji logistycznej 

RozwaŜane warianty techniczno – technologiczne dotyczące wymiany gruntu na Placu I i II 
oraz prac czerpalnych są ze sobą bezpośrednio powiązane dlatego omówione zostaną łącznie.  

W jednym wariancie rozwaŜano wykorzystanie urobku do prac niwelacyjnych na Placu I II, 
co generuje następujące korzyści: 

� ograniczenie wykorzystania surowców koniecznych do wymiany gruntu, 
� zredukowanie do zera wpływu na obszary Natura 2000 poprzez wyeliminowanie deponowania 

urobku na polu odkładczym (klapowisko) dla czystego urobku zlokalizowanego na Obszarze 
Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 220005 „Zatoka Pucka”.  

� ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu poprzez wykluczenie ruchu jednostek 
pływających transportujących urobek (szaland) na klapowisko, 

� ze względu na spowolnienie prac czerpalnych wydajnością refulera7 transportującego urobek z 
szalandy (stojącej na kotwicy, bez pracy silnika) na Plac I i II, harmonogram prac moŜe być 
dostosowany w sposób minimalizujący uciąŜliwość prowadzonych prac dla mieszkańców 
okolicznych dzielnic. Na przykład prace czerpalne mogą być prowadzone do godziny 18, a w 
godzinach wieczornych  pracować będzie tylko refuler. 

Warianty alternatywne zakładające odkładanie urobku na klapowisku oraz wykorzystanie 
materiału ze Ŝwirowni do wymiany gruntu na Placu I i II poza generowaniem oddziaływań 
opisanych powyŜej mogą wygenerować dodatkowo następujące wpływy: 

� emisję zanieczyszczeń do powietrza z wywrotek transportujących materiał do wymiany  -
 zapotrzebowanie jest na ok. 200 tys. m3 gruntu, to jest ok. 330 tys. ton, co zakładając,  Ŝe wrotki 
są 10 t, generuje ok. 33 tys. kursów samochodów cięŜarowych. 

W związku z powyŜszym wydaje się, iŜ proponowane wykorzystanie gruntów i urobku z prac 
ziemnych w rejonie nabrzeŜy do niwelacji terenu Placu I i II jest wariantem zdecydowanie 
korzystniejszym dla środowiska niŜ tradycyjne zagospodarowanie urobku poprzez zatopienie 
go w wodach morskich i wykorzystanie materiału ze Ŝwirowni. 

                                                 
7 refuler - urządzenie słuŜące do wydobywania piasku i Ŝwiru z obszaru  szlaków Ŝeglugowych. Refuler jest urządzeniem 

pływającym, ssącym z dna zbiornika wodnego urobek, który jest transportowany na brzeg za pomocą systemu rur. 
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6.2.4. Oddziaływanie rozpatrywanych rozwiązań techniczno – technologicznych 
wariantu „docelowego” w obszarze drogowym 

W wariancie drogowym rozpatrywano róŜne rodzaje nawierzchni: 

� bitumiczne; 
� betonowe. 

Nawierzchnia betonowa posiada szereg korzystnych cech. Jednak, aby dobrze wykonać drogę 
betonową niezbędny jest właściwy dobór wszystkich komponentów zarówno pod względem 
rodzajowym, jak i jakościowym oraz prawidłowe wykonanie poszczególnych etapów jej 
budowy pod względem jakości prac i terminu ich wykonania. Bardzo waŜnym elementem jest 
odpowiednia pielęgnacja świeŜego betonu, która ma szczególne znaczenie dla jakości i 
trwałości drogi betonowej. W konsekwencji wykonanie nawierzchni betonowej jest bardzo 
czasochłonne. Dodatkowo, są to nawierzchnie wymagające szczelin dylatacyjnych. 

Nawierzchnia bitumiczna − technologia dobrze znana i stosowana od wielu lat, zarówno przez 
projektantów jak i firmy wykonawcze, przy czym naleŜy tutaj zaznaczyć, Ŝe przypadku 
technologii z uŜyciem lepiszczy bitumicznych bardzo waŜną rolę odgrywa temperatura, 
zarówno na etapie produkcji, jak i w momencie wbudowania jako alternatywa technologiczno 
− ekonomiczna budowy autostrad i dróg lokalnych. W masie z betonu asfaltowego spadek 
temperatury poniŜej 140oC ma zasadnicze znaczenie dla samego procesu wykonania 
nawierzchni, jak i jej jakości po wykonaniu. Masa asfaltowa po znacznym obniŜeniu 
temperatury bardzo trudno poddaje się zagęszczeniu. Wpływa to na zwiększenie 
nasiąkliwości nawierzchni i spadek jej trwałości. Tak samo nie naleŜy zagęszczać masy w 
zbyt wysokiej temperaturze, wyŜsze temperatury powodują bowiem odkształcenie profilu 
nawierzchni i są główną przyczyną powstawania fal w czasie zagęszczania walcami. 

Warianty technologiczne sprowadzają się do wyboru nawierzchni drogowej, gdzie przyjęto 
standardową nawierzchnię bitumiczną o naciskach maksymalnych dla dróg krajowych, jako 
Ŝe port morski jest punktem początkowym w sieci komunikacyjnej kraju. Nawierzchnie będą 
izolowane od gruntów wodonośnych, poprzez skanalizowanie do sieci ściekowych 
o wymaganych przepisami standardach ochrony i podczyszczania. 

Ponadto w obszarze drogowym były rozwaŜane róŜne warianty skrzyŜowań: 

� o ruchu okręŜnym (rondo); 
� skanalizowanego, sterowanego sygnalizacją świetlną. 

Wybrany do realizacji wariant z rondem generuje następujące korzyści środowiskowe: 

� płynne przemieszczanie pojazdów, co w konsekwencji powoduje ograniczenie emisji spalin 
i hałasu, w porównaniu ze skrzyŜowaniem skanalizowanego, sterowanego sygnalizacją świetlną; 

� przejazd przez rondo wymaga zmniejszenia prędkości, co powoduje wzrost bezpieczeństwa dla 
Ŝycie i zdrowia ludzi a w konsekwencji zmniejszenie  ryzyka wystąpienia kolizji i mogących im 
towarzyszyć zanieczyszczeń środowiska wodno – gruntowego; 

� wyklucza zuŜycie prądu koniecznego do zasilania świateł. 
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6.2.5. Oddziaływanie rozpatrywanych wariantów „docelowego” 
zagospodarowania terenu w fazie eksploatacji 

Ze względu, iŜ po wnikliwych analizach ekonomiczno – gospodarczych Inwestor odrzucił 
realizację wariantów „minimum”, nie zostały one podane ocenie na środowisko w fazie ich 
eksploatacji. We wszystkich trzech obszarach inwestycji oraz we wszystkich rozpatrywanych 
wariantach „docelowego” zagospodarowania rejonu NabrzeŜa Bułgarskiego zasadniczy 
wpływ na środowisko naturalne w fazie eksploatacji związane jest z emisją hałasu i 
zanieczyszczeń do atmosfery. Zarówno w przypadku warunków aerosanitarnych jak i klimatu 
akustycznego w wyniku funkcjonowania przedsięwzięcia głównym źródłem jest ruch 
samochodów cięŜarowych i osobowych, maszyn załadunkowo –  rozładunkowych na 
nabrzeŜach i placach składowych oraz statków. W obecnej sytuacji gospodarczo – 
ekonomicznej na światowych rynkach, moŜna przyjąć za całkiem realne załoŜenie, Ŝe średnie 
zwiększenia ruchu statków wyniesie jeden w skali tygodnia, dla wszystkich rozpatrywanych 
wariantów planowanej inwestycji. Ruch samochodów cięŜarowych w rozwaŜanych 
wariantach lokalizacyjno – koncepcyjnych dla zagospodarowania rejonu NabrzeŜa 
Bułgarskiego jest trudny do określenia, gdyŜ wiąŜe się  z polityką istniejących juŜ 
podmiotów: GTC Gdyński Terminal Kontenerowy Sp. z o.o., BCT Bałtycki Terminal 
Kontenerowy Sp. z o.o.  

JednakŜe,  analizując  obecną sytuację w omawianych podmiotach gospodarczych moŜna 
przyjąć, iŜ ruch samochodów cięŜarowych we wszystkich omawianych wariantach w 
obszarze nabrzeŜowym nie byłby wyŜszy niŜ średnio 35 samochodów dziennie. Dlatego teŜ, 
oddziaływanie na środowisko w fazie eksploatacji poszczególnych wariantów wraz z 
wariantem Inwestora, w tym obszarze, jest porównywalne. Planowana inwestycja w obszarze 
drogowym i logistycznym jest silnie ze sobą powiązana. Powstanie nowej drogi 
komunikującej zachodnią część portu z głównymi drogami komunikacyjnymi i strefą 
nabrzeŜową będzie prawdopodobnie czynnikiem determinującym lokowanie się nowych firm 
na terenach logistycznych. JednakŜe, na tym etapie nie ma wystarczającej ilości danych aby 
moŜna oszacować i porównać wpływ na środowisko rozpatrywanych wariantów, w tych 
obszarach planowanego przedsięwzięcia. Podobnie jak w przypadku strefy nabrzeŜowej 
główny wpływ na środowisko będzie związany z emisją hałasu i zanieczyszczeń do 
powietrza. W przypadku wód opadowych ze względu na zatwierdzony dla zachodniego 
terenu Portu Gdynia, plan zagospodarowania przestrzennego, w którym zapisany jest wymóg 
ograniczania wpływu zanieczyszczeń na wody portowe, ze względu na sąsiedztwo obszarów 
Natura 2000, wszystkie projektowane place składowe, manewrowe, drogi i nabrzeŜa 
niezaleŜnie od wariantu będą musiały być wyposaŜone w ciągi odwodnień posiadające 
systemy oczyszczania wody deszczowe z substancji ropopochodnych przed wylotem do 
Kanału Potowego, co powoduje, Ŝe wszystkie rozpatrywane warianty są ze sobą 
porównywalne w tym zakresie. W wyniku eksploatacji kaŜdego rozpatrywanego wariantu w 
mniejszym lub większym stopniu moŜna się spodziewać powstawania odpadów. JednakŜe, 
ich struktura i wielkość będą zaleŜne od rodzaju prowadzonej działalności przez nowych 
inwestorów i w chwili obecnej nie  jest moŜliwe ich określenie.  
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6.3. Oddziaływania wariantu wybranego przez Inwestora w fazie budowy 

Teren objęty planowaną inwestycją jest uzbrojony w następujące sieci: 
� energetyczną, 
� telekomunikacyjną, 
� wodociągową, 
� kanalizację deszczową, 
� sieć gazową, 
� sieć cieplną. 

Realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała przebudowy istniejącego uzbrojenia. 

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

betonowych, pref. elementów Ŝelbetowych i betonowych, 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. 

6.3.1. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 

Zanieczyszczenia atmosfery powstałe w trakcie prac budowlanych lub rozbiórkowych to 
głównie: 
− gazy spalinowe pracujących maszyn budowlanych - napędzanych silnikami diesla cięŜarówek, 

dźwigów, koparek, agregatów spręŜarek powietrza itd. (SO2, NOx, CO, węglowodory, aldehydy); 
− pył opadający i zawieszony – powstający w trakcie wyburzeń obiektów kubaturowych; 
− gazy emitowane w trakcie prac spawalniczych (CO, NOx, pył zawieszony w tym pył tlenków 
Ŝelaza, manganu, krzemu, chromu, miedzi, i.t.p.); 

− emisja rozpuszczalników typu ksylen, benzen, toluen w trakcie prac konserwacyjnych; 
− emisja węglowodorów, fenoli i związków siarki w trakcie prac drogowych – układania 

nawierzchni asfaltowej. 

Charakter tych emisji będzie niezorganizowany - większość prac budowlanych lub 
rozbiórkowych dokonywanych będzie w otwartym terenie. 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. Zanieczyszczenia powietrza powstające w trakcie prac rozbiórkowych i 
budowlanych nie wpłyną w istotny sposób i nie pogorszą trwale stanu aerosanitarnego rejonu.  

6.3.2. Emisja hałasu przenikającego do środowiska 

W fazie budowy emisja hałasu związana będzie z praca maszyn w trakcie wykonywania prac 
ziemnych, czerpalnych, konstrukcyjnych i transportowych. Źródłem hałasu będą głównie 
maszyny budowlane takie jak koparki, spychacze, walce, kompresory, kafary, jednostki 
pływające (pogłębiarka, szalandy) itd., oraz środki transportu (wywrotki względnie inne 
samochody cięŜarowe). Wg informacji uzyskanych od Zleceniodawcy prace na terenie 
inwestycji rozpoczną się w 2011 od pogłębiania kanału portowego i reflacji mas ziemnych na 
teren placów składowania po zachodniej stronie Estakady. Równolegle prowadzone będą 
prace kafarowe przy nabrzeŜach i makroniwelacja placów składowania i manewrowych w 
obrębie planowanej drogi „Logistycznej”. Prace hydrotechniczne i prace nad sieciami 
wodno − kanalizacyjnymi oraz prace budowlane na terenie placów składowania i drogi 
„Logistycznej będą prowadzone roku 2012. Ukończenie wszystkich prac wraz z wykonaniem 
wszystkich nawierzchni placowych i na terenie przy nabrzeŜach planowane jest w roku 2013. 
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W trakcie realizacji projektu na placu składowym przy planowanym odcinku NabrzeŜa 
Bułgarskiego zakłada się składowania kruszywa. Kruszywo będzie dostarczane statkiem 
samorozładowawczym, ok. 40 000 ton raz na 2 tygodnie. Na terenie placu będą dwie 
kruszarki samojezdne plus sprzęt do załadunku samochodów. Stan ten będzie trwał przez 
ok. 2 lat, po tym okresie składowanie kruszywa będzie przeniesione na plac składowania 
po zachodniej stronie Estakady. Większość prac związanych z realizacją projektu będzie 
wykonywana na lądzie, więc cumowanie statku z kruszywem w miejscu oddalonym od 
brzegu nie będzie zakłócało budowy inwestycji na innych odcinkach. Po wybudowaniu 
nabrzeŜa  statek z kruszywem stanie do kei a pogłębiarki będą czerpały i refulowały urobek 
na odkład na polu refulacyjnym. W obu wypadkach statek będzie cumowała w obrębie kanału 
portowego na obszarze objętym inwestycją. 

Wszystkie istotne źródła hałasu na etapie budowy będą  źródłami ruchomymi. Ich miejsce jak 
i dokładny czas pracy (a więc miejsce i czas emisji hałasu) będzie zaleŜne od sytuacji 
wynikającej i aktualnego stanu prac budowlanych wzgl. potrzeb transportowych i 
przeładunkowych. Prace wykonywane na etapie realizacji inwestycji  i związana z nią emisja 
hałasu będą się charakteryzować duŜą zmiennością zarówno czasową i przestrzenną 
wynikającą ze zmieniającego wraz z postępem prac miejsca i rodzaju prac budowlanych. W 
takiej sytuacji dokładna lokalizacja źródeł hałasu jest praktycznie niemoŜliwa. MoŜna jedynie 
w przybliŜeniu określić prawdopodobną lokalizację wykonywanych prac, wykorzystywanych 
maszyn budowlanych oraz tras przejazdu samochodów cięŜarowych. Do modelowania tego 
typu źródeł hałasu najbardziej odpowiednie są tzw., źródła powierzchniowe, obejmujące 
obszar, na którym prawdopodobieństwo lokalizacji wykonywanych prac oraz czas i rodzaj 
wykorzystywanych maszyn jest w przybliŜeniu taki sam. 

Z przeprowadzonych w niniejszym raporcie obliczeń wynika, Ŝe dla fazy realizacji inwestycji 
nie wystąpią od niej przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach chronionych 
akustycznie. 

6.3.3. Wpływ wibracji na środowisko 

Wibracje w omawianym przypadku będą powodowane pracą maszyn ziemnych, pracami 
nawierzchniowymi, pracą walców drogowych, koparek, ładowarek, zagęszczarek, kafarów.  

Dodatkowa uwaga na etapie realizacji inwestycji winna być skierowana na pracę 
wibromłotów (kafarów). Drgania od uderzeń młotów i wibratorów są najczęściej znaczne i 
mogą rozchodzić się na stosunkowo duŜe odległości.  

W odległości od ok. 70 m do ok. 500 m od placu budowy zlokalizowane są  budowle, które 
potencjalnie mogą być naraŜone na silne działanie wibracji w czasie „zabijania” ścianek 
szczelnych. projektowanych nabrzeŜy. Najbardziej zagroŜonymi konstrukcjami są  budynek 
Terminalu Promowego  oraz estakada ul. Kwiatkowskiego. Dlatego teŜ podczas pracy 
kafarów powinny one być objęte nadzorem. 

Nadzór powinien obejmować kontrole i obserwacje, w czasie których naleŜy sprawdzić m.in.: 

� zgodność z załoŜeniami projektowymi w zakresie kolejności i metody wykonania robót; 
� zakres ewentualnych uszkodzeń w sąsiadujących budynkach, urządzeniach lub podziemnych 

instalacjach w celu identyfikacji tych uszkodzeń, które mogłyby być spowodowane 
wykonywanymi pracami. 
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6.3.4. Gospodarka wodno −−−− ściekowa 

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”. 

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 ochrony środowiska (Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2006 r w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902, z 2007 r. z późn. zm.), 
na odprowadzanie wód z wykopów budowlanych nie jest wymagane pozwolenie 
wodnoprawne 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. 

Odcieki wodne z pola refulacyjnego nie będą stanowiły zagroŜenia dla środowiska gruntowo-
wodnego. Ich skład będzie identyczny jak wody z basenu portowego, której badania nie 
wykazały ponadnormatywnych zanieczyszczeń. Poziom wodnośny natomiast jest chroniony 
nieprzepuszczalną wartwą iłów, przez które migracja odcieków z pola refulacyjnego jest 
niemoŜliwa – będą one odprowadzane powierzchniowo oraz w warstwie 
przypowierzchniowej gruntu, której wody gruntowe i tak mają kontakt z wodami basenu 
portowego. 
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6.3.5. Gospodarka odpadami 

W trakcie prac budowlanych powstaną odpady typowo budowlane (gruz, beton, złom, 
opakowania z róŜnych materiałów, tworzywa sztuczne, pozostałości farb itp.).  
Mogą być równieŜ odpady zawierające azbest, naleŜące do odpadów niebezpiecznych, a 
gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia oraz szczególnej kontroli. Dlatego 
demontaŜ i zagospodarowanie elementów zawierających azbest powinny być wykonane przez 
wyspecjalizowaną firmę legitymującą stosownymi uprawnieniami. 

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 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 2007 r. Nr 39, 
poz. 251, z późn. zm.), nie będą stosować się wówczas do nich przepisy ww. ustawy. 

Warstwa humusu z terenu inwestycji będzie odkładana i następnie zagospodarowana na 
terenie inwestycji pod tereny zielone lub wywieziona na inne tego typu miejsca na terenie 
Portu lub poza nim. 

Urobek z prac czerpalnych będzie w większości kierowany na pole refulacyjne wyznaczone 
na terenie inwestycji. Tam prowadzony będzie proces odzysku, w wyniku którego 
otrzymywane będzie kruszywo i masy ziemne wykorzystane m.in. do realizacji 
analizowanego przedsięwzięcia. Na prowadzenie procesu będzie niezbędne uzyskanie 
niezbędnych pozwoleń z tytułu ustawy o odpadach. 

6.3.6. Wpływ realizacji inwestycji na powierzchnię ziemi 

Realizacja planowej inwestycji spowoduje całkowite przekształcenie powierzchni ziemi tego 
terenu. W jej ramach dojdzie do przemieszczenia znacznych ilości mas ziemnych w wyniku 
makroniwelacji terenu pod Estakadą Kwiatkowskiego, wymiany gruntu pod budowę placów 
składowych i manewrowych, ul. Logistycznej, Placu I i II oraz prac czerpalnych związanych 
z budową nowych nabrzeŜy. Zgodnie z projektem budowlanym oraz z zatwierdzonym 
„Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Zachodniego w Gdyni” 
końcowy odcinek rzeki Chylonki, od przepustu pod ul. Janka Wiśniewskiego zostanie 
zamknięty  w kanał o ściankach pionowych przykrytych stropowymi płytami Ŝelbetonowymi, 
które dodatkowo zostaną przykryte warstwą gruntu.  

W związku z powyŜszym nastąpi likwidacja występującej tu roślinność hydrogenicznej oraz 
prawie całkowita likwidacja istniejących w tym rejonie terenów zielonych.  

Z drugiej strony w wyniku zagospodarowania terenu zostaną usunięte, oraz poprzez 
ogrodzenie terenu wyeliminowane powstawanie nowych, składowisk odpadów 
rozbiórkowych oraz innych porzuconych w sposób nielegalny odpadów komunalnych, co w 
duŜym stopniu podniesie walory estetyczne omawianego terenu i jest korzystne dla 
środowiska. Zgodnie z zleceniami „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
rejonu Portu Zachodniego w Gdyni” na terenach portowych obowiązują wymogi „...realizacji 
inwestycji o szczególnie wysokim standardzie proekologicznym, eliminującym potencjalne, 
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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 Puckiej...”, dlatego teŜ uporządkowanie w ramach 
planowanej inwestycji istniejącego terenu oraz wybudowanie szczelnych nawierzchni 
wyeliminuje ewentualne przedostanie się niebezpiecznych substancji, z porzuconych 
nielegalnie odpadów, wraz z wodami opadowymi do wód portowych. 

W ramach planowanej inwestycji projektowane jest równieŜ wykonanie makroniwelacji na 
Placu I i II oraz pod drogę Logistyczną. W celu ograniczenia negatywnego wpływu na 
środowisko prac ziemnych tj.: 
� zmniejszenia wykorzystania surowców,  
� ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, hałasu oraz rozprzestrzeniania zatapianego 

urobku na obszarze Natura 2000, wynikające z ruchu jednostek pływających,  
� ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z  jednostek pływających (szaland), 
� zmniejszenie uciąŜliwości hałasu w trakcie prac budowlanych w rejonie NabrzeŜa Bułgarskiego, 

przewiduje się wykorzystanie urobku uzyskanego w trakcie budowy NabrzeŜa Bułgarskiego i 
zamykającego oraz mas ziemnych z placów składowych i manewrowych w ich sąsiedztwie.  

6.3.7. Wpływ realizacji inwestycji na środowisko przyrodnicze 

6.3.7.1. Wycinka drzew i krzewów 
Tereny przeznaczone pod budowę ul. Logistycznej i niwelację terenu Placu I zlokalizowane 
są na terenach odzyskanych po likwidacji zakładowych ogródków działkowych. Teren ten jest 
dosyć gęsto porośnięty roślinnością, głównie drzewami i krzewami owocowymi, które przed 
przystąpieniem do prac budowlanych naleŜy usunąć. Zinwentaryzowana zieleń nie 
przedstawia znacznej wartości przyrodniczej. Ogólny stan zdrowotny zinwentaryzowanej 
roślinności określony został jako średni. Na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie 
występują tereny prawnie chronione na podstawie obowiązujących przepisów oraz nie 
występują wartości cenne przyrodniczo. 

6.3.7.2. Wpływ na awifaunę 

Jak wynika z przeprowadzonej inwentaryzacji ornitologicznej terenów przeznaczonyh pod 
inwestycję są zasiedlane przez ok. 40 róŜnych gatunków ptaków, dlatego teŜ prace budowlane 
powinny uwzględnić wymagania tych gatunków, które na tym terenie przechodzą regularny 
rozród. Dla części gatunków ptaków planowane prace budowlane nie powinny być 
problemem, poniewaŜ gniazdują one w innych miejscach. Wyjątkiem są tu gatunki ptaków, 
które lęgną się na omawianym obszarze. Ptaki te rozpoczynają lęgi wczesną wiosną, często w 
marcu lub kwietniu. Biorąc pod uwagę moŜliwość wystąpienia drugich lęgów, odpowiednie 
prace budowlane powinny rozpocząć się nie wcześniej jak w sierpniu (kiedy młode są juŜ 
usamodzielnione), a najlepiej we wrześniu. Okres jesieni oraz zimy byłby najodpowiedniejszy 
dla wszelkiego rodzaju prac, zwłaszcza związanych z uŜyciem cięŜkiego sprzętu i 
plantowaniem terenu.  

W trakcie nowego sezonu gatunki lęgowe ptaków będą mogły znaleźć inne dogodne dla 
siebie miejsca np. derkacz w dolinie rzeki Redy.  
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6.3.7.3. Wpływ na mięczaki, płazy i ssaki 

W przypadku duŜych i średnich ssaków ich młode (rodzone wczesną wiosną) zwykle 
usamodzielniają się po 2-3 miesiącach (zając, lis). Mniej więcej w okresie lipca (często 
szybciej) są w stanie samodzielnie oddalić się od miejsc stwarzających zagroŜenie. W tym 
ostatnim przypadku nie powinno być jednak problemu związanego z obecnością młodych 
osobników (a więc najbardziej podatnych na róŜnego rodzaju negatywne oddziaływania 
antropogenne), poniewaŜ gatunki te najprawdopodobniej nie lęgną się na tym obszarze. 

Co się tyczy Ŝaby trawnej, to naleŜy nadmienić, Ŝe występuje ona na tym terenie sporadycznie 
w bardzo niewielkiej liczbie osobników. Nieco częściej gatunek ten moŜna spotkać w 
bezpośrednim sąsiedztwie Potoku Chylońskiego. Szansa na spotkanie przypadkowych 
osobników Ŝaby trawnej podczas prac budowlanych (plantowanie terenu, wykopy, itp.) jest 
niewielka.  

W czasie prac budowlanych nastąpi zniszczenie siedliska ślimaka winniczka. Nie będzie to  
miało duŜego znaczenia dla metapopulacji w tym regionie.  Ślimak winniczek występuje 
licznie w rejonie dzielnic sąsiadujących z Portem (Pogórze, ObłuŜe, Oksywie). Na 
zniszczenie siedliska naleŜy uzyskać zgodę RDOŚ. 

6.3.8. Wpływ na obszary chronione w ramach Natury 2000 

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 w niniejszym raporcie analizy oddziaływania etapu realizacji 
przedsięwzięcia, na poszczególne elementy środowiska moŜna stwierdzić, Ŝe będzie ono 
miało zasięg ograniczony do terenów planowanej inwestycji, a co za tym idzie nie przewiduje 
się jego  wpływów na obszary Natura 2000. 

6.3.9. Wpływ realizacji inwestycji na obiekty kulturowe 

Wszystkie zabytki zlokalizowane są we wschodniej części Portu Gdynia, tak więc w rejonie 
planowanej inwestycji, ani w jej bliskim sąsiedztwie brak jest kulturowo, prawnie 
chronionych. 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. 

6.3.10. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego 

Podczas realizacji przedsięwzięcia 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. 
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6.3.11. Wpływ realizacji inwestycji na zdrowie i Ŝycie ludzi 

Prace budowlane związane z realizacją inwestycji w obszarze nabrzeŜowym mogą wiązać się 
z przejściową uciąŜliwością akustyczną związaną z zabijaniem ścianki szczelnej 
projektowanych nabrzeŜy. NaleŜy jednakŜe nadmienić, iŜ będzie to wpływ lokalny 
i krótkotrwały. Ograniczenie pracy cięŜkiego sprzętu (np. kafarów) do godzin  6 – 18 
dodatkowo ograniczy  negatywny wpływ prowadzonych prac na warunki Ŝycia mieszkańców 
sąsiadujących domów. 

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

 

6.4. Oddziaływania wariantu wybranego przez Inwestora w fazie eksploatacji 

6.4.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia wartości odniesienia 
emitowanych substancji w powietrzu poza terenem Portu dla obydwu analizowanych 
wariantów zagospodarowania Placu II. Niewielkie przekroczenie częstości przekroczeń dla 
stęŜeń jednogodzinowych tlenków azotu wystąpi tylko w rejonie nabrzeŜa i jest związane z 
krótkotrwałym postojem statku i pracą agregatu prądotwórczego (przez ok. 10 godz., 
maksymalnie 2 razy w tygodniu) – stęŜenia średnioroczne wynoszą tylko ok. 10% wartości 
dyspozycyjnej dla tych substancji.  

Dla obydwu rozpatrywanych wariantów zagospodarowania Placu II, jedyną istotną róŜnicą 
jest większe stęŜenie pyłu związane z emisją z placu przeładunkowego kruszywa w Wariancie 
II. Dla pozostałych emitowanych substancji róŜnice te są zerowe lub praktycznie nieistotne.  

NaleŜy podkreślić, Ŝe emisja niezorganizowana ze środków transportu nie podlega 
konieczności uzyskania pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. 

6.4.2. Emisja hałasu przenikającego do środowiska 
 

Poziom hałasu przemysłowego w fazie eksploatacji wyznaczony został dla dwóch 
zakładanych wariantów wykorzystania Placu II. Z obliczeń wynika, Ŝe poziom emisji hałasu 
w przypadku wariantu II wykorzystania Placu II (tzn. składowania towarów masowych typu 
kruszywo) jest w niewielkim stopniu wyŜszy (od 0,2 dB do 0,8 dB w zaleŜności od miejsca) 
w porównaniu w wariantem I (tzn. składowania towarów zjednostkowanych).  

Poziom hałasu przemysłowego w fazie eksploatacji pochodzący tylko od źródeł 
zlokalizowanych na terenie inwestycji (wariant II) w niewielkim stopniu przekracza 
dopuszczalne wartości, przede wszystkim w porze nocnej na obszarze z zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Skrajnej i Kuśnierskiej oraz na terenie przeznaczonym 
na naukę przy ul. Energetyków. Wielkość przekroczeń na terenie z zabudową mieszkaniową 
jednorodzinna wynosi od 3,1 dB do 6,1 dB, na terenie przeznaczonym na naukę 7,6 dB. W 
porze dziennej  poziom hałasu przemysłowego pochodzący tylko od źródeł zlokalizowanych 
na terenie inwestycji nie przekracza poziomów dopuszczalnych.  

ChociaŜ poziom hałasu powodowany w fazie eksploatacji przez źródła zlokalizowane na 
terenie inwestycji przekracza w niewielkim stopniu wartości dopuszczalne dla pory nocnej na 
najbliŜszych terenach chronionych przed hałasem, jego wpływ na całkowity poziom hałasu 
(hałas skumulowany) pochodzący od źródeł zlokalizowanych na terenie całego Portu jest 
stosunkowo niewielki. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, maksymalny wzrost 
przekroczeń spowodowany przez źródła z terenu inwestycji będzie mniejszy niŜ 1 dB. Taka 
róŜnica w poziomie hałasu jest niedostrzegalna przez ucho ludzkie. Planowana 
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inwestycja nie spowoduje więc dostrzegalnych zmian w poziomie hałasu skumulowanego 
na terenach chronionych akustycznie w otoczeniu Portu Gdynia. 

6.4.3. Wpływ wibracji na środowisko 

Drgania w czasie eksploatacji dróg będą powodowane jedynie ruchem pojazdów cięŜkich 
(samochody cięŜarowe). Z uwagi na nowe i gładkie nawierzchnie oraz zastosowaną 
technologię nie przewiduje się znaczącego oddziaływania w zakresie drgań – amplituda drgań 
przekazywanych przez podłoŜe na budynki znajdujące się w sąsiedztwie projektowanych 
inwestycji nie przekroczy dolnej granicy strefy drgań odczuwalnych przez budynki. 

Przyczyną powstawania wibracji będą równieŜ transformatory, który pod wpływem zjawiska 
magnetostrykcji zmiany wymiaru rdzenia transformatora pod wpływem chwilowych zmian 
indukcji) emitujące drgania o częstotliwości podstawowej 100 Hz. Widmo drgań 
transformatorów zawiera równieŜ składowe harmoniczne o częstotliwościach 200 i 300 Hz. 
Dźwięki powietrzne przenoszone są ze stacji transformatorowej do sąsiednich pomieszczeń 
przez ściany i strop a czasami przez otwory wentylacyjne pomieszczenia stacji. NatęŜenie 
wibracji przenoszonej tą drogą będzie ograniczone do wartości wymaganych przez 
zastosowanie przegród o odpowiedniej izolacji akustycznej. 

Doskonałymi elementami tłumiącymi wibracje są wprowadzane dodatkowe nasadzenia 
zieleni oraz rozległe powierzchnie trawiaste. 

6.4.4. Gospodarka wodno −−−− ściekowa 

Projektowana sieć wody wodociągowej, zasilana z wodociągu ZMPG S.A., ma na celu 
zabezpieczenie dostaw wody na statek w punktach poboru wody, zasilenie sieci hydrantów 
ppoŜ. na terenie objętym inwestycją oraz w przyszłości zapewnienie dostarczenie wody 
nowym kontrahentom do celów socjalnych i być moŜe technologicznych. 

Planowana inwestycja obejmuje budowę infrastruktury nowych nabrzeŜy wraz z ich 
zapleczem do składowania towarów drobnicy zjednostkowanej oraz wyjazdem z omawianego 
terenu, przeznaczonych pod wynajem dla nowych inwestorów. Zakres inwestycji nie 
przewiduje budowy Ŝadnych obiektów kubaturowych z funkcjami biurowymi, które zostaną 
zaprojektowane i wybudowane dopiero przez kontrahentów. Dlatego teŜ, zakłada się 
doprowadzenie sieci wodno – ściekowej do przyszłego stanowiska bramowego.  

W związku z powyŜszym istnieje moŜliwość powstawania ścieków bytowych i 
technologicznych w wyniku eksploatacji planowanej inwestycji, jednakŜe nie jest moŜliwe na 
tym etapie określenie ich wielkości, a co za tym idzie ich wpływu na środowisko. 

Ścieki z jednostek pływających będą odbierane i zagospodarowywane w sposób określony w 
„Portowym planie gospodarowania odpadami i pozostałościami ładunkowymi ze statków 
w Porcie Gdynia”, omówionym szczegółowo w dalszej części „Raportu…”. 

W wyniku eksploatacji planowanej inwestycji powstaną wody opadowe z nabrzeŜy, nowych 
placów składowych i ul. Kontenerowej, które będą odprowadzane do wód Kanału Portowego 
i rzeki Chylonki. Projektowane NabrzeŜe Bułgarskie i zamykające przewiduje się odwodnić, 
poprzez odwodnienie liniowe do Kanału Portowego nowym i starym wylotem, wyposaŜonym 
w osadnik i separator substancji ropopochodnych. W związku z budową nabrzeŜa 
zamykającego, kanał miejski ulegnie przedłuŜeniu o ok. 24 m. Projektowana ul. Logistyczna 
zostanie wyposaŜona w kanał deszczowy zbierający wody opadowe z jezdni oraz przyszłych 
placów składowych, uchodzące poprzez system urządzeń podczyszczających do wód rzeki 
Chylonki.  
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Przebudowie ulegnie równieŜ wylot Chylonki i zrzut wód technologicznych z EC Gdynia. Na 
trasie odcinka wylotowego rzeki przewiduje się wykonanie komory spadowej, studni 
zbiorczej i komory wylotowej z oknami zabezpieczonymi kratą stalową. Wymienione 
powyŜej zmiany sposobu odprowadzania wód rzeczki Chylonki i technologicznych z EC 
Gdynia oraz ścieków opadowych z nowych terenów składowych, nabrzeŜy i ulicy wymagają 
weryfikacji istniejących oraz uzyskania nowych pozwoleń wodnoprawnych (dla nowego 
wylotu) na wprowadzanie tych wód do Kanału Portowego. 

W związku z powyŜszym funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie miało 
negatywnego wpływu na środowisko wodne, w szczególności morskie. 

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 (kanalizacja sanitarna, szczelne nawierzchnie wyposaŜone w kanalizację 
deszczową i urządzenia oczyszczające wody opadowe). 

6.4.5. Gospodarka odpadami 

W trakcie prac przeładunkowych na nabrzeŜu nie przewiduje się powstawania odpadów. W 
fazie eksploatacji przewiduje się powstanie odpadów typowo eksploatacyjnych (odpady z 
separatorów, zuŜyte oleje z maszyn i urządzeń, odpady komunalne). 
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. 

Czysty urobek czerpalny odkładany będzie na istniejącym klapowisku w morzu, po uzyskaniu 
zezwolenia Dyrektora Urzędu Morskiego zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. 
W przypadku stwierdzenia w osadach dennych przekroczeń stęŜeń substancji, które 
powodują, Ŝe urobek jest zanieczyszczony zostanie on zaklasyfikowany do jednej z  grup 
odpadów i zagospodarowany przez firmę wykonującą prace czerpalne w sposób zgodny ze 
stopniem i rodzajem jego zanieczyszczenia oraz obowiązującym prawem.  

Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami będzie kontrolowany przez Zarząd 
Morskiego Portu Gdynia SA zgodny z istniejącym juŜ systemem monitoringu 
gospodarowania odpadami na terenie ZMPG S.A. Pośrednim źródłem wytwarzania odpadów 
w trakcie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będą statki zawijające do wybudowanych 
nabrzeŜy.  

6.4.6. Gospodarka odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków  

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., w celu ograniczenia nielegalnych zrzutów odpadów do 
wód portowych oraz zgodnie z ustawą z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach 
do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz.U. Nr 166, poz. 1361 
z późn. zm.), posiada „Portowy plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami 
ładunkowymi za skatów dla Portu Gdynia” zatwierdzony przez Wojewodę Pomorskiego 
decyzją z 10 grudnia 2007 r.  

WyŜej wymieniony plan zawiera szczegółowe informacje dotyczące rodzajów odpadów 
odbieranych ze statków w Porcie Gdynia, firm odbierających oraz sposobu ich 
zagospodarowania. Szczegółowe informacje są dostępne na witrynie internetowej Zarządu 
Morskiego Portu Gdynia SA: http://www.port.gdynia.pl/srodowisko_gosp.php. 
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W rejonie Nb. Bułgarskiego i zamykajacego planuje się odbiór ścieków ze statków 
bezpośrednio do studzienek zlokalizowanych na nabrzeŜach. W przypadku statków nie 
spełniających warunków technicznych umoŜliwiających bepośrednie zdanie ścieków do 
punktów zrzutu na nabrzeŜach, ścieki będą odbierane przez Portowe Przedsiębiorstwo 
Eksploatacji Urządzeń Energetycznych i Wodnych „SIEĆ” Spółka z o.o. Odbiór polega na 
przepompowaniu ścieków (pompami statkowymi) do podstawionych autocystern, a następnie 
przewiezienia do jednego z punktów zlewnych i zrzucania do portowej kanalizacji sanitarnej.  

6.4.7. Wpływ na powierzchnię ziemi 

Utrzymanie infrastruktury projektowanych nabrzeŜy będzie wymagało okresowego 
przeprowadzania robót czerpalnych – podczyszczeniowych, polegających na usunięciu 
spłyceń dna, powstałych w czasie uŜytkowania w stosunku do głębokości eksploatacyjnych i 
nachyleń skarp podwodnych akwenu. Podczyszczeniowe prace czerpalne będą kaŜdorazowo 
poprzedzone badaniem osadów dennych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. W 
przypadku braku stwierdzenia przekroczeń stęŜeń substancji chemicznych mierzonych w 
osadach dennych, przeznaczonych do usunięcia, moŜe on zostać zdeponowany na 
„klapowisku” wyznaczonym przez Urząd Morski w Gdynia dla Portu Gdynia.  

Prace czerpalne prowadzone w rejonie planowanej inwestycji powodować będą lokalny 
i krótkookresowy wzrost mętności wody, która po pewnym czasie wróci do stanu 
pierwotnego. Chwilowy wzrost mętności wody nie wpłynie w istotny sposób na Ŝycie w toni 
wodnej i na dnie. 

6.4.8. Wpływ na środowisko przyrodnicze i kulturowe 

Na terenie objętym planowaną inwestycją, ani w jej sąsiedztwie nie są zlokalizowane Ŝadne 
zabytki. Zatem projektowane przedsięwzięcie w wyniku swojego funkcjonowania nie 
spowoduje zwiększenia zagroŜenia czynnikami środowiskowymi na walory zabytkowe 
omawianego obszaru. Nie narusza równieŜ przedpoli ekspozycji obiektów o wartościach 
kulturowych istniejących w innych częściach miasta. 

6.4.9. Wpływ na obszary chronione w ramach Natury 2000 

Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu 
Zachodniego w Gdyni” na terenach portowych obowiązują wymogi „...realizacji inwestycji 
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 Puckiej...”. W wyniku funkcjonowania omawianego 
przedsięwzięcia potencjalne oddziaływanie na akweny portowe moŜe wystąpić w 
następujących przypadkach: 

� nielegalnego zrzutu odpadów statkowych do wód portowych, 
� wystąpienia rozlewu substancji ropopochodnych na wodach portowych, 
� zanieczyszczenia wód portowych poprzez wody deszczowe.  

Zarówno w przypadku odpadów statkowych jak i zwalczania rozlewów substancji 
ropopochodnych na wodach basenów portowych Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 
posiada opracowane stosowne plany i programy, zawierające procedury postępowania oraz 
zestawienia sił i środków, które ograniczają negatywny wpływ na środowisko morskie wód 
basenów do minimum. Wszystkie projektowane wyloty wód opadowych do wód portowych 
zostaną wyposaŜone w systemy podczyszczające. Dlatego wydaje się, iŜ  zanieczyszczenie 
akwenów porowych spowodowane wodami opadowymi będzie miało charakter pomijalny.  
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Jednocześnie wody akwenów portowych są oddzielone od wód morskich zatoki, falochronem, 
co dodatkowo ogranicza moŜliwość przedostania się zanieczyszczeń z terenu portu. Falochron 
pozwala słuŜbom portowym,  w łatwy sposób odizolować akweny portoww od wód otwartych 
(zamknięcie ich zaporami) i prowadzić działania mające na celu usunięcie skutków np. 
rozlewu w granicach wód portowych.  

Dlatego teŜ wpływ przedsięwzięcia na wody sąsiadującego z Portem w Gdyni obszaru sieci 
Natura 2000 „Zatoka Pucka” będzie praktycznie nieistotny. 

Wzrost ruchu statków 

Przewidywanym, pośrednim efektem eksploatacji planowanej inwestycji będzie zwiększenie 
natęŜenia ruchu statków. Jednostki będą kierowały się do portu tym samym, co dotychczas 
torem wodnym, który przebiega przez Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków sieci NATURA 
2000 „Zatoka Pucka” (PLB 220005). Ruch jednostek pływających przez morskie obszary 
sieci NATURA 2000 moŜe mieć negatywny wpływ na ptaki poprzez ich wypłaszanie, gdyŜ w 
okresie zimowym powoduje to negatywny wpływ na ich bilans energetyczny, 
a w konsekwencji moŜe spowodować zmniejszenie populacji w danym rejonie. Z 
prowadzonych okresowych obserwacji terenu toru podejściowego wynika, iŜ nie występują na 
nim znaczące skupiska ptaków, dla których przywoływany obszar ochrony został powołany.  

Największe koncentracje ptaków morskich w obrębie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków 
sieci NATURA 2000 Zatoka Pucka (PLB 220005) występują na Zatoce Puckiej Wewnętrznej 
(akwen na zachód od linii Kuźnica-Rewa) oraz przy Półwyspie Helskim (Meissner i 
Rydzkowski 2006, 2007), a więc w bezpiecznej odległości od toru wodnego prowadzącego do 
Portu Gdynia. W przypadku Portu Gdynia oraz innych portów graniczących z obszarami 
NATURA 2000 naleŜy wziąć pod uwagę konieczny kompromis pomiędzy ochroną ptaków, a 
celami gospodarczymi.  
Planowana inwestycja nie zmienia połoŜenia toru Ŝeglugowego prowadzącego do Portu 
Gdynia, a jedynie powoduje wzrost natęŜenia ruchu statków. W związku z powyŜszym moŜna 
sądzić, iŜ efekt wypłoszenia ptaków z toru Ŝeglugowego nastąpił w czasie rozpoczęcia 
eksploatacji Portu Gdynia. Wydaje się więc słuszne stwierdzenie, iŜ wypłaszania ptaków z 
części akwenu stanowiącego tor podejściowy do Portu Gdynia, w chwili obecnej, nie jest 
czynnikiem powodującym  negatywne oddziaływanie na w/w obszar Natura 2000. 

Wzrost ruchu samochodów cięŜarowych 

W wyniku prac budowlanych powstaną nowe place składowe i węzły komunikacyjne 
zwiększające natęŜenie ruchu samochodów. Zjawisko to nie będzie miało negatywnego 
wpływu na obszar NATURA 2000 Zatoka Pucka (PLB 220005), poniewaŜ odległość od 
granicy tego obszaru jest wystarczająco duŜa. Ptaki wodne, dla ochrony których utworzono 
ww. obszar nie pojawiają się w tym rejonie poza pojedynczymi osobnikami spotykanymi 
nieregularnie w obrębie basenów portowych i mewami srebrzystymi, które mogą gnieździć 
się na budynkach portowych. Ptaki przebywające w obrębie miast szybko przyzwyczaja się 
do ruchu ulicznego o wysokim natęŜeniu. Świadczy o tym m.in. fakt gnieŜdŜenia się wielu 
gatunków na drzewach i krzewach rosnących tuŜ przy ruchliwych ulicach oraz na budynkach 
w obrębie terenów przemysłowych. Przewidywany wzrost natęŜenie ruchu samochodowego 
w rejonie Portu Gdynia nie będzie miał więc negatywnego wpływu na miejscową awifaunę.  
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Prace czerpalne 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną wybudowane nowe nabrzeŜa. Podczas ich 
eksploatacji powstają spłycenia dna, który usunięcie wymaga przeprowadzania prac 
podczyszczeniowych – prac czerpalnych do głębokości 0,5 m, w celu niwelacji  dna.  Przed 
przystąpieniem do prac czerpanych naleŜy przeprowadzić analizę chemiczną osadów dennych 
zalegających dno, aby stwierdzić czy nie są one zanieczyszczone. W przypadku czystego 
urobku moŜe on zostać zdeponowany na tzw. klapowisku znajdującym się w obrębie Obszaru 
Specjalnej Ochrony Ptaków Zatoka Pucka (PLB 220005). W miejscu tym dojdzie do 
czasowego pogorszenia się warunków do Ŝerowania dla ptaków morskich, zarówno 
Ŝywiących się organizmami bentosowymi (zasypanie dna z małŜami) oraz rybami 
(ograniczenie widoczności po zmętnieniu wody). Z drugiej strony, jeśli wspomniane 
klapowisko jest stałym miejscem deponowania urobku z prac czerpalnych, to panujące tam 
warunki są od dawna niekorzystne dla ptaków, ze względu na częste zasypywanie dna 
nowymi osadami. LeŜy ono poza najwaŜniejszymi obszarami koncentracji ptaków na Zatoce 
Puckiej. Regularne rejsy badawcze na trasie Gdynia − Hel wykazały niskie liczebności 
ptaków w strefie odpowiadającej rejonowi klapowiska. 

Jedną z przyczyn mogą być dość duŜe głębokości panujące w tym miejscu, z drugiej 
niestabilność podłoŜa uniemoŜliwiająca rekolonizację dna w obrębie klapowiska przez małŜe. 
Składowanie urobku na klapowisku wyznaczonym dla Portu Gdynia nie spowoduje więc 
pogorszenia warunków bytowania ptaków w obrębie Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków 
NATURA 2000 Zatoka Pucka. 

W związku z powyŜszym, w ramach przeprowadzonej w niniejszym raporcie oceny 
eksploatacji planowanej inwestycji moŜna stwierdzić, iŜ jej funkcjonowanie nie ma 
znaczącego wpływu na obszary chronione w ramach Natura 2000. 

6.4.10. Emisje związane z powaŜną awarią przemysłową 

Omawiane przedsięwzięcie nie stanowi instalacji zwiększonego ryzyka wystąpienia powaŜnej 
awarii przemysłową. 

W trakcie eksploatacji nie wystąpią substancje niebezpieczne, których znajdowanie się na 
omawianym terenie 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).  

6.4.11. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego 

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 pół elektromagnetycznych 
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, 
poz. 1883). W całym obszarze przebywanie jest dopuszczalne bez ograniczeń. 

Dla projektowanej inwestycji nie występują źródła pól elektromagnetycznych, które 
wymagałyby pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych w rozumieniu Prawa 
ochrony środowiska. Inwestycja na etapie eksploatacji nie zmieni poziomu 
elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego na omawianym obszarze. 
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6.4.12. Skumulowane oddziaływanie inwestycji na etapie jej eksploatacji 

6.4.12.1. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 

Skumulowane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia oraz innych istotnych źródeł 
emisji w jego otoczeniu (dla stanu w 2020 r.) nie spowoduje przekroczenia wartości 
odniesienia emitowanych substancji w powietrzu poza terenem Portu. Ponadnormatywna 
wielkość częstości przekroczeń dla stęŜeń jednogodzinowych tlenków azotu wystąpi w 
rejonie Terminalu Promowego i Estakady Kwiatkowskiego i jest związane z postojem 
statków i pracą agregatu prądotwórczego oraz intensywnym ruchem drogowym w 
analizowanym rejonie. Izolinia granicznej wielkości częstości przekroczeń (0,2%) osiąga 
maksymalnie rejon Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego BCT i nie wykracza poza granice 
Portu w Gdyni. 

6.4.12.2. Skumulowany poziom emisji hałasu  

ChociaŜ poziom hałasu powodowany w fazie eksploatacji przez źródła zlokalizowane na 
terenie inwestycji przekracza w niewielkim stopniu wartości dopuszczalne dla pory nocnej na 
najbliŜszych terenach chronionych przed hałasem, jego wpływ na całkowity poziom hałasu 
(hałas skumulowany) pochodzący od źródeł zlokalizowanych na terenie całego Portu jest 
stosunkowo niewielki. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, maksymalny wzrost 
przekroczeń spowodowany przez źródła z terenu inwestycji będzie mniejszy niŜ 1 dB.  

Taka róŜnica w poziomie hałasu jest niedostrzegalna przez ucho ludzkie. Planowana 
inwestycja nie spowoduje więc dostrzegalnych zmian w poziomie hałasu skumulowanego na 
terenach chronionych akustycznie w otoczeniu Portu Gdynia. 

Uwzględniając jedynie wzrost ruchu samochodów cięŜarowych spowodowany planowaną 
inwestycją w ilości 20 poj./h w porze dziennej i 5 poj./h w porze nocnej (taką wielkość 
natęŜenia ruchu przyjęto dla planowanej drogi „Logistycznej”), o które zwiększy się ruch 
pojazdów cięŜarowych na ulicach, po których odbywa się transport portowy byłby to wpływ 
pomijalnie mały. Np. ilość samochodów cięŜarowych na godzinę na ul. Janka Wiśniewskiego 
zwęszyłaby się w porze dziennej z ok. 240 do 260 poj./h a więc o mniej niŜ 10%. 
Spowodowałoby to pomijalnie mały wzrost poziomu hałasu o ok. 0,1 dB. 

Prognoza hałasu drogowego obliczona z uwzględnieniem prognozy ruchu na Estakadzie 
Kwiatkowskiego i ul, Janka Wiśniewskiego na rok 2020 oraz przy załoŜeniu dwukrotnego 
wzrostu natęŜenia ruchu na pozostałej sieci drogowo-ulicznej pokazuje, ze prognozowany 
poziom hałasu drogowego na terenach chronionych przed hałasem w otoczeniu Portu moŜe 
wzrosnąć nawet o ok. 10 dB w porze nocnej i ok.7 dB w porze dziennej. Będzie to gównie 
spowodowane wzrostem natęŜenia ruchu (np. na Estakadzie Kwiatkowskiego prognozowany 
jest nawet 10−krotny wzrost natęŜenia ruchu w porze nocnej) i wzrostem ilości samochodów 
cięŜarowych w ruchu. Niewątpliwy rozwój technologii redukcji hałasu w najbliŜszych latach 
tylko w nieznacznym stopniu (szacunkowo 1÷2 dB) zredukuje prognozowany wprost 
poziomu hałas drogowego. 

W porównaniu z poziomem skumulowanym hałasu przemysłowego, prognozowany hałas 
drogowy ma poziom dominujący. Jedynie w zachodniej części terenu z zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Skrajnej i Kuśnierskiej skumulowany poziom hałasu 
przemysłowego będzie miał poziom wyŜszy (przy zachowaniu stosowanej obecnie techniki 
rozładowywania wagonów z samochodami) od prognozowanego hałasu drogowego. 
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MoŜliwości redukcji hałasu przemysłowego na terenach mieszkaniowych w otoczeniu 
planowanej inwestycji 

Poziom hałasu przemysłowego dla fazy eksploatacji pochodzący tylko od źródeł z obszaru 
inwestycji jest wszystkich punktach, w których występują przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu, co najmniej 9 dB niŜszy od aktualnego, całkowitego poziomu hałasu 
pochodzącego z całego terenu Portu. Z tego powodu prognozowany wpływ hałasu 
pochodzącego z terenu inwestycji na całkowity poziom hałasu jest mniejszy od 1 dB. RóŜnica 
w poziomie hałasu 1 dB jest niedostrzegalna przez ucho ludzkie. 

Z uwagi na dominujący wpływ na poziom hałasu na terenach mieszkaniowych w otoczeniu 
planowanej inwestycji źródeł, zlokalizowanych poza obszarem inwestycji, nie ma moŜliwości 
jego odczuwalnej redukcji poprzez redukcji poziomu hałasu pochodzącego od źródeł z 
obszaru objętego inwestycją. Nawet całkowita eliminacja źródeł hałasu na terenie inwestycji 
nie będzie odczuwalna na obszarach chronionych. Projektowanie więc jakichkolwiek 
zabezpieczeń antyhałasowych, ograniczonych tylko do źródeł hałasu na obszarze inwestycji, 
jest nieuzasadnione. 

Ewentualna redukcja hałasu na terenach z zabudową mieszkaniową w otoczeniu inwestycji, 
aby mogłaby być skuteczna, musi obejmować przede wszystkim najistotniejsze źródła hałasu 
znajdujące się na terenie Portu poza obszarem inwestycji, jak równieŜ dominujący hałas 
drogowy (szczególnie w pobliŜu Estakady Kwiatkowskiego i ul. Janka Wiśniewskiego). 

Niemniej jednak, poprzez odpowiednią organizację pracy oraz dobór maszyn i urządzeń dla 
obszaru inwestycji o niskim poziomie hałasu, naleŜy dąŜyć do maksymalnego ograniczenia 
jego emisji na obszary chronione. Wartości poziomów emisji przyjęte do opracowania 
prognozy hałasu przemysłowego naleŜy traktować jak wartości graniczne, które w fazie 
eksploatacji nie powinny być przekraczane. 

6.4.13. Wpływ funkcjonowania  inwestycji na zdrowie i Ŝycie ludzi 

W wyniku przeprowadzonej w niniejszym raporcie analizy poszczególnych składowych 
środowiska moŜna stwierdzić, iŜ 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, 

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

� moŜe przyczynić się do zwiększenia miejsc pracy, które będą generowane przez rozwój 
gospodarczy obecnych nieuŜytków we wschodniej części Portu Gdynia, 

� znacząco ograniczy przedostawanie się zanieczyszczeń do wód portowych poprzez ujęcie wód 
deszczowych w zbiorczy system wyposaŜony w elementy odczyszczające co w sposób pośredni 
będzie miało wpływ na jakość fizyko –chemiczną i wizualną wód przybrzeŜnych Miasta Gdyni. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy efektów skumulowanych na środowisko akustyczne 
planowanych inwestycji w zachodniej części Portu Gdynia naleŜy stwierdzić, iŜ nie ma 
duŜego prawdopodobieństwa przekroczenia dopuszczalnych norm poza granicami portu, a 
więc pogorszenia warunków akustycznych dla mieszkańców w rejonie ul. Skrajnej i 
Kuśnierskiej oraz na terenie przeznaczonym na naukę przy ul.. Energetyk ow.  

JeŜeli chodzi o pracowników nowopowstałych terenów portowych, to zgodnie 
z obowiązującymi aktami prawnymi będą oni przeszkoleni, wyposaŜeni w odzieŜ ochronną i 
będą przechodzić badania lekarskie wymagane odpowiednimi przepisami. W związku z tym 
eksploatacja inwestycji nie powinna negatywnie wpływać na ich zdrowie i Ŝycie. 
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6.4.14. 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, w Tabeli nr 4 przedstawiono macierz rodzajów 
i skali oddziaływań przedsięwzięcia w poszczególnych komponentach środowiskowych 
w Tabeli nr 5 krótkie ich posumowanie. Szczegółową analizę poszczególnych rodzajów 
oddziaływań moŜna znaleźć w kolejnych rozdziałach raportu. 

Tabela nr 4. Przewidywane oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- 
i długoterminowe, stałe i chwilowe planowanego przedsięwzięcia na środowisko 
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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 
Woda powierzchniowa 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
Woda podziemna 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 5. Opis przewidywanych oddziaływań 

Rodzaj oddziaływań Opis oddziaływań 
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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 montaŜem elementów konstrukcyjnych; 

- 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
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e - emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego – uciąŜliwość związana z 

funkcjonowaniem przedsięwzięcia i emisją spalin z ruchu drogowego i statków; 
- emisja hałasu - uciąŜliwość związana z ruchem drogowym, urządzeń 

przeładunkowych i statków; 
- wytwarzanie odpadów na etapie funkcjonowania; 
- zwiększenie ruchu drogowego i statków, związane z funkcjonowaniem 

poszczególnych elementów przedsięwzięcia . 
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e - niewielka imisja zanieczyszczeń i hałasu na terenie zabudowy mieszkaniowej, 

związana z realizacją inwestycji; 
- likwidacja siedlisk fauny i flory na terenie, przeznaczonym pod realizację 

inwestycji (niezagospodarowana część nabrzeŜa zamykającego i teren byłych 
ogródków działkowych); 
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- wytwarzanie ścieków bytowych na etapie eksploatacji i odprowadzanie ich do 
kanalizacji sanitarnej, a następnie do odbiornika powierzchniowego; 

- odprowadzanie wód opadowych do systemu odwadniania i następnie do basenu 
portowego; 

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

- budowa nowej infrastruktury (nabrzeŜy nawierzchni komunikacyjnych, sytemu 
odwodnienia, nowej ul. Logistycznej). 

Wtórne Nie przewiduje się. 

Skumulowane 
Przewidywane oddziaływania skumulowane dotyczyć będą głównie zwiększonego 
oddziaływania ruchu drogowego i statków oraz związaną z tym emisją 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 nowych obiektów 
i instalacji. 

Chwilowe 
Nie przewiduje się Ŝadnych chwilowych oddziaływań. Za takie mogą być uwaŜane 
oddziaływania związane ze stanami awaryjnymi. 
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6.5. Oddziaływanie wariantu wybranego przez inwestora w fazie likwidacji 

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 2006 r. Nr 156, poz. 1118 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. 

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. 
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 instalacji nie przewiduje się wykorzystania materiałów konstrukcyjnych 
mogących pogorszyć jakość środowiska, dlatego teŜ nie przewiduje się szkodliwych emisji do 
środowiska po zakończeniu jej działalności. 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 obiektów kubaturowych. 
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 okresie demontaŜu obiektów będą występować niewielkie ilości ścieków w okresie mycia i 
prac pomocniczych na placu budowy. 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 instalacji będą występować duŜe ilości odpadów z 
demontaŜu obiektów, materiały i elementy budowlane, w postaci gruzu betonowego, złomów 
metali itp. Materiały i elementy budowlane będą wykorzystane na cele nie przemysłowe do 
niwelacji terenów przemysłowych. Złom i stal z demontaŜu obiektów będzie 
zagospodarowana w skupie złomu jako wsad do produkcji stali. Drewno odpadowe 
zagospodarowane będzie jako materiał rozpałkowy i paliwo zastępcze w kotłowni. 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. Unieszkodliwianie lub odzysk 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. 
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Źródłami hałasu w czasie likwidacji instalacji będą maszyny budowlane i transportowe oraz 
samochody i 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 obiektów budowlanych. 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 
naftowymi, teren naleŜy wyposaŜyć w utwardzony plac tankowania maszyn budowlanych 
oraz 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 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. 

7. SYTUACJE AWARYJNE I MOśLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA  

Omawiane przedsięwzięcie nie stanowi instalacji zwiększonego ryzyka wystąpienia powaŜnej 
awarii przemysłowej w rozumieniu 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. z 2009r., nr 58, poz. 535) zarówno 
na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji. 

Działalność projektowanych nabrzeŜy do przeładunku drobnicy zjednostkowanej  i rampy 
ro − ro moŜe stwarzać głównie zagroŜenie poŜarowe i nie stanowi większego zagroŜenia 
ekologicznego. Zabezpieczeniem ppoŜ. będzie sieć hydrantów na placach składowych 
zasilana z sieci wodociągowej oraz podręczny sprzęt gaśniczy. Budowa nowej i szczelnej 
nawierzchni z systemami odwodnienia, zaopatrzonymi w osadniki i separatory substancji 
ropopochodnych spowoduje ograniczenie do minimum moŜliwości przypadkowego skaŜenia 
gruntu. Na terenie Portu w Gdyni działa Portowa StraŜ PoŜarna zajmująca się likwidacją 
poŜarów, ograniczaniem rozprzestrzeniania rozlewów na akwenach, ratownictwem 
technicznym i medycznym oraz asystą przy rozładunku cieczy palnych. StraŜ ta ściśle 
współpracuje z Komendą Miejską Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gdyni oraz posiada 
porozumienie z Zakładową StraŜą PoŜarną „Stoczni Gdynia” SA.  

Zarówno w trakcie eksploatacji jak i realizacji planowanego przedsięwzięcia moŜe dojść do 
kolizji jednostek pływających na Kanale Portowym, co moŜe skutkować np. przedostaniem 
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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. Nr 47, 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.  

8. ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE INWESTYCJI JAKO CAŁOŚCI 

Planowane przedsięwzięcie polegające na zagospodarowaniu rejonu NabrzeŜa Bułgarskiego 
w Porcie Gdynia 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: 

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

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

W niniejszym raporcie zidentyfikowano oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na: 
powierzchnię ziemi, wody podziemne i powierzchniowe oraz odprowadzanie ścieków, 
powietrze atmosferyczne, hałas i wibracje, przyrodę (rośliny i zwierzęta) i obszary chronione 
- w tym Natura 2000, zdrowie i warunki Ŝycia ludzi, dobra materialne, zabytki i krajobraz, 
a takŜe na gospodarkę odpadami. Odniesiono się do fazy budowy (realizacji), eksploatacji 
i ewentualnej likwidacji inwestycji. Przewidywane oddziaływania zostały szczegółowo 
opisane w poprzednich rozdziałach niniejszego raportu. Kolejną kategorią oddziaływań na 
środowisko rozpatrywanych w niniejszym raporcie były te wszystkie oddziaływania, które 
wiąŜą się z sytuacjami awaryjnymi. Na obecnym etapie przeanalizowano scenariusze 
moŜliwych wydarzeń, które mogą mieć skutki środowiskowe. Sposoby zapobiegania 
powstawaniu sytuacjom awaryjnym na terenie Portu w Gdyni zostały zidentyfikowane w 
obowiązującym „Planie ratownictwa” obowiązującym na terenie Zarządu Morskiego Portu 
Gdynia SA. Po przeanalizowaniu zakresu planowanego przedsięwzięcia oraz 
zidentyfikowaniu jego oddziaływań na środowisko i ich skali stwierdzono, Ŝe planowane 
przedsięwzięcie nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.  
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9. DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, ZMNIEJSZANIE/KOMPENSACJĘ 
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

Proponuje się przyjęcie niŜej podanych zasad, których zastosowanie winno zredukować do 
minimum niekorzystny wpływ całego przedsiębiorstwa na środowisko oraz zdrowie ludzi: 

� przed rozpoczęciem prac budowlanych naleŜy szczelnie zabezpieczyć teren budowy (ogrodzeniem 
o specjalnym zagęszczeniu na wysokości do ok.1m od ziemi) w celu uniemoŜliwienia 
przemieszczania się drobnych zwierząt  a w szczególności płazów, co ochroni je przed śmiercią w 
trakcie robót ziemnych tj: wymiany gruntu, niwelacji terenu, itd., 

� przeprowadzenie ewakuacji płazów i inny kręgowców z terenów przeznaczonych pod realizację 
inwestycji na inne tereny o podobnym charakterze przed rozpoczęciem prac budowlanych, co 
zmniejszy straty w ich populacji,  

� zabezpieczenie wlotów studzienek deszczowych przed wpadaniem do nich małych zwierząt 
zminimalizuje w ten sposób śmiertelność zwierząt  w czasie prac budowlanych , 

� rozpoczęcie prac budowlano - ziemnych przed okresem godowym ptaków (ok. marca), aby nie 
dopuścić do powstania na terenach inwestycji lęgów, które w czasie jej trwania mogłyby ulec 
zniszczeniu, 

� wykorzystanie urobku do niwelacji terenu przeznaczonego pod Plac I i II oraz ul. Logistyczną, w 
ten sposób zostanie zredukowana emisja zanieczyszczeń do powietrza ze środków transportu, 
zapotrzebowanie na materiały konieczne do wymiany gruntu, uciąŜliwość akustyczna  
prowadzonych w czasie budowy prac dla okolicznych terenów, 

� prowadzanie prac przy uŜyciu cięŜkiego sprzętu budowlanego w godzinach 6 -18, 
� wyposaŜenie placu budowy w sorbenty, a jednostki pływające w sorbenty i zapory do usuwania 

zanieczyszczeń ropopochodnych z gruntu i wód portowych, 
� wykorzystanie zdjętej warstwy torfu z terenów projektowanych placów do wykonania nowych 

nasadzeń, 
� wykonanie nowych nasadzeń w ramach i zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę drzew, waŜne 

jest aby nowe nasadzenia zostały w jak najszerszym stopniu wykonane na terenach portowych, 
� gospodarka odpadami statkowymi winna się odbywać w sposób zgodny z „Portowym planem 

gospodarowania odpadami i pozostałościami ładunkowymi ze statków”, co zapobiegnie 
nielegalnym zrzutom zanieczyszczeń ze statków, a w konsekwencji ograniczy wpływ działalności 
portu na środowisko morskie, 

� naleŜy regularnie przeprowadzać konserwacje i czyszczenie urządzeń podczyszczających  wody 
opadowe, co ograniczy zanieczyszczenie wód portowych wodami deszczowymi, 

� w przypadku wystąpienia rozlewów ropopochodnych naleŜy przestrzegać zasad i procedur 
zawartych w „Portowym planie zwalczania zagroŜeń i zanieczyszczeń dla wód portowych”, 
działanie to pozwoli na szybkie ograniczenie zasięgu zanieczyszczeń olejowych z terenów 
wodnych, 

� w przypadku stwierdzenia na podstawie analizy porealizacyjnej przekroczeń hałasu na terenach 
mieszkaniowych podjęcie kroków mających na celu redukcję przenikającego hałasu np. 
wybudowanie ekranów akustycznych, 

� w przyszłości dąŜenie do wybudowania na projektowanych nabrzeŜach przyłączy do zasilania 
w energię elektryczną z lądu statków. 
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10. MONITORING I OBSZAR OGRANICZONEGO UśYTKOWANIA 

Dla inwestycji nie istnieje moŜliwość ustanowienia obszaru ograniczonego uŜytkowania 
w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. Z przeprowadzonej oceny wynika, Ŝe jego 
oddziaływanie na środowisko w przypadku większości elementów ograniczy się do terenu, do 
którego Inwestor posiada tytuł prawny. 

Ze względu na przewidywane przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hałasu z 
omawianego terenu konieczne jest wykonanie analizy porealizacyjnej wraz z 
zaproponowaniem rozwiązań technicznych  ograniczających emisję hałasu w przypadku ich 
stwierdzenia, terminie 2 lat od zakończenia inwestycji. 

W trakcie prowadzenia prac wbijania szczelnych ścianek projektowanych nabrzeŜy przy 
uŜyciu kafarów naleŜy objąć monitoringiem stan techniczny pobliskiej infrastruktury 
Terminalu Promowego, gdyŜ w trakcie w/w prac mogą być generowane  wibracje o znaczącej 
mocy i zasięgu. W związku z tym, niezbędne jest kontrola stanu technicznego infrastruktury 
w trakcie prowadzenie opisanych prac.  

Zgodnie z przeprowadzoną w niniejszym raporcie oceną wydaje się, iŜ wpływ planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko w pozostałych aspektach będzie nieznaczny i ograniczony 
terytorialnie, dlatego nie przewiduje się prowadzenia dodatkowego monitoringu w trakcie 
budowy i eksploatacji. 

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. 

11. PROPONOWANE SPOSOBY ZMINIMALIZOWANIA UJEMNEGO WPŁYWU 
PRZEDSIĘWZIĘĆ NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI 

Nie przewiduje się ujemnego wpływu analizowanych inwestycji na środowisko oraz zdrowie i 
Ŝycie ludzi. Minimalizacja oddziaływania będzie polegać na zastosowaniu szczelnych 
nawierzchni placów składowych wyposaŜonych w sprawny system odprowadzania wód 
odpadowych, zakończony na wylotach osadnikami i separatorami substancji ropopochodnych. 

Proponuje się przyjęcie niŜej podanych zasad, których zastosowanie winno zredukować do 
minimum niekorzystny wpływ całego przedsiębiorstwa na środowisko oraz zdrowie ludzi: 
− prace związane z nadmierną emisją hałasu powinny być prowadzone jedynie w porze dziennej, tj. 

w godzinach 6.00 ÷ 22.00; 
− przestrzeganie procedur operacyjnych zarówno w trakcie budowy, jak i eksploatacji inwestycji; 
− przestrzeganie przepisów BHP oraz PpoŜ; 
− przywiązywanie szczególnej wagi do zagadnienia szkolenia personelu obsługującego urządzenia 

oraz wpojenie im zasad dobrej praktyki technologicznej.  
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12. DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, ZMNIEJSZANIE, KOMPENSACJĘ 
SZKODLIWYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

Ze względu na fakt, Ŝe oddziaływanie projektowanych inwestycji na środowisko będzie 
ograniczać się do ich granic, zaś odległość do obszarów objętych ochroną jest stosunkowo 
duŜa nie przewiduje się dodatkowych działań zapobiegawczych lub kompensacyjnych. 
Realizacja inwestycji spowoduje zmniejszenie szkodliwego oddziaływania analizowanego 
terenu na środowisko poprzez uszczelnienie istniejących nawierzchni składowych 
i komunikacyjnych, uporządkowanie i budowę szczelnej kanalizacji wód opadowych 
z urządzeniami oczyszczającymi na wylotach oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu statków, 
zwłaszcza podczas nawigacji duŜych jednostek pływających. 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi wycinka drzew i krzewów, w zawiązku z tym 
w ramach dzialań minimaluzujęcych zostaną zaprojektowanie i wykonana nowe nasadzenie 
w wyznaczonych przez właściwy organ miejscu. 

13. ANALIZA MOśLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH 
W roku 2007 dla omawianej inwestycji została wydana przez Prezydenta Miasta Gdyni 
„Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” nr 
UOD.DM.7335-42/06. Na mocy art. 32 ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., 
nr 62, poz. 627) Urząd Miasta Gdynia Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
przeprowadził konsultacje społeczne przed wydaniem ww. decyzji. Zgodnie z informacją 
ujętą w uzasadnieniu do powyŜszej decyzji, w trakcie postępowania nie wpłynęły wnioski 
i uwagi od stron postępowania. Dodatkowo ze względu na cel, jakiemu ma słuŜyć 
realizowane przedsięwzięcie nie przewidywano wystąpienia konfliktów społecznych.  

Ze względu, na znaczącą zmianę zakresu planowanego przedsięwzięcia w stosunku do 
inwestycji pierwotnie zakładanej, dla której zostało wydane pozwolenia na budowę, 
konieczne jest przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko planowanego 
przedsięwzięcia i uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dlatego teŜ, 
w celu lepszego zrozumienia przez społeczeństwo planowanych działań Zarząd Morskiego 
Portu Gdynia S.A. przeprowadził kampanię informacyjno − promocyjną planowanej 
inwestycji w prasie, internecie, w formie ulotek, wysłanych do blisko 100 tys. gospodarstw 
domowych na terenie miasta Gdynia oraz organizacji ekologicznych. Zawierała ona 
informacje na temat celu, zakresu, sposobu finansowania planowej inwestycji. 

Dla osób zainteresowanych udostępniono odrębny dla tej inwestycji adres poczty 
elektronicznej, na który moŜna było wysyłać zapytania, uwagi i wnioski, w terminie 
określonym na ulotce. Na wszystkie uwagi, wątpliwości i pytania społeczeństwa zostały 
udzielone wyjaśnienia przez Inwestora. W ramach tych działań wpłynęły dwa zapytania 
dotyczące fauny i flory Ŝyjącej w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz urządzeń i 
instalacji zapobiegających degradacji środowiska. Po udzieleniu wyjaśnień więcej uwag nie 
wpłynęło. 

Elementem podsumowującym kampanię przeprowadzoną przez Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A., była ankieta uliczna przeprowadzona przez BIOSTAR w lipcu 2009 r. Badanie 
opinii mieszkańców Gdyni na temat planowanych inwestycji w rejonie NabrzeŜa 
Bułgarskiego w Porcie Gdynia zostało zrealizowane poprzez przeprowadzenie wywiadów 
kwestionariuszowych na grupie tysiąca dwudziestu trzech respondentów, losowo wybranych 
spośród mieszkańców miasta Gdynia. W ramach zadeklarowanej próby obowiązywała zasada 
reprezentatywności, tzn. jej podział częściowy był proporcjonalny do ogólnej liczby 
mieszkańców poszczególnych dzielnic miasta. Wyniki ankiety wykazały, Ŝe na ogół 
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planowane przedsięwzięcie było postrzegane pozytywnie, a mieszkańcy widzą w nich szansę 
na spadek lokalnej stopy bezrobocia a w aspekcie ochrony środowiska mieszkańcy Gdyni nie 
widzą przesadnie duŜego zagroŜenia stwarzanego przez planowane inwestycje. 

Kolejnym etapem uczestnictwa społeczeństwa w procesie inwestycyjnym, przewidzianym 
prawem są konsultacje społeczne prowadzone przez właściwy organ administracyjny przed 
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji. Aby 
zwiększyć dostępność do dokumentacji planowanej inwestycji Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A. dodatkowo wystawi do wglądu, w porozumieniu z urzędem, raport 
oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji w swojej siedzibie, o czym 
społeczeństwo zostanie powiadomione przez właściwy organ w sposób określony w prawie 
polskim. Dodatkowo Inwestor umieści na witrynie internetowej pod adresem: 
www.port.gdynia.pl/bulgarskie streszczenie w języku niespecjalistycznym z 
„Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: Zagospodarowanie rejonu NabrzeŜa 
Bułgarskiego w Porcie Gdynia”. 

Na podstawie dotychczasowych działań nie stwierdza się zastrzeŜeń społeczeństwa do 
planowanej inwestycji. MoŜna więc załoŜyć, iŜ nie przewiduje się konfliktów społecznych 
związanych z projektowanym przedsięwzięciem. 

14. PORÓWNANIE INSTALACJI Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 
Technologia stosowana w nowo uruchomianych lub zmienianych w sposób istotny 
instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia 
się w szczególności:  
− stosowanie substancji o małym potencjale zagroŜeń, 
− efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,  
− zapewnienie racjonalnego zuŜycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, 
− stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz moŜliwość odzysku 

powstających odpadów,  
− rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 
− wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali 

przemysłowej, 
− postęp naukowo-techniczny.  

Stosowanie substancji o małym potencjale zagroŜeń 
Prowadzenie opisywanej działalności nie przewiduje stosowania substancji stanowiących 
zagroŜenie dla ludzi i środowiska.  

Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii 

ZuŜycie energii elektrycznej zaleŜeć będzie głównie od czasu pracy urządzeń oraz sposobu 
ich wykorzystania w trakcie prowadzenia prac budowlanych. W trakcie eksploatacji 
przewiduje się zastosowanie energooszczędnego oświetlenia terenu. 

Zapewnienie racjonalnego zuŜycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw 
Nie przewiduje się zuŜycia wody w trakcie eksploatacji instalacji, z wyjątkiem zaopatrywania 
statków w wodę pitną.  
ZuŜycie paliw zaleŜeć będzie głównie od czasu pracy urządzeń oraz sposobu ich 
wykorzystania w trakcie prowadzenia prac budowlanych i czerpalnych. 
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Stosowanie technologii bezodpadowych i małodpadowych oraz moŜliwość odzysku 
powstających odpadów 

Wszystkie odpady są segregowane i przekazywane firmom zewnętrznym do odzysku lub 
unieszkodliwiania, w ramach portowego planu gospodarowania odpadami. 

Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji 

Przeprowadzone analizy wskazują, Ŝe oddziaływanie analizowanego przedsięwzięcia z 
punktu widzenia ochrony środowiska będzie miało charakter lokalny.  
Wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane 
w skali przemysłowej.  
Postęp naukowo-techniczny 

Proponowane technologie budowy konstrukcji nabrzeŜowych, umocnień dna oraz prac 
czerpalnych są ogólnie znane i stosowane dla inwestycji tego typu na całym świecie.  

15. INNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE 
Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Tekst 
jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późniejszymi zmianami) stwierdza się, Ŝe 
projektowane przedsięwzięcie w Porcie Gdynia powstaną w oparciu o wykorzystanie 
najlepszych dostępnych materiałów technologicznych zarówno do jego budowy, jak 
i wyposaŜenia teletechnicznego oraz informatycznego. Spełnione zostaną równieŜ wszelkie 
wymogi w zakresie ochrony środowiska, zarówno w trakcie ich budowy jak i eksploatacji. 
Dodatkowo naleŜy zaznaczyć, Ŝe proponowane technologie budowy konstrukcji 
nabrzeŜowych, umocnień dna oraz prac czerpalnych są ogólnie znane i stosowane dla 
inwestycji tego typu na całym świecie.  
W stosowanych na świecie technologiach umocnień nabrzeŜy zwraca się szczególną uwagę 
na zabezpieczenia przed prądami błądzącymi. NaleŜy podkreślić, Ŝe Wydział Korozji 
Politechniki Gdańskiej wspólnie z Instytutem Morskim w Gdańsku opracował udoskonaloną 
konstrukcję rejestratora cyfrowego prądów błądzących przystosowanego do pracy w 
warunkach terenowych, oraz opracowano do niego nowoczesne oprogramowanie. Podobnie 
Instytut Elektrotechniki w Warszawie dysponuje aparaturą umoŜliwiającą mikroprocesorową 
rejestrację w terenie mierzonych wielkości oraz programy pozwalające na szybkie obliczenie 
wyników badań z zastosowaniem rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej 
(http://www.sprawynauki.waw.pl/). 
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16. ZALECENIA 

Zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym  

1. NaleŜy zastosować taki sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków opadowych, który 
maksymalnie zabezpieczy środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem – 
zastosowanie osadników i separatorów substancji ropopochodnych dla ścieków z terenów 
komunikacyjnych. 

2. Projekt budowlany powinien zawierać bilans mas ziemnych wraz z ich 
zagospodarowaniem, 

3. Projekt budowlany powinien określać rodzaj i wielkość odpadów powstałych w wyniku 
realizacji inwestycji. 

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji przedsięwzięcia  

1. NaleŜy zastosować farby, smary i inne substancje chemiczne o niskiej szkodliwości dla 
środowiska oraz dobrać materiały budowlane spełniające warunki wytrzymałościowe 
budowli i jednocześnie nieszkodliwe dla środowiska, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 05 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków 
produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz.U. Nr 168, poz. 1762 z późn. zm.). 

2. NaleŜy przeprowadzić badania czystości gruntów przed podjęciem prac ziemnych 
polegających na niwelacji terenu, wymianie gruntu. 

3. Przed rozpoczęciem prac budowlanych naleŜy teren budowy szczelnie ogrodzić, aby 
uniemoŜliwi ć przedostawanie się drobnych kręgowców. 

4. Zabezpieczyć istniejące studzienki przed wapadaniem do nich drobnych kregowców. 
5. Ziemne prace budowlane naleŜy prowadzić z wykorzystaniem grodzy, co pozwoli na 

ograniczenie powierzchni obszaru objętego robotami budowlanymi. 
6. NaleŜy wyposaŜyć plac budowy w sorbenty do usuwania incydentalnych rozlewów 

substancji ropopochodnych. 
7. W przypadku wystąpienia rozlewu substancji ropopochodnych na wodach portowych 

naleŜy niezwłocznie usunąć źródło zanieczyszczenia, a wody niezwłocznie zabezpieczyć  
zaporami wodnymi przed rozprzestrzenieniem się rozlewu i zastosować procedury zgodne 
„Planem zwalczania zanieczyszczeń i zagroŜeń dla wód portowych”. 

8. Niezanieczyszczony urobek powinien być wykorzystany na miejscu w jak największym 
stopniu o ile będzie to zasadne technologicznie. 

9. Prowadzenie robót budowlanych w sposób pozwalający na uniknięcie zanieczyszczenia 
zarówno odpadami stałymi jak i ciekłymi. 

10. Po wykonaniu prac czerpalnych usunąć wszystkie zanieczyszczenia zalegające dno. 
11. Podczas prac budowlanych z uŜyciem kafara powinien być  prowadzony monitoring stanu 

technicznego budynków sąsiadujących z terenem budowy, bądź naleŜy zastosować 
technologię alternatywną o niŜszej generacji drgań. 

12. W trakcie prac budowlanych naleŜy stosować rozwiązania techniczne i organizacyjne 
zmierzające do maksymalnego ograniczania emisji pyłów – ogrodzenia, stosowanie 
plandek, zraszanie, zadaszenie składowisk materiałów sypkich. 

13. NaleŜy maksymalnie ograniczyć odkryte wykopy, miejsca składowania materiałów 
sypkich i gruntu oraz zapewnić utwardzenie dróg dojazdowych do placu budowy. 

14. Zastosować rozwiązania technologiczne i organizacyjne chroniące przed nadmierną 
emisją zanieczyszczeń do powietrza: 

15. Unikanie zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem cięŜkiego sprzętu 
mechanicznego. 
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16. Prace związane ze zwiększoną emisją hałasu naleŜy wykonywać w godzinach 6.00-18.00. 
17. NaleŜy prowadzić obserwację odkrytych gruntów i wykopów w zakresie zanieczyszczeń 

substancjami ropopochodnymi i odpadami. 
18. Zabrania się napraw sprzętu budowlanego na terenie wykonywanych prac budowlanych. 
19. Na placu budowy naleŜy zapewnić odpowiednią ilość bezodpływowych urządzeń 

sanitarnych dla ekip budowlanych. 
20. NaleŜy prowadzić selektywną gospodarkę odpadami budowlanymi. 
21. W trakcie realizacji przedsięwzięcia naleŜy stosować działania eliminujące i ograniczające 

moŜliwość wystąpienia negatywnych oddziaływań tj.: prowadzić roboty budowlane w 
sposób pozwalający na uniknięcie zanieczyszczenia odpadami stałymi i ciekłymi (m.in. 
wyznaczenie utwardzonych miejsc tankowania maszyn budowlanych i wyposaŜenie placu 
budowy w sorbenty). 

22. Stosować zasadę minimalizacji zajęcia terenu i przekształcania jego powierzchni, a po 
zakończeniu prac przeprowadzić jego rekultywację. 

23. Ruch pojazdów powinien odbywać się po wyznaczonych drogach dojazdowych. 

Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji przedsięwzięcia  

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie 
rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 283, poz. 
2839), przed rozpoczęciem uŜytkowania instalacji, naleŜy dokonać jej zgłoszenia, zgodnie 
z art. 152 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 

2. Wszystkie urządzenia naleŜy utrzymywać we właściwym stanie technicznym 
i prawidłowo eksploatować. Przestrzegać terminów przeglądów i konserwacji 
posiadanych urządzeń. 

3. Prowadzenie selektywnej gospodarki odpadami. 
4. NaleŜy prowadzić systematyczne przeglądy sieci kanalizacyjnych. 
5. NaleŜy uzyskać stosowne pozwolenia wodnoprawne. 
 


