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Załączniki:

I.

Przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na
który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – zestawienie działek ewidencyjnych

II.

Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego
WERSJA PAPIEROWA (wariant inwestycyjny; oddziaływania skumulowane)
o Emisje, parametry emitorów
o Zestawienie maksymalnych wartości stężeń analizowanych substancji w sieci receptorów
WERSJA ELEKTRONICZNA (wariant inwestycyjny; oddziaływania skumulowane)
o Emisje, parametry emitorów
(plik zakończony nazwą: Em)
o Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów
(plik zakończony nazwą: dane_siatka)
o Zakres obliczeń (plik zakończony nazwą: zakres_obliczen)
o Zestawienie maksymalnych wartości stężeń analizowanych substancji w sieci receptorów
(plik zakończony nazwą: sm)
o Tabelaryczne zestawienie maksymalnych wartości stężeń
(plik zakończony nazwą: stez_max)
o Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów
(plik zakończony nazwą: wyniki)
Załączniki graficzne:

III.

1.
2.
3.
4.
IV.

Mapa orientacyjna
Plan zagospodarowania terenu
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
Akustyka
Korespondencja urzędowa:

1. Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 10.01.2014r. (pismo
znak: WM.7016.2.1.2014.js) w sprawie aktualne stanu zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego na analizowanym terenie
2. Pismo Urzędu Miasta Gdyni z dnia 10.01.2014r. (pismo znak: ROE.6254.9.2013.AL 5319/14)
w sprawie kwalifikacji terenów chronionych akustycznie oraz w sprawie braku Miejscowego Panu
Zagospodarowania Przestrzennego na terenie inwestycji
3. Pismo Urzędu Miasta Gdyni z dnia 31.01.2014r. (pismo znak: ROE.6254.9.2013.AL 33060/14)
w sprawie braku Miejscowego Panu Zagospodarowania Przestrzennego na terenie inwestycji
4. Pismo Urzędu Miasta Gdyni z dnia 27.01.2014r. (pismo znak: ROD.604.20.2013.AD) w sprawie
informacji o środowisku
5. Pismo Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z dnia 15.01.2014r. (pismo znak: DS/286/11/KHS/14)
w sprawie udostępnienia danych o celach środowiskowych, ustalonych dla potrzeb drugiego cyklu
planistycznego dla jednolitych części wód: PLTWIIIWB3 – Zatoka Pucka Zewnętrzna,
PLRW2000234796 – Chylonka i PLGW2000113
6. Pismo RZGW w Gdańsku z dnia 23.01.2014r. (pismo znak: ZGPW/075-1/2014/MW) w sprawie
informacji o celach środowiskowych, ustalonych dla potrzeb drugiego cyklu planistycznego dla
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jednolitych części wód: PLTWIIIWB3 – Zatoka Pucka Zewnętrzna, PLRW2000234796 – Chylonka
i PLGW2000113
7. Pismo Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z dnia 26.3.2014r. (pismo znak: DS/286/43/KHS/14)
w sprawie omyłek w kartach charakterystyk jednolitych części wód
8. Pismo KZGW z dnia 09.04.2014r. (pismo znak: KZGW/DPiZW-pgw/564/2014/) w sprawie uwag
dot. kart charakterystyk jednolitych części wód
9. Wyniki badania prób osadów dennych pobranych w kanałach portowych portu Gdynia wzdłuż
nabrzeża Polskiego i Fińskiego
V.

Załączniki tekstowe z zakresu akustyki

1. „Noise from ships in ports. Possibilities for noise reduction”, Danish Ministry of the Environment,
2010
VI.

Załączniki tekstowe z zakresu ochrony powietrza
1. Accredited report Measurments of emissions Stena Germanica Stena Line Scandinavia AB
GÖteborg, 2010

2. Accredited report Measurments of emissions Stena Scandinavica Stena Line Scandinavia AB
GÖteborg, 2011
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1 WSTĘP
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiot opracowania stanowi Karta Informacyjna Przedsięwzięcia polegającego na budowie
Publicznego Terminalu Promowego w Porcie Gdynia, przy Nabrzeżu Polskim, przy ulicy Polskiej w pobliżu
Ronda Karlskrona we wschodniej części Portu Gdynia.
Przedmiotowa karta stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

1.2 Cel opracowania
Celem wykonanych w ramach przedkładanego opracowania analiz, jest przedstawienie podstawowych
informacji o przedsięwzięciu inwestycyjnym, określenie jego możliwych oddziaływań oraz wskazanie
rozwiązań chroniących środowisko.

2

RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
2.1 Rodzaj i skala przedsięwzięcia

Przedmiotem inwestycji jest budowa terminalu promowego z przejściem granicznym w Porcie Gdynia przy
Nabrzeżu Polskim, w wyniku czego nastąpi przeniesienie obsługi pasażerskiej, która obecnie
umiejscowiona jest w głębi portu, przy Nabrzeżu Helskim. Realizacja projektu spowoduje również
możliwość łatwiejszego manewrowania promami, obsługę większej liczby promów pasażerskich
i towarowych, oraz jednocześnie obsługę jednostek o większych rozmiarach (tonażu). Ponadto realizacja
niniejszej inwestycji, stanowi wdrożenie założeń Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu
zanieczyszczaniu morza przez statki (konwencja MARPOL), poprzez budowę infrastruktury portowej do
odbioru ścieków ze statków oraz zasilania statków w energię elektryczną z lądu.
Po przeprowadzonych analizach lokalizacyjno - techniczno - technologicznych wybrano lokalizację
planowanej inwestycji w Porcie Wschodnim, w Basenie IV, przy nabrzeżach Polskim i Fińskim - powstaną
nowe obiekty, place składowe, parkingi, przeprowadzone zostaną remonty istniejącej infrastruktury
portowej (dróg, torów kolejowych i in.), zapewniając przystosowanie terminalu do obsługi łączącej ruch
kolejowy, drogowy oraz promowy.
Przedsięwzięcie objęte niniejszym wnioskiem dotyczy przebudowy istniejącego obiektu wymienionego
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać a środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.) w § 2 ust.1. pkt. 34, tj. portu
morskiego do obsługi statków o nośności większej niż 1350 t1. Określony w przepisie jw. próg nośności,
wskazuje na wielkość portu jako całości, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o portach
i przystaniach morskich (Dz. U. 2010 Nr 33, poz. 179). Zatem obiektem o którym mowa jw. jest port morski
1

Zgodnie z § 2 ust.1. pkt. 34 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać a środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397, z późn zm.), do przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się porty lub przystanie morskie, w rozumieniu ustawy o portach i przystaniach
morskich, w tym infrastruktura portowa służąca do załadunku i rozładunku, połączona z lądem lub położona poza linią
brzegową, do obsługi statków o nośności większej niż 1350 t, w rozumieniu ustawy Kodeks morski, z wyłączeniem przystani
dla promów
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w Gdyni, natomiast poprzez jego przebudowę należy rozumieć realizację planowanej inwestycji, tj. budowę
publicznego terminalu promowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy przebudowy elementów infrastruktury
samodzielnie nie stanowią portu, wobec czego nie osiągają ww. progu.

tego

portu, które

Mając na uwadze powyższe, analizowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w §3. ust. 1 pkt. 64, w związku z § 2
ust.1. pkt. 34 ww. rozporządzenia:


§3. ust. 1 pkt. 64, tj. porty morskie, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 34

Ponadto mając na uwadze zapisy §3 ww. rozporządzenia, planowane poszczególne elementy
przedsięwzięcia należy zakwalifikować do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, o których mowa w:


§3, ust. 1, pkt 55 b, tj. zabudowa usługowa inna niż wymieniona w pkt. 54, wraz z towarzyszącą im
infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniej niż 2 ha (poza obszarami objętymi formami
ochrony przyrody)2;



§3, ust. 1, pkt 56 b, tj. garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, wraz z towarzyszącą
im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniej niż 0,5 ha (poza obszarami objętymi formami
ochrony przyrody)3;

2

§ 3 ust.1. pkt. 55 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać a środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397, z późn zm.):
zabudowa usługowa inna niż wymieniona w pkt 54, w szczególności szpitale, placówki edukacyjne, kina, teatry, obiekty
sportowe, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą:
a) objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o
powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
– 2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej
ustawy,
– 4 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze,
b) nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o
powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
– 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej
ustawy,
– 2 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze,
przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą
powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia;
3

§ 3 ust.1. pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać a środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397, z późn zm.):
garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, wraz w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub
zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 50, 52-55 i 57, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni
użytkowej nie mniejszej niż:
a) 0,2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej
ustawy,
b) 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a
- przy czym przez powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni zajętej przez pozostałe
kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego;
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Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej powyżej przytoczone powyżej polskie akty prawne stanowią
odzwierciedlenie zapisów Dyrektywy 2011/92/UE (DZ.U. : 26 z 28.1.2012) ujednolicającej tekst Dyrektywy
Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, z trzema kolejnymi zmieniającymi ją Dyrektywami
(97/11/WE, 2003/35/WE i 2009/31/WE), gdzie w załączniku nr II pkt 10 e, wymienia się inwestycje takie
jak:


budowa dróg, portów i urządzeń portowych, łącznie z portami rybackimi (przedsięwzięcia
niewymienione w załączniku I)

Niniejszy załącznik dotyczy przedsięwzięć podlegających przepisom art. 4 ust. 2 ww. dyrektywy mówiącym
o tym, iż przedsięwzięcia zaliczone do kategorii wymienionych w tym załączniku podlegają ocenie zgodnie
z art. 5-10 (ww. Dyrektywy), jeżeli Państwa Członkowskie uznają, że wymóg taki wynika z cech tych
przedsięwzięć.
Powyższe przepisy wskazują na to, że w analizowanym przypadku o obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko i zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko decyduje organ właściwy
do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu tzw. „screeningu”.
Zgodnie z art. 71, ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, z późn. zm) – dalej ustawa OOŚ, dla przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
jest wymagane przed uzyskaniem decyzji, o których mowa w art. 72 ustawy OOŚ.
Zgodnie z art. 74 ustawy OOŚ, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, do
wniosku o wydanie decyzji środowiskowej załącza się (obok innych wymaganych prawem załączników)
Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia.
Część terenu przeznaczonego pod budowę przedmiotowego przedsięwzięcia zlokalizowany jest na terenie
morskim, w związku, z czym zgodnie z art. 75 ust 1 pkt 1 c) organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.
Projekt współfinansowany będzie przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko (co opisano w rozdziale 2.3 e „Zgodność przedsięwzięcia
z wymaganiami przepisów krajowych i UE”).
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Przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie znajduje się w tabeli poniżej.

WODNE

LĄDOWE

OBRĘB

ARKUSZ

NUMER

GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD

121
131
131
116
121
120
120
120
132
132
132
132
131
131
131
131
131
133
116
120
120
120
120
120
132

5/1
7/1
14/3
12/1
4/1
21/1
20/1
19/1
17/2
18/2
6/2
7/2
18/1
10/1
5/1
11/3
13/3
8/1
5/1
22/1
17/1
18/1
24/1
14/1
4/2

DZIAŁKA
INWESTYCYJNA
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

2.1.1 Zakres planowanej inwestycji
 PROJEKTOWANE BUDYNKI I OBIEKTY:


Budynek Terminalu– 4ro kondygnacyjny o kubaturze ok. 30 000 m3 połączony z galerią
pasażerską służącą pasażerom do wejścia na prom. Budynek Terminalu zaprojektowano w
sposób umożliwiający w późniejszym okresie nadbudowę o jedną kondygnację o przewidywanej
sumarycznej kubaturze ok. 31 000 m3 lub dwie kondygnacje o sumarycznej kubaturze ok. 36 000
m3. Ponadto w związku z budową Budynku Terminalu planowana jest budowa niezbędnych
instalacji.



Budynek Magazynu - budynek magazynowy, mający również funkcję administracyjną oraz składu
celnego o powierzchni zabudowy ok. 1 100m2 i kubaturze ok. 7 500m3



Galeria Pasażerska - łącząca budynek terminala z łącznikiem ruchomym służącym pasażerom do
wejścia na statek o dł. ok. 320,0 m



Łącznik Ruchomy Galerii - ruchomy pomost łączący prom z galerią pasażerską pozwalający na
obsługę promów o różnych wysokościach lokalizacji włazu pasażerskiego. Łącznik ten będzie
poruszał się po nowoprojektowanym fundamencie i torowisku poddźwigowym umożliwiając
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regulację wzdłuż promu, celem zapewnienia maksymalnej uniwersalności terminalu i obsłużenie
różnych typów promów.


Brama wjazdowa terminal - stanowiska wjazdowe z kioskami do obsługi wjeżdżających (Obszar
Check-In: Wiata Check-In + Kioski Check-In, zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie Budynku
Terminalu. Kioski Check-In przewidziano, jako obiekty modułowo-kontenerowe, zunifikowane,
niezwiązane trwale z podłożem i możliwe do przestawiania z użyciem podnośników widłowych.



Brama wyjazdowa terminalu - stanowiska wyjazdowe z kioskami do obsługi wyjeżdżających
(Obszar Check-Out: Wiata Check-Out, + Kioski Check-Out), zlokalizowano w sposób
umożliwiający sprawne włączanie się ruchu pojazdów opuszczających terminal w ciąg ul. Polskiej.
Analogicznie jak w wypadku kiosków Check-In, kioski Check-Out przewidziano, jako obiekty
modułowo-kontenerowe, zunifikowane, niezwiązane trwale z podłożem i możliwe do
przestawiania.



Rampa Dolna i rampa Górna;
Projektowane rampy przeznaczone są do obsługi pojazdów samochodowych oraz ciągników
portowych poruszających się między zacumowanym promem a siecią dróg wewnętrznych
i parkingów Terminala Promowego. Pomosty umożliwią jednoczesny załadunek lub wyładunek
pojazdów z dwóch poziomów pokładów promów od strony rufy.
Charakterystyczne wymiary rampy dolnej:
Szerokość

ok. 30,00 m

Długość

ok. 15,00 m

Charakterystyczne wymiary rampy górnej:
Szerokość

ok. 10,00 m

Długość

ok. 17,50 m

Konstrukcja wsporcza rampy górnej zostanie umieszczona na pomoście wykonanym w postaci
żelbetowej płyty na ruszcie palowym. Na pomoście wykonstruowany zostanie również ciąg jezdny
służący do najazdu na rampę dolną.


Estakada Najazdowa - obiekt ten ma za zadanie umożliwić pojazdom dojazd na rampę górną
terminalu promowego. Konstrukcją estakady jest wieloprzęsłowy stalowy ruszt belkowy, zespolony
z żelbetową płytą pomostu.
Rozpiętość teoretyczna przęseł: od ok 18m do ok. 35m
Długość całkowita estakady: L = ~170m
Długość całkowita obiektu wraz z murami oporowymi: Lc=~270,0m



Przebudowa oraz remont Nabrzeża Polskiego i Nabrzeża Fińskiego
W ramach inwestycji przeprowadzony zostanie szereg prac na nabrzeżach Polskim i Fińskim
polegających na:
Przebudowie i remoncie Nabrzeża Polskiego na całej długości opracowania w zakresie
umożliwiającym przeniesienie obciążeń od dobijania i cumowania promów tj. na odcinku ok. 400 m
Nabrzeża Polskiego. Przebudowa będzie miała również na celu powiązanie całości konstrukcji
terminalu promowego w spójną technologicznie całość.
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Nabrzeże Fińskie nie będzie zmieniało swojej funkcji nie mniej musi zostać wyremontowane
i przebudowane na odcinku ok. 210m w zakresie umożliwiającym powiązanie technologiczne.
W skład powyżej określonej przebudowy i remontu wchodzić będą:


Wykonanie przedniej palościanki na dł. ok 300m przy Nab. Polskim i ok. 30m przy Nab.
Fińskim



Wykonanie prac czerpalnych
Etap I: wykonanie prac czerpalnych do głębokości technicznej -11,00m.
Etap II: wykonanie prac czerpalnych do głębokości około -16,00m wraz z jednoczesnym
wykonaniem umocnieniem dna na szerokości ok. 40m przy Nabrzeża Polskiego oraz
szerokości ok. 60 m wzdłuż Nabrzeża Fińskiego.
Przewidywana kubatura urobku z prac czerpalnych w obu etapach wynosi ok. 64 000m3.

Dla obu etapów przewiduje się możliwość pogłębienia dna do maksymalnej rzędnej -16,0mnpm
w odległości ~24m od krawędzi nabrzeża w przypadku takiej konieczności.


Przebudowa linii odbojowej wraz z przebudową konstrukcji Nabrzeża Polskiego pod nowe
urządzenia odbojowe i urządzenia cumownicze (konieczne będzie wykonanie dodatkowego
palowania na sekcjach nabrzeża gdzie występują urządzenia cumownicze). Krawędź konstrukcji
odwodnego oczepu Nabrzeża Polskiego wysunięta zostanie ok. 1,5m względem pierwotnej linii
nabrzeża w kierunku na wodę.



Na odcinku około 30m licząc od narożnika Nabrzeża Polskiego w kierunku na Nabrzeże Fińskie
zostanie pogrążona palościanka, której celem będzie zabezpieczenie stateczności skrzyń.
Przestrzeń pomiędzy nową ścianką a skrzynią wypełniona będzie betonem.



Sekcje przewidziane pod urządzenia automatycznego cumownicze zostaną przebudowane
i wzmocnione dodatkowymi palami (w przypadku zastosowania tych urządzeń).



Wymiana odbojnic na Nabrzeżu Fińskim



Przebudowa nabrzeża pod wyposażenie w postaci tramwaju galerii (łącznik ruchomy) oraz
posadowienie belki podszynowej fundamentowanej na palach



Nabrzeża zostaną przebudowane tak by ich górna rzędna wynosiła +2,40mnpm Kr



Nabrzeża będą doposażone we wszystkie brakujące elementy niezbędne z punktu widzenia
przepisów (drabinki, stojaki ze sprzętem ratowniczym, krawężniki zabezpieczające przed zjazdem
do wody itd.)



Remont nieprzebudowywanych elementów konstrukcji polegający na ich zabezpieczeniu
i uzupełnieniu ewentualnych ubytków.



Wykonanie pomostu dla mocowania rampy dolnej i posadowienia konstrukcji wsporczej rampy
górnej w postaci grodzy z palościanki połączonej sztywno z nowo projektowaną palościanką
nabrzeża Polskiego. Palościanka wewnątrz grodzy połączona zostanie ściągami. Wewnątrz
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grodzy wykonany zostanie ruszt palowy służący jako posadowienie pośrednie płyty łoża rampy
dolnej oraz konstrukcji wsporczej rampy górnej. Wymiary części przedniej w rzucie wyniosą ca
22,0x38,0 m. Część tylna pomostu stanowić będzie płytę żelbetową posadowioną na ruszcie
palowym. Służyć ona będzie, jako podstawa ciągu jezdnego służącego do najazdu na rampę dolną
oraz jako posadowienie konstrukcji wsporczej estakady najazdowej na rampę górną. Wymiary
płyty części tylnej w rzucie wyniosą ca 58,0x38,0 m.
 PLACE POSTOJOWE I PARKINGI:


Plac przed Check-In nr 1 i 2 - na ich terenie oczekiwać będą pojazdy, które nie dokonały jeszcze
odprawy frachtowej:
o Plac nr 1 - samochody osobowe

o powierzchni ok. 4 950m2 (ok. 1075lm4, tj. ok. 215 aut)

o Plac nr 2 - samochody ciężarowe

o powierzchni ok. 12 400m2 (ok. 1875lm, tj. ok. 110 aut)



Plac Główny – o powierzchni ok. 38 526 m2 wraz z zawartym w nim obszarem kolejowym,
zlokalizowany wewnątrz wygrodzenia Terminalu przeznaczony dla samochodów ciężarowych ok.
3 987 lm, tj. ok. 233 aut i samochodów osobowych ok. 600lm, tj. ok.120 aut



Plac General Cargo/ Intermodal nr 6 (o powierzchni ok. 6 421m2) - znajduje się w zachodniej
części obszaru terminalu i przewidziany jest do zwykłej obsługi naczep intermodalnych typu
„unattended”.
o naczepy intermodalne ok. 33 miejsc parkingowych, w tym ok. 15 naczep chłodniczych
wymagających ciągłej dostawy energii elektrycznej w trakcie postoju;
o dodatkowo w okresie wzmożonej obsługi naczep intermodalnych na placu głównym
zaplanowano dodatkowe miejsca parkingowe dla tego typu pojazdów: ok. 152 miejsc
parkingowych.



Parking nr 1 i 2;
o Parking nr 1 (przed budynkiem Terminalu) o powierzchni ok. 2 700m2 dla ok. 107 aut;
o Parking nr 2 (parking w rejonie Kapitanatu) o powierzchni ok. 2 453m2 dla ok. 100 pojazdów.



Przebudowa torów i rozjazdów kolejowych - połączenie II strefy nabrzeża Polskiego i Fińskiego z I
strefą nabrzeża Francuskiego.; Długość łączna ~750m.



Przebudowa istniejącej i budowa nowej kanalizacji deszczowej, wyposażonej w urządzenia
podczyszczające, z wylotami do wód basenu portowego IV w Nabrzeżu Polskim;



Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z sąsiadujących z nabrzeżem
urządzeń kubaturowych



Budowa punktów odbiorów ścieków ze statków wraz z niezbędną infrastrukturą.



Budowa punktu/ów zasilania statków w energię elektryczną z lądu wraz z niezbędną infrastrukturą.



Wycinka kolidującej zieleni (co opisano poniżej w podpunkcie Wycinka niniejszego rozdziału).

4

lm – długość linii załadowczej
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Wyburzenie obiektów kubaturowych kolidujących z planowanym przedsięwzięciem wraz z likwidacją
infrastruktury podziemnej – o łącznej kubaturze ok. 200 000 m3.



budowa włączenia ruchu drogowego z terminalu promowego do istniejącej infrastruktury
drogowej wraz z uwzględnieniem komunikacji publicznej na placu przed terminalem;



budowy lub przebudowy uzbrojenia inżynieryjnego na terenie przewidywanej inwestycji



budowa urządzeń dodatkowych tj.:
o wykonanie linii kablowych SN 15 kV do zasilania statków z lądu ze stacji PPZ-1 zlokalizowanej
około 900 m na południe od terminalu;
o wykonanie portali o konstrukcji stalowej wraz z posadowieniem do montażu urządzeń
fotograficznej rejestracji stanu pojazdów wjeżdżających na terminal, wyjeżdżających
z terminalu oraz poruszających się w rejonie placu intermodalnego;
o żurawik do podawania kabla zasilającego statek;
o kontener przyłączeniowy do zasilania statków energią elektryczną;
o konstrukcje wsporcze do podawania rur do zrzutu ścieków i podawania wody na statek;
o punkty sanitarne na placu;
o ogrodzenie, szlabany, bramy;
o uzbrojenie terenu w sieci i przyłącza: sieć wodociągowa (punkty poboru wody pitnej, hydranty
p-poż., przyłącza wodociągowe), kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć
ciepłownicza wysokoparametrowa, sieć elektroenergetyczna SN, sieć zasilająca prom w trakcie
postoju, sieć elektroenergetyczna nN, kanalizacja elektroenergetyczna, instalacja
oświetleniowa, infrastruktura teletechniczna;
o stanowisko wagowe przejezdne (tzw. Pre-gate umożliwiający pomiar długości pojazdów
ciężarowych oraz ważenie) - przed wjazdem na terminal, jeszcze przed check In;

2.1.2 Wycinka
W związku z planowanym przedsięwzięciem nastąpi lokalna wycinka zieleni kolidującej z inwestycją.
Wzdłuż ul. Polskiej, na południowy – zachód od Kapitanatu Portu Gdynia, zlokalizowany jest szpaler 19 Lip
drobnolistnych (Tilia cordata) o obwodzie pni drzew od ok. 38 do ok. 100cm. Kolizja nastąpi również z
drzewami (klon) oraz licznymi krzewami przy Rondzie Karlskrona. Wycinka w tym rejonie zostanie
ograniczona do minimum, tj. do wycinki należy przeznaczyć tylko drzewa kolidujące z inwestycją,
natomiast pozostałe należy zabezpieczyć we właściwy sposób przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

18

Budowa Publicznego Terminalu Promowego
w Porcie Gdynia przy Nabrzeżu Polskim.
Numer projektu: 20T23488.00
Rewizja: 04
czerwiec 2014 r.
Strona 19 / 202

Rysunek 2.1.2-1 Lokalizacja szpaleru Lip drobnolistnych wskazanych do wycinki
nieopodal Kapitanatu Portu Gdynia

Rysunek 2.1.2-2 Roślinność w rejonie ronda Karlskrona [źródło: google maps]
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2.1.3 Wyburzenia
Z uwagi na istniejące zainwestowanie przed przystąpieniem do realizacji inwestycji konieczne będzie
wykonanie prac rozbiórkowych.
W związku zamierzeniem
kubaturowych:

inwestycyjnym

koniczna

będzie

likwidacja

następujących

obiektów

1.

budynek magazynowy (o kubaturze 43 700 m³) – istniejący budynek nr 23 (nr inw. 104-0248),
przeznaczony do rozbiórki znajduje się pomiędzy Nab. Fińskim od północy, a ulicą Polską od
południa, oraz pomiędzy budynkiem kapitanatu Portu a dwoma niedużymi budynkami;

2.

budynek biurowy (o kubaturze: 1600 m³) - Istniejący budynek nr inw. 105-0129, wpisany do
gminnej ewidencji zabytków dla miasta Gdyni, przeznaczony do rozbiórki - znajduje się pomiędzy
niewielkim budynkiem biurowym od strony Nabrzeża Fińskiego od północy, a ulicą Polską od
południa oraz magazynem nr 23 od wschodu;

3.

budynek o funkcji publicznej ( stołówka) (o kubaturze: 443,4 m³) - budynek od północy sąsiaduje
z Nabrzeżem Fińskim, od wschodu z budynkiem magazynowym nr 23, a od południa z budynkiem
biurowym nr 6;

4.

budynek magazynu (Magazyn 2; nr inw. 104-0087) wraz z dobudówką (nr inw. 105-0111) (o
kubaturze: ~ 153 067,877 m³) - przeznaczony do rozbiórki znajduje się przy ul. Polskiej 8 na
terenie Portu Gdynia wpisany do gminnej ewidencji zabytków dla miasta Gdyni; budynek
przeznaczony jest na magazyn, pomieszczenia biurowe i barowo bufetowe;

Na poniższym rysunku przedstawiono budynki przeznaczone do wyburzenia zgodnie z numeracją jw.

Rysunek 2.1.3-1 Obiekty kubaturowe przeznaczone do wyburzenia [źródło własne]
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Oprócz ww. budynków (Magazyn nr 2, magazyn nr 23, budynek biurowy dwukondygnacyjny oraz mały
budynek pomocniczy), wykonane zostaną rozbiórki wszystkich placów, oraz nawierzchni drogowych/
kolejowych, będących w kolizji z nowym projektem zagospodarowania. Tyczy się to również całej
infrastruktury podziemnej. W rejonie nabrzeży przewiduje się prace rozbiórkowe w zakresie koniecznym do
wykonania przebudów.
Przewidziano zatem również likwidację następujących obiektów:


przyłącza energetycznego



przyłączy wodociągowych



przyłącza kanalizacji sanitarnej



nieczynne przyłącza kanalizacji ogólnospławnej



przyłączy teletechnicznych



przyłączy CO



instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej



instalacji elektrycznej



instalacji teletechnicznej



instalacji odgromowej

Część materiałów z rozbiórek ma być wykorzystana do budowy nowego terminala, np. kruszony beton
z rozbiórek nawierzchni betonowych może posłużyć jako podbudowa pod nowe nawierzchnie.

2.2 Usytuowanie przedsięwzięcia
2.2.1 Usytuowanie przedsięwzięcia względem granic administracyjnych – położenie
geograficzne
Terytorialnie inwestycja położona jest w północnej Polsce, w województwie pomorskim, w granicach gminy
i miasta Gdynia, nad Morzem Bałtyckim.
Teren lądowy przeznaczony na przedmiotowy terminal promowy obejmować będzie obszar określony linią
Nabrzeża Polskiego i Fińskiego, obszarem przy ulicy Polskiej w pobliżu Ronda Karlskrona we wschodniej
części Portu Gdynia. Ponadto przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze morskich wód
wewnętrznych przy nabrzeżach jw.
Orientacyjną lokalizację inwestycji przedstawiono na poniższym rysunku.
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Rysunek 2.2.1-1 Lokalizacja przedsięwzięcia

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie obecnie należącym do Zarządu Morskiego Portu
Gdynia S.A.. Obszar inwestycji sąsiaduje z innymi działkami o podobnym charakterze (zagospodarowaniu
terenu i ich funkcji) znajdującymi się również na terenie Portu Gdynia.

Przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie – zestawienie działek ewidencyjnych – stanowi załącznik nr I do
niniejszego opracowania.

2.2.2 Warunki wynikające z dokumentów planistycznych
Teren planowanej inwestycji nie jest objęty ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego (dalej MPZP), zgodnie pismem Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni z dnia
10.01.2014r. (pismo znak: ROE.6254.9.2013.AL 5319/14) oraz z pismem z dnia 31.01.2014r. (pismo znak:
ROE.6254.9.2013.AL 33060/14).
Lokalizację inwestycji na tle obszarów objętych poszczególnymi dokumentami
przedstawiono na poniższym rysunku (przedsięwzięcie położone w „obszarze szarym”).

planistycznymi
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Rysunek 2.2.2-1 Lokalizacja terenów objętych MPZP analizowanego obszaru
[źródło: BIP Gdynia]
Legenda
kolor zielony – obszary dla których uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
kolor żółty – obszary dla których sporządzono projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
kolor szary – obszary dla których nie uchwalono i nie sporządzono projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego

Dla terenu inwestycji oraz pozostałego obszaru miasta Gdyni, dla którego nie uchwalono MPZP,
obowiązującym dokumentem określającym w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady
zagospodarowania, jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni
(dalej SUiKZP). Dokument ten przyjęty został Uchwałą Nr XXXVIII/799/14 rady Miasta Gdyni z dnia
15 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gdyni.
Analizowany teren wg ww. dokumentu, zlokalizowany jest w funkcjonalnej strefie portowo – przemysłowo –
usługowej (PM, PU). Obszar ten uznano za rozwojowy dla kształtowania nowych funkcji portowoprzemysłowych.
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Rysunek 2.2.2-2 Lokalizacja inwestycji na tle SUiKZP Gdyni

Dla obszarów morskich przyległych do Portu Gdynia, gdzie zlokalizowane jest niniejsze przedsięwzięcie,
zgodnie z Obwieszczeniem Dyrektorów Urzędów Morskich z dnia 15 listopada 2013r., przystąpiono do
procesu planistycznego, którego celem jest sporządzenie projektu „Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich”. Przedmiotowy plan obejmować będzie polskie obszary
morskie w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich i administracji morskiej,
z wyłączeniem morskich wód wewnętrznych określonych w art. 4 pkt. 1, 3 i 4. Z uwagi na fakt, iż
przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze morskich wód wewnętrznych jw., ww. plan
zagospodarowania przestrzennego. nie będzie dotyczył terenu planowanej inwestycji.

2.2.3 Usytuowanie
środowiska
2.2.3.1

przedsięwzięcia

względem

poszczególnych

komponentów

Położenie i geomorfologia

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie Portu Gdynia w województwie pomorskim w
mieście Gdynia. Najbliższe sąsiedztwo stanowią działki zagospodarowane obiektami portowymi.
Obszar Portu Gdynia jak również terenów sąsiadujących w promieniu 10 km zlokalizowany jest zgodnie
z podziałem fizycznogeograficznym Jerzego Kondrackiego w regionie Pobrzeża Gdańskiego, mezoregionie
Pobrzeże Kaszubskie mikroregionie Pradolina Kaszubska, która otacza od zachodu i północy Kępę
Oksywską. Pobrzeże Kaszubskie obejmuje dwa typy krajobrazu: kępy wysoczyznowe oraz rozdzielające je
części pradolin z okresu recesji pomorskiej fazy zlodowacenia. Tereny Pobrzeża 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 podnóża Kępy Oksywskiej. Na piaszczysto - pylastym trzeciorzędowym
podłożu występującym tam na głębokości ok. 40 m (-30 m n.p.m.) zalegają bezpośrednio osady
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wodnolodowcowe wykształcone w postaci piasków różnej granulacji za żwirami i otoczakami, pochodzące
z okresu zlodowacenia północnopolskiego - głównie z fazy pomorskiej. Występuje wśród nich nieciągłe
przewarstwienie osadów zastoiskowych mułkowato - pylastych o miąższości 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. Duże zróżnicowanie morfologiczne terenu wynika z głębokich rozcięć erozyjnych niszczących
naturalny ekran zalegających pod glinami utworów wodonośnych. Stąd też niekiedy erozja pozostawiła
niewielką miąższość utworów spoistych redukując do minimum ich ekranującą rolę. W strefie Doliny
Zagórskiej Strugi oraz doliny Redy brak utworów morenowych od powierzchni terenu. Stąd też rejony te
narażone 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 Nabrzeżu
Indyjskim ok. 2,5 m). W/w teren położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Zatoki Gdańskiej.

Rysunek 2.2.3-1 Lokalizacja inwestycji na tle mapy geomorfologicznej
[źródło: KZG „Dolina Redy i Chylonki"]
2.2.3.2

Budowa geologiczna

Biorąc pod uwagę jednostki geologiczno – strukturalne Polski, teren Portu Gdynia znajduje się w zasięgu
obniżenia perybałtyckiego. Biorąc pod uwagę jednostki hydrogeologiczne Polski, port położony jest
w podregionie gdańskim (V 1) regionu gdańsko-elbląskiego (V).
Budowa geologiczna terenu portu wskazuje na występowanie utworów czwartorzędowych, o średniej
miąższości 30 ÷ 40 m, reprezentowanych głownie poprzez plejstoceńskie piaski wodnolodowcowe o
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zróżnicowanej granulacji, gliny zwałowe oraz osady mulisto-ilaste. Poniżej zalegają osady
przedczwartorzędowe (mioceńskie i oligoceńskie) o stropie silnie zróżnicowanym w wyniku erozyjnej
działalności lądolodu.5
Budowa geologiczna obszaru portu jest prosta. W podłożu poniżej nasypów lub gleby o miąższości 0,0 2,1 m p.p.t. stwierdzono holoceńskie utwory rzeczne reprezentowane przez średnioziarniste piaski oraz
lokalnie torfy o miąższości 0,2 – 1,1 m p.p.t. Nasypy zbudowane są głównie ze średnioziarnistych piasków
z domieszkami próchnicy.
Dla potrzeb projektowych została wykonana dokumentacja geologiczna dotycząca sprawdzenia ośrodka
gruntowego w miejscu projektowanego zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa infrastruktury portowej do
obsługi promów morskich wraz z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia”2008.
W badanym podłożu poniżej powierzchniowej warstwy betonu i nasypów nawiercono grunty niespoiste
oraz organiczne w postaci piasków i przewarstwień torfem i namułem zalegającym na głębokości ok. 4 m
poniżej poziomu terenu i miąższości średnio od 1,0 do 1,5 m.. Grunty te do średniej głębokości ok. 8,0-10,0
m ppt. stanowią nasypy wbudowane w podłoże w okresie budowy Portu Gdynia.
Ponadto zgodnie z zapisami SUiKZP Gdyni, teren przedmiotowej inwestycji nie jest położony na obszarze
narażonym na osuwanie się mas ziemnych oraz nie koliduje z żadnymi udokumentowanymi oraz
perspektywicznymi złożami kopalin.
2.2.3.3



Wody podziemne

Woda gruntowa

Woda gruntowa występuje w postaci zwierciadła swobodnego w piaskach oraz napiętego poniżej spągu
gruntów organicznych. Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle na terenie przedmiotowej inwestycji
stabilizuje się na głębokości ok. 2,0 m (od 1,8 do 2,1m ppt6). Należy jednak mieć na uwadze, iż poziom
zwierciadła wody gruntowej może ulegać wahaniom, uzależnionym od aktualnych warunków
hydrometeorologicznych.


5

Poziomy wodonośne

Na podstawie:

„Raport skumulowanych oddziaływań na środowisko projektowanych inwestycji: przebudowa Kanału Portowego w Porcie
Gdynia; budowa infrastruktury portowej do obsługi promów morskich wraz z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia;
rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia;
zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia; budowa infrastruktury Centrum Logistycznego w Porcie
Gdynia”; Terra Consulting, sierpień 2008/styczeń 2009
„Dostosowanie infrastruktury wod-kan do odbierania ścieków ze statków pasażerskich i handlowych w Porcie Gdynia”, URS
Polska Sp. z o.o., lipiec 2012r.
6

Opinia hydrogeologiczna dotycząca warunków hydrogeologicznych i aktualnego stanu czystości środowiska gruntowo-

wodnego w rejonie projektowanego parkingu samochodów ciężarowych przy ul. Chrzanowskiego w Gdyni; Przedsiębiorstwo
Terra – Wiert; Gdynia, wrzesień 2006
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W podregionie gdańskim główny użytkowy poziom wodonośny
czwartorzędowych7, kredy górnej i lokalnie trzeciorzędu (oligocenu):

znajduje

się

w

utworach



w utworach czwartorzędowych – piaskach i żwirach poziom użytkowy występuje przeważnie na
głębokości 10 - 80 m (miejscami do 120 m), nie jest izolowany od powierzchni terenu, ma
swobodne zwierciadło wody. Wydajność studni przeważnie w granicach 10 - 70 m3h-1, w rejonie
opracowania brak jest izolacji pierwszego poziomu użytkowego lub jest on połowiczny,



w utworach trzeciorzędowych (górnomioceńskich) - poziom wodonośny występujący na głębokości
30 - 150 m, wydajności do 120 m3h-1 (najczęściej 10 - 50 m3h-1).



w utworach mezozoicznych (kredy górnej) – piaskach i marglach poziom użytkowy, występuje na
głębokości 100 - 250 m. Wydajność studni w części północnej podregionu waha się w granicach
70 - 120 m3h-1.

W rejonie inwestycji 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 może powodować występowanie zanieczyszczeń antropogenicznych
pochodzących z tego obszaru.



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

Zgodnie z opinią hydrogeologiczną dla obszaru sąsiadującego z terenem przedmiotowej inwestycji
podziemne pozostają w bezpośredniej więzi hydraulicznej z wodami basenu portowego.

8

wody

Jakość wody obydwu poziomów wodonośnych jest monitorowana przez ZMPG S.A., oprócz badań wody
ze studni jw., dodatkowo za pomocą pięciu otworów obserwacyjnych (co opisano również w ppkt. „Ujęcia
wód” niniejszego rozdziału).



7

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) – obszary występowania

„Raport skumulowanych oddziaływań na środowisko projektowanych inwestycji: przebudowa Kanału Portowego w Porcie

Gdynia; budowa infrastruktury portowej do obsługi promów morskich wraz z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia;
rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia;
zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia; budowa infrastruktury Centrum Logistycznego w Porcie
Gdynia”; Terra Consulting, sierpień 2008/styczeń 2009

8

Opinia hydrogeologiczna dotycząca warunków hydrogeologicznych i aktualnego stanu czystości środowiska

gruntowo-wodnego w rejonie projektowanego parkingu samochodów ciężarowych przy ul. Chrzanowskiego w
Gdyni; Przedsiębiorstwo Terra – Wiert; Gdynia, wrzesień 2006

27

Budowa Publicznego Terminalu Promowego
w Porcie Gdynia przy Nabrzeżu Polskim.
Numer projektu: 20T23488.00
Rewizja: 04
czerwiec 2014 r.
Strona 28 / 202

Port Gdynia, a zatem i przedmiotowa inwestycja),znajduje się w południowo - wschodniej części Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych nr 110 (GZWP 110 „Pradolina Kaszuby i rzeka Reda”) o powierzchni
146,95 km2.
Jest to zbiornik pradoliny stanowiący wąską strukturę hydrogeologiczną oddzielającą Pojezierze
Kaszubskie od Wysoczyzny Żarnowieckiej i kęp nadmorskich. GZWP 110 – Pradolina Kaszubska jest
czwartorzędową strukturą wodonośną związaną z piaszczysto-żwirowymi osadami pradoliny Kaszubskiej
i pradoliny Redy-Łeby. Warstwę wodonośną w obrębie zbiornika stanowią piaszczysto-żwirowe utwory
wodnolodowcowe (poziom pradolinny). Strop poziomu wodonośnego występuje na ogół płytko pod
powierzchnią terenu: od 0,5 do 5 m, tylko na stożkach napływowych nieco głębiej. Miąższość poziomu
wodonośnego wynosi 20 – 35 m, z wyjątkiem rynien występujących w spągu pradolin, gdzie sięga nawet
100 m (np. w rejonie Kazimierza, Redy, Wejherowa). Przepływ wód w kierunku GZWP nr 110 jest średnio
szybki (30÷100 m/a) i szybki (100÷300 m/a) i należą one do I klasy czystości. Lokalizacja Portu na terenie
GZWP nr 110 oraz brak naturalnej izolacji warstwy wodonośnej, stwarza zagrożenie przedostania się
zanieczyszczeń z wodami opadowymi. We wschodniej części tego zbiornika występuje również fragment
znacznie większego GZWP nr 111 „Subniecka Gdańska”, rozpoznanego w wodonośnych utworach kredy
górnej, w granicach którego również znajduje się planowana inwestycja9.
GZWP nr 111 występuje na znacznych głębokościach. Zajmuje powierzchnię ok. 4000 km2, obejmując
znaczną część Pojezierza Kaszubskiego oraz obszary nizinne strefy przymorskiej. Jego warstwy
wodonośne zbudowane są z frakcji piaszczystej wytworzonej z drobnoziarnistych piasków glaukonitowokwarcowych i glaukonitowych, podrzędnie przewarstwionych kruchymi piaskowcami oraz piaszczystymi
gezami. Strop piaszczystej warstwy wodonośnej zalega przeważnie na rzędnych od –100 do -140 m n.p.m.
i zapada w kierunku południowo-wschodnim. W północnych krańcach swojego zasięgu miąższość warstwy
wodonośnej Zbiornika wynosi około 39 do 46 m, w rejonie Gdyni około 70 m, a w okolicach Redy osiąga 96
m. Ze względu na głębokie położenie zbiornika ujmowanie jego wód wymaga wiercenia głębokich studni,
ma to jednak korzystny wpływ na ochronę zbiornika przed zanieczyszczeniami 10.

9

http://www.pgi.gov.pl/pl/wody-podziemne-pomorza/gzwp-pomorze/4401-gzwp110-pradolina-kaszubksa.html

10

http://www.kzg.pl/index.php/srodowisko_geograficzne,wody_podziemne,gzwp_w_rejonie_kzg
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Rysunek 2.2.3-2 Lokalizacja inwestycji na tle GZWP
[źródło: PSH]



Jednolite części wód podziemnych

Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, planowana inwestycja w Porcie
Gdynia zlokalizowana jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW240013
o powierzchni 2 812,5 km2, znajdującej się w granicach dorzecza Wisły, w regionie wodnym Dolnej Wisły.
Tabela 2.2.3-1 Charakterystyka JCWPd PLGW240013 wg PGW11
Europejski kod JCWPd
Nazwa JCWPd

PLGW240013
13

Ekoregion

Równiny Centralne

Ocena stanu ilościowego
Ocena stanu chemicznego
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów
środowiskowych
Derogacja

dobry
dobry
niezagrożona
brak

Ocena stanu ww. JCWPd wskazuje na dobry stan wód podziemnych zarówno pod względem ilościowym
jak i chemicznym.

11

Wg załącznika do „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (M. P. 2011, nr 49, poz. 549)
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Rysunek 2.2.3-3 Lokalizacja inwestycji na tle JCWPd PLGW240013
[źródło: PIG]

Należy nadmienić, iż w 2008 r. opracowano nową koncepcję wydzielenia JCWPd i w oparciu o nią
dokonano podziału obszaru Polski na 172 JCWPd. Natomiast aktualny podział, tj. podział JCWPd na 161
części, obowiązuje do końca 2014 roku12.
Zgodnie z nowym podziałem - numer analizowanej JCWPd (tj. nr 13) nie uległ zmianie. Ponadto ocena
stanu ww. JCWPd na rok 2012, również wskazuje na dobry stan wód podziemnych zarówno pod względem
ilościowym jak i chemicznym13.
Przy czym zaktualizowaną ocenę JCW, cele środowiskowe wraz z kartami charakterystyk JCW
przedstawiono w opracowaniu „Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód
powierzchniowych (JCWP), podziemnych (JCWPd) i obszarów chronionych”.
Wobec czego dokument, o którym mowa powyżej wraz z kartami charakterystyk analizowanych JCW
pozyskano z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz z Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej zgodnie z korespondencją stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania
(załącznik IV Korespondencja urzędowa - pismo nr 5 - 8).

12

Propozycja nowego podziału obszaru Polski na JCWPd wg informacji Państwowej Służby Hydrogeologicznej

http://www.psh.gov.pl/artykuly_i_publikacje/publikacje/charakterystyka-geologiczna-i-hydrogeologiczna-zweryfikowanych-jcwpd.html
13

Wg opracowania przygotowanego dla KZGW „Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód

powierzchniowych (JCWP), podziemnych (JCWPd) i obszarów chronionych”, Gliwice, październik 2013r.
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Ujęcia wód

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. Próbki wody pobierano w dwóch seriach:


wiosną (w maju) z otworów: studnia IV i piezometrach P-3a, P-3b, P-3c, P-4a, P-4b,



jesienią (w październiku) z otworów: studnia nr 1a, II, III, 4, IV, oraz piezometrach P-3a, P-3b, P3c, P-4a, P-4b.

Obecnie czynne są studnie nr: III, IIIa, IV oraz 4b. Studnia nr 1a wyłączona jest z eksploatacji, natomiast
studnia nr II została zlikwidowana w 2013 roku.

Rysunek 2.2.3-4 Portowe Ujęcie Wody

Zakres i częstotliwość monitoringu wód podziemnych na terenie ujęcia Portu Gdynia określona została
w decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nr UOD.RO-752/2/d/01 z dnia 18.01.2001 r.
Okresowe obserwacje i kontrole wód podziemnych w ramach monitoringu lokalnego potwierdzają trwałe
odwrócenie naturalnego układu zwierciadła wód podziemnych w obu warstwach wodonośnych. Wyższy
poziom zalegania zwierciadła wody w górnej warstwie wodonośnej niż w warstwy dolnej, umożliwia
dodatkowe zasilanie ujmowanej warstwy przez wody przypowierzchniowe. Kierunki dopływu wód
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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.
Zatem planowane przedsięwzięcie nie jest usytuowane na kierunku spływu wód podziemnych do ujęć 14, co
zobrazowano na poniższych rysunkach.

Rysunek 2.2.3-5 Główny kierunek przepływu wód podziemnych na tle ujęć na terenie Portu Gdynia

14

15

Wg opracowania „Operat wodno prawny na odprowadzenie wód opadowych gromadzących się na terenie parkingu

samochodów ciężarowych przy ul. Chrzanowskiego w Gdyni do kanalizacji deszczowej zlewni ZL32 i dalej do Basenu
Portowego”, NORD Inwestments SA, Gdańsk, wrzesień 2006r.
15

Na podstawie zał. 4 wg opracowania „Raport skumulowanych oddziaływań na środowisko projektowanych inwestycji:

przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia; budowa infrastruktury portowej do obsługi promów morskich wraz z dostępem
drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia; rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i
kolejowym w Porcie Gdynia; zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia; budowa infrastruktury
Centrum Logistycznego w Porcie Gdynia”; Terra Consulting, sierpień 2008/styczeń 2009
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Rysunek 2.2.3-6 Kierunek spływu wód podziemnych na analizowanym terenie [źródło własne]

2.2.3.4

Warunki hydrograficzne

W bezpośrednim otoczeniu przedmiotowej inwestycji, nie występują cieki powierzchniowe. Planowane
przedsięwzięcie zlokalizowane jest na Nabrzeżu Polskim i Fińskim we wschodniej części Portu Gdynia,
równolegle do Basenu IV im. Marszałka Piłsudskiego.
Najważniejsza z punktu widzenia projektowanych inwestycji w Porcie Gdynia jest przepływająca przez
zachodni teren portu Chylonka , spływająca z wysoczyzny do Pradoliny Kaszubskiej. Jest to liczący około
3,2 km ciek, z dorzeczem 8,2 km2.
Na zachodnim krańcu Kanału Portowego, zlokalizowane jest ujście Chylonki, gdzie aktualnie trwają prace
związane z przebudową jej koryta.
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Rysunek 2.2.3-7 Przybudowa rzeki Chylonki

Zatem jak wskazano na poniższym rysunku, omawiany ciek znajduje się:


po przeciwnej stronie portu aniżeli przedmiotowa inwestycja,



w odległości. ok. 3 km w kierunku zachodnim od terenu przedsięwzięcia.

Rysunek 2.2.3-8 Lokalizacja inwestycji na tle sąsiadujących cieków
[źródło: KZG „Dolina Redy i Chylonki"]
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Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP)



Zgodnie z przyjętą w Polsce typologią wód – wg „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisły” w pierwszym cyklu planowania gospodarowania wodami w Polsce, przedmiotowa inwestycja
w Porcie Gdynia zlokalizowana jest w granicach naturalnej jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP)
w kategorii wody przejściowe: PLTWIIIWB3 Zatoka Pucka Zewnętrzna, znajdujących się w granicach
obszaru dorzecza Wisły, w regionie wodnym Dolnej Wisły.
JCWP Zatoka Pucka Zewnętrzna przypisany został typ TWII16 – zalewowy z substratem piaszczystym
i mulistym.
Całkowita powierzchnia JCWP Zatoka Pucka Zewnętrzna wynosi ok. 285,93 km 2, natomiast długość
obwodu tej części wód to ok. 99,85 km, przy czym ok. 68,21 km przebiega wzdłuż linii brzegowej lądu.

Tabela 2.2.3-2 Charakterystyka JCWP „Zatoka Pucka Zewnętrzna” wg PGW

17

Europejski kod JCWP

PLTWIIIWB3

Uzasadnienie derogacji

Typ

Zalewowy z substratem piaszczystym
i mulistym (TWII)

Ze względu na warunki naturalne 6 lat jest
okresem zbyt krótkim, aby mogła nastąpić
poprawa stanu, nawet przy założeniu
całkowitej eliminacji presji. Te całkowite wody
są odbiornikami zanieczyszczeń z dużych
obszarów lądu i ich stan bezpieczny zależny
od stanu CW śródlądowych jak i ograniczenia
presji w głębi lądu

Status
Ocena stanu
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów
środowiskowych
Derogacja

naturalna część wód
słaby
zagrożona
4(4) - 3

Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” stan wód analizowanej JCW
oceniono jako słaby. Wskazano również zagrożenie ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Ponadto zgodnie z danymi udostępnionymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska18 badania wód
Zatoki Puckiej Zewnętrznej prowadzono w roku 2010 w punktach pomiarowo kontrolnych T11 i T14 w
zakresie monitoringu operacyjnego, a w roku 2011 w punkcie T12, OM1 w zakresie monitoringu
diagnostycznego.

16

W Raporcie dla Obszar u Dorzecza Wisły z realizacji art. 5 i 6, zał. II, III, IV Ramowej Dyrektywy Wodnej

2000/60/WE [40] JCWP Zatoka Pucka Zewnętrzna przypisany był typ TWIII, tj. zatokowy z substratem ilastomulistym.
17

Załącznik II do Uchwały Rady Ministrów z 21 czerwca 2011r. „Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisły” (M. P. 2011, nr 49, poz. 549)
18

„Ocena stanu środowiska morskiego polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku na podstawie danych monitoringowych z roku

2012 na tle dziesięciolecia 2002-2011”
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Rysunek 2.2.3-9 Jednolite części wód przejściowych objętych monitoringiem w latach 2010-2012 [źródło:
GIOŚ]



19

Elementy biologiczne zaklasyfikowano:
o

w roku 2010 do IV klasy – stan słaby na podstawie wyników stężenia chlorofilu-a

o

w roku 2011 do klasy III – stan umiarkowany na podstawie chlorofilu
i makrobezkręgowców bentosowych; Na podstawie badań ichtiofauny wykonanych przez
wykonawcę zewnętrznego19 temu elementowi w roku 2011 przypisano II klasę – stan
dobry.



Z powodu braku właściwych danych elementy hydromorfologiczne przypisano ekspercko do klasy
I.



Elementy fizykochemiczne badano w pełnym zakresie w każdym roku monitoringu i wykorzystano
ich pełną pulę wyników do sporządzenia stanu ekologicznego. Nie wykluczano z oceny żadnego
wskaźnika. Elementy fizykochemiczne zakwalifikowano poniżej stanu dobrego.



Ogólny stan ekologiczny sklasyfikowano jako słaby w roku 2010 i umiarkowany w roku 2011.



Elementy fizykochemiczne – substancje szczególnie szkodliwe – specyficzne zanieczyszczenia
syntetyczne i niesyntetyczne oznaczano zgodnie z zakresem monitoringu diagnostycznego w roku
2011 i zakwalifikowano je do II klasy – stan dobry.



Stan chemiczny na podstawie wyników z roku 2011 określono jako I klasę – stan dobry.



Ostatecznie stan jednolitej części wód PLTWIIIWB3 Zatoka Pucka Zewnętrzna określono jako zły.

Wyniki oceny ichtiofauny zawarte w opracowaniu Morskiego Instytutu Rybackiego pn.: Ocena stanu ekologicznego wód

przejściowych za rok 2011.
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Należy mieć jednak na uwadze prace trwające nad opracowaniem MasterPlanów, co jest wynikiem ustaleń
z Komisją Europejską, które doprowadziły do przyjęcia przez Polskę planu działań, zawartego w uchwale
Rady Ministrów Plan działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej z dnia 2 lipca
2013 r. nr 118/2013. Z ustaleń tych wynika m.in. konieczność sporządzenia MasterPlanów dla obszarów
dorzeczy Wisły i Odry, które będą stanowiły uzupełnienie obowiązujących planów gospodarowania wodami
do czasu ich aktualizacji w 2015 r. oraz będą istotnymi dokumentami źródłowymi wykorzystywanymi w
trakcie aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy a także aktualizacji Programu
wodno-środowiskowego kraju.
Wobec powyższego zaktualizowana została przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - ocena
stanu JCW biorąc pod uwagę wyniki GIOŚ realizowane w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska w latach 2010-2012. Ponadto cele środowiskowe oraz zaktualizowane charakterystyki
JCW przedstawiono w opracowaniu „Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód
powierzchniowych (JCWP), podziemnych (JCWPd) i obszarów chronionych”.
Dokument, o którym mowa powyżej wraz z kartami charakterystyk analizowanych JCW pozyskano
z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
zgodnie z korespondencją stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania (załącznik IV Korespondencja
urzędowa - pismo nr 5 - 8).
W kontekście analizowanej JCWP „Zatoka Pucka Zewnętrzna” zgodnie z opracowaniem jw. - stan
ekologiczny oceniono jako umiarkowany, natomiast stan chemiczny wskazano jako dobry20.

2.2.3.5



Stan czystości wód oraz osadów dennych basenów portowych

Wody basenów portowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego
drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 Nr 140 poz. 824 z późn. zm.),
stan wód w obszarze basenów i kanałów Portu Gdynia podlega regularnym badaniom. Badania te
wykonywane są na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. przez Instytut Morski w Gdańsku, dwa
razy w roku (w okresie wiosenno-letnim i jesienno-zimowym), w 28 punktach pomiarowych.
Dla basenu portowego obejmującego niniejszą inwestycję, tj. basen IV im. Marsz. Piłsudskiego, miejsca
pobierania próbek oznaczono numerami 15 i 16 (co wskazano na poniższym rysunku).
W styczniu 2014 ocenę jakości wód w basenach portowych przeprowadzono w oparciu o graniczne
wartości dla badanych wskaźników jakości wody odnoszące się do jednolitych części wód
powierzchniowych takich jak wody przejściowe określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 257, poz.1545 zał. 6) oraz w oparciu o wartości wskaźników wód odnoszących się do
dobrego i wyższego niż dobry stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz
wskaźników jakości biologicznej i fizyko-chemicznej ustalonych jako cele środowiskowe dla jednolitych

20

Wg opracowania przygotowanego dla KZGW „Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód

powierzchniowych (JCWP), podziemnych (JCWPd) i obszarów chronionych”, Gliwice, październik 2013r.
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części wód przejściowych na obszarze dorzecza, uznanych za naturalne oraz silnie zmienione, bądź
sztuczne (M.P. 2011 Nr 49 poz. 549 tabela 14 i 17).
W wodach portowych zmierzone zostały następujące parametry:


elementy biologiczne: chlorofil „a”



elementy fizykochemiczne: przezroczystość – widzialność krążka Sacchiego, BZT5, azot ogólny,
fosfor ogólny



specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne: arsen, bar, bor, chrom (VI), chrom
ogólny, cynk, miedź, fenole lotne (indeks fenolowy), węglowodory ropopochodne (indeks oleju
mineralnego), glin, cyjanki wolne, cyjanki związane, molibden, selen, srebro, tal, tytan, wanad,
antymon, fluorki, beryl, kobalt, cyna.

Rysunek 2.2.3-10 Lokalizacja miejsc pobierania prób wody z basenów i kanałów Portu Gdynia

21

Wyniki badań przeprowadzonych w styczniu 2014r. wskazują, iż w punktach pomiarowo-kontrolnych nr 15
i 16, zlokalizowanych w obrębie basenu IV Marszałka Piłsudskiego Portu Gdynia:


21

Stężenia chemicznych wskaźników jakości wody: arsen, bar, bor, chrom (VI), chrom ogólny, cynk,
miedź, fenole lotne (indeks fenolowy), węglowodory ropopochodne (indeks oleju mineralnego),
glin, cyjanki wolne, cyjanki związane, molibden, selen, srebro, tytan, wanad, antymon, fluorki,
beryl, kobalt, cyna, czyli związków z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego, w wodach basenu IV Portu Gdynia kształtują się poniżej wartości granicznych dla wód
powierzchniowych II klasy, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada

Źródło: Badania czystości wód basenów portowych Morskiego Portu Gdynia w styczniu 2014, Zakład Ochrony

Środowiska Instytutu Morskiego w Gdańsku
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2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U.
2011 Nr 257, poz.1545) zał. 6. Stan chemiczny tych wód można uznać za dobry.





Stężenia biologicznego wskaźnika jakości wód, jakim jest chlorofil „a” są niższe niż wartość
graniczna dla II klasy jakości wód.



Wartość elementów fizykochemicznych, wspierających elementy biologiczne, takie jak:
przeźroczystość – widzialność krążka Secchiego nie klasyfikowano ze względu na pomiary
wykonane w okresie zimowym i przy pełnym zachmurzeniu.



Wartości BZT5 w pobranych próbkach wody są niższe od wartości granicznej dla II klasy jakości
wód.



Zawartość azotu ogólnego w punktach pomiarowych przyjmuje wartość graniczną (0,4 mg/dm3)
dla II klasy jakości wód powierzchniowych, takich jak wody przejściowe, jednak zwiększona
o niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% przekracza tę wartość. Dla tych punktów
pomiarowych nie można stwierdzić zgodności, ani niezgodności z normą.



Zawartość fosforu ogólnego w punkcie pomiarowym nr 16 przyjmuje wartość poniżej wartości
granicznej dla II klasy jakości wód powierzchniowych i ich stan można określić jako dobry.
Natomiast w punkcie pomiarowym nr 15 uzyskano wartość wyższą niż dopuszczalna wartość dla II
klasy jakości wód. Należy jednak mieć na uwadze, iż wartości graniczne zawartości azotu
ogólnego i fosforu ogólnego w obydwu rozporządzeniach, zostały ustalone jako wartości średnie z
całej kolumny wody z pomiarów w miesiącach V-IX. Tak więc, wartość graniczna
w rozporządzeniach jest określona dla sezonu letniego, kiedy pula azotu i fosforu ogólnego
w środowisku wodnym zmniejsza się na skutek intensywnego rozwoju fitoplanktonu. Natomiast
w sezonie zimowym pula ta jest odbudowywana, czyli ulega wyraźnemu zwiększeniu, co
obserwujemy w uzyskanych wynikach. Jest to proces naturalny.

Stan czystości osadów dennych

Przedmiotowa inwestycja wymagać będzie przeprowadzenia prac czerpalnych wzdłuż Nabrzeża Polskiego
i Fińskiego, w związku z tym z dna basenu portowego IV zostanie wydobyty urobek.
Sposób jego zagospodarowania jest zależny od wyniku pomiarów czystości osadów dennych zalegających
dno, wykonanych zgodnie z obowiązującym prawem.
Do końca roku 2012 pomiary wykonywane były zgodnie z procedurami zawartymi w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują,
że urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. z 2002 r. Nr 55, poz. 498) oraz zgodnie z Zarządzaniem
Porządkowym Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dn. 18 lipca 1998 r. Przepisy portowe
(Dz. U. Woj. Pom. Nr 78, poz.474).
W roku 2013 r. nastąpiła zmiana Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) i obecnie
analiza osadów dennych zalegających na dnie akwenów portowych jest wykonywana w oparciu o wytyczne
do Konwencji Helsińskiej HELCOM Guidelines for the disposal of dredged material at sea adopted in June
2007.
ZMPG S.A. zlecił Instytutowi Morskiemu w Gdańsku wykonanie poboru próbek osadów dennych oraz
znaczenia w pobranych próbkach. Stężenia następujących substancji:
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metali: arsenu, chromu, cynku, kadmu, miedzi, niklu, ołowiu, rtęci



wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA): benzo(a)antracenu,
benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(g,h,i)perylenu, benzo(a)pirenu,
dibenzo(a,h)antracenu, indeno(1,2,3-c,d)iprenu



polichlorowanych bifenyli (PCB): suma kongenerów PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 i 180

Pobór próbek nastąpił 23 kwietnia 2014 r przez Zakład Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego
z jednostki pływającej IMOR. Analizy wykonane zostały w Laboratorium Zakładu ochrony Środowiska
Instytutu Morskiego w Gdańsku.

Z przedmiotowych badań przeprowadzonych wynika, iż w badanych osadach dennych żaden z mierzonych
parametrów nie przekracza wartości granicznych ustalonych w uchylonym rozporządzeniu.
Raport z przeprowadzonych badań znajduje się w Załączniku IV.

2.2.3.6

Stan jakości gruntu na terenie Portu Gdynia

Analizowany teren, ze względu na swoją funkcję i przeznaczenie (tereny portowe), jest zaliczony do
obszarów, w których stężenia badanych zanieczyszczeń w gruncie nie powinny przekraczać wartości
dopuszczalnych dla grupy C, określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 09 września 2002 r.
w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165, poz. 1359).
Na podstawie badań gruntu przeprowadzonych m.in. na Nabrzeżu Polskim22, dla wszystkich badanych
próbek gruntu nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych analizowanych substancji dla grupy C
gruntów, określanych ogólnie jako tereny przemysłowe. Oznaczenia dokonywano dla metali ciężkich oraz
zanieczyszczeń organicznych (benzyny suma, oleju mineralnego, węglowodorów aromatycznych,
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, polichlorowanych biefnyli).
2.2.3.7

Warunki klimatyczne

Port w Gdyni znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego, pod wpływem Morza Bałtyckiego. Główne
cechy klimatu to: duża zmienność stanów pogody, małe roczne amplitudy temperatury – średnia roczna
temperatura ok. 9oC, przy średniej temperaturze lipca 17,3 oC i lutego -1,3 oC, wiosna chłodniejsza od
jesieni, stosunkowo silne wiatry z [przewagą zachodnich, podwyższona wilgotność względna, opady
atmosferyczne na poziomie 550 mm – najwyższe opady notuje się w lipcu i sierpniu (po 70 mm), najniższe
opady notuje się w marcu (23 mm).

22 Badania 45 prób gruntu pobranych na nieruchomości gruntowej, położonej na nabrzeżach: Polskim, Rotterdamskim, Czeskim i Rumuńskim; Instytut Morski
w Gdańsku; Gdańsk, maj 2011r.
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Klimat Ziemi jest zjawiskiem zmiennym i złożonym, a wpływ na niego ma wiele czynników. Zmiany te
polegają m.in. na ociepleniu powietrza w troposferze oraz w oceanach, a także zmianach intensywności
i rozmieszczenia opadów na kuli ziemskiej23.
Ich bezpośrednimi skutkami mogą być:
• wzrost średniego poziomu morza na świecie (wzrost poziomu wód może powodować powodzie
podczas burz i sztormów, sezonowe podtopienia, a w niektórych regionach całkowite zalanie
(półwysep Floryda, region Zatoki San Francisco, Holandia, Pekin);
• niespotykane dotąd susze i upały (mogą spowodować brak wody, pożary oraz śmierć dziesiątek
tysięcy ludzi; paradoksalnie w momencie występowania susz i upałów, w innych regionach może
dochodzić do niespotykanych burz, opadów deszczu i lawin błotnych);
• zmniejszenie populacji niektórych roślin i zwierząt (w niektórych przypadkach wzrost temperatury
może spowodować całkowite wyginięcie niektórych gatunków fauny i flory, które nie będą w stanie
przystosować się do zmian klimatycznych);
• zagrożenie chorobami przenoszonymi przez komary, insekty i gryzonie w regionach, w których
wcześniej choroby te były niespotykane;
• wzrost siły huraganów (poprzez wzrost temperatury oceanów, w związku z czym, huragan może
pobierać z wody więcej energii), stając się silniejszym i bardziej niebezpiecznym.
Pośrednie skutki dla gospodarki, ekosystemów i społeczeństwa mogą być bardzo niekorzystne, przy czym
niektóre regiony, sektory i grupy społeczne odczują je w większym stopniu.
Na obecnym etapie rozpoznania nie można jednoznacznie określić, w jakim stopniu ocieplenie powietrza
na powierzchni Ziemi jest spowodowane działalnością człowieka, a w jakim czynnikami naturalnymi, w tym
zjawiskami zachodzącymi na powierzchni Słońca.
Jednak za najbardziej negatywne w kontekście zmian klimatu, można uznać źle realizowane przez
człowieka procesy energetyczne, dlatego należy podejmować kompleksowe działania ochronne,
adaptacyjne i łagodzące skutki.
Zmiany klimatyczne to problem globalny, wymagający globalnych rozwiązań. Podczas Szczytu Ziemi
w 1992 roku w Rio de Janeiro liderzy 172 państw doszli do wspólnego wniosku, że konieczna jest zmiana
nastawienia do problemów środowiska i należy je brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji politycznych
i ekonomicznych. Uczestnicy Szczytu podpisali Ramową Konwencję w sprawie Zmian Klimatu, która ma za
zadanie zapobiec zwiększaniu się koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze i wynikającym z tego
zmianom klimatycznym. Postanowienia Konwencji zostały następnie rozszerzone przez Protokół z Kioto,
który został podpisany w grudniu 1997 roku, a wszedł w życie 16 lutego 2005 roku.24

23 Zmiana klimatu oznacza „postępujący proces zmian fizycznych i chemicznych w strukturze atmosfery polegający na tym, że czynniki powodujące ten
proces prowadzą do ustalenia się nowego stanu równowagi całego systemu klimatycznego względem stanu wyjściowego” – wg opracowania Warunki

„

klimatyczne I oceanograficzne w Polsce I na Bałtyku Południowym: spodziewane zmiany i wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych w gospodarce
krajowej”, IMiGW, Warszawa 2012



24 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) została podpisana w czerwcu 1992 podczas Szczytu Ziemi w Rio de
Janeiro przez przedstawicieli 154 państw. Głównym celem Konwencji jest stabilizacja koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który
„zapobiegłby niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny” (UNFCCC, 1992).
Konwencja ustanawia główne zasady, którymi powinny kierować się państwa w dążeniu do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Między innymi zasadę,
mówiącą o konieczności podjęcia działań, które zapobiegną lub zminimalizują negatywne skutki zmian klimatycznych. Inne zasady mówią o konieczności
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Należy podkreślić, iż obecnie na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu
(UNFCCC) rządy ponad 190 krajów debatują nad ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych i adaptacją
do zmian klimatu uznając, że działania te należy prowadzić równolegle. Komisja Europejska, mając na celu
wdrożenie Programu z Nairobi, opublikowała w dniu 1 kwietnia 2009 r. Białą Księgę: Adaptacja do zmian
klimatu: Europejskie ramy działania, COM(2009)147, w której określiła zakres działania UE na lata 2009 –
2012, m.in. w zakresie przygotowania unijnej strategii adaptacji do zmian klimatu, która ostatecznie została
opublikowana przez KE w kwietniu 2013 r. (COM(2013) 216).
Rząd RP przyjął stanowisko w sprawie Białej Księgi w dniu 19 marca 2010 r. opracowując strategię
adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu, tj. Strategiczny Plan Adaptacji do 2020
roku (SPA 2020). SPA2020 jest elementem szerszego projektu badawczego o nazwie KLIMADA, który
obejmuje okres do 2070 roku, w dużym stopniu bazuje na konkluzjach uzyskanych dotychczas w ramach
tego projektu.
Zgodnie ze SPA2020, w kontekście wpływu zmian klimatu na wrażliwe sektory i obszary do roku 2030,
obserwowane i przewidywane zmiany klimatu mają wybitnie negatywny wpływ na funkcjonowanie stref
brzegowych w Polsce, co zwykle powoduje także utrudnienie funkcjonowania gospodarki morskiej.
Negatywne zjawiska na terenach morskich to:
 wzrost poziomu morza:
 ocieplenie wód morskich;
 zmiany struktury termohalinowej wód morskich, czyli zmiany ich zasolenia i temperatury:
o sprzyjają rozwojowi ciepłolubnych gatunków fitoplanktonu, głównie cyjanobakterii,
potęgując dodatkowo już obserwowane intensywne masowe zakwity sinic i glonów.
o zagrożenie dla bioróżnorodności, przede wszystkim gatunków endemicznych, oraz
inwazje gatunków obcych zaburzających łańcuch troficzny, cykl rozrodczy i strukturę
populacji gatunków bałtyckich.
 możliwy wzrost ilości, intensywności oraz czasu trwania sztormów;
 wzrost nieregularności zdarzeń jw., tj. po długich okresach względnego spokoju mogą wystąpić
serie szybko po sobie następujących sztormów uniemożliwiających regenerację brzegu;
 wzrost częstotliwości powodzi sztormowych i częstsze zalewanie terenów nisko położonych:
o silna presja na całą infrastrukturę znajdującą się na tych terenach (nisko położone tereny
miast i osiedli mieszkaniowych, zakłady przemysłowe, drogi i linie kolejowe, pola uprawne
i łąki, rezerwaty przyrody, itd.);
o narastające okresowe niedostatki wody pitnej wywołane skażeniem lub zasoleniem wód
gruntowych, stanowiących główne źródła wody pitnej w wielu miejscowościach
nadmorskich;
o zalewanie oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych przez wody powodziowe
będzie prowadzić do niekontrolowanego spływu zanieczyszczeń do środowiska
morskiego.
 przyspieszenia procesu erozji brzegów poprzez ocieplanie się zim, w wyniku czego należy
oczekiwać redukcji pokrywy lodowej stanowiącej ochronę plaż przed falowaniem sztormowym a
tym samym przed erozja brzegową;

promowania zrównoważonego rozwoju oraz konieczności podjęcia przez państwa rozwinięte głównej roli w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Państwa
rozwinięte dodatkowo zobowiązały się do redukcji emisji gazów cieplarnianych do poziomu z roku 1990
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Główne zagrożenia regionu Pomorza to erozja wybrzeża oraz wysokie ryzyko powodziowe, co znacznie
ogranicza możliwości rozwojowe tego obszaru.
W związku z powyższym, rekomendowane kierunki działań adaptacyjnych to:
 Ochrona brzegów morskich i obszarów portowych, ochrona przeciwpowodziowa,
 ochrona przed powodzią obszarów zidentyfikowanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego
oraz obszarów wyznaczonych na mapach zagrożenia powodziowego,
 wdrożenie systemów ochrony terenów rolniczych i leśnych przed suszą poprzez ochronę gleb
przed przesuszaniem i małą retencją wodną.
Zmiany klimatu, w szczególności wzrost poziomu morza, może zatem także negatywnie oddziaływać na
teren Portu Gdynia, gdzie zlokalizowana będzie przedmiotowa inwestycja, tj. terminal promowy.
Wyższe stany morza spowodować mogą potrzebę przebudowy części infrastruktury niedostosowanej do
nowych rzędnych poziomu morza, co z kolei może mieć wpływ na poziom realizowanych przeładunków
i ewentualny rozwój Portu.
Planowana inwestycja oddziaływać będzie na klimat m.in. poprzez emisję zanieczyszczeń do powietrza
atmosferycznego, powodowaną ruchem statków oraz ich zasilaniem, a także ruchem pozostałych środków
transportu. Podkreślić należy, iż planowane przedsięwzięcie w kontekście globalnego ocieplenia i zmian
klimatu, ma znaczenie pomijalne. Niemniej jednak poprzez wdrażanie przepisów odnośnie jakości paliwa
dla statków, a także zastosowanie zasilania promów z lądu, dodatkowo przyczyni się do ograniczenia
emisji polutantów powietrza atmosferycznego z rejonu inwestycji, w tym m.in. dwutlenku węgla, będącego
gazem cieplarnianym.
Należy mieć jednak na uwadze, iż należy globalnie przeciwdziałać zmianom klimatu, w ramach
długofalowej strategii, ograniczać ilość i stężenie dwutlenku węgla w powietrzu. W celu uniknięcia
najpoważniejszych zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, a zwłaszcza nieodwracalnych skutków na
wielką skalę, globalne ocieplenie powinno zostać ograniczone do maksymalnie 2°C powyżej poziomu
sprzed epoki przemysłowej. Chodzi więc o taką modernizację energetyki, transportu, rolnictwa i gospodarki
komunalnej, aby maksymalnie ograniczać zużycie energii w skali światowej.

Aktualny stan jakości powietrza atmosferycznego
Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do atmosfery dla miasta Gdyni, w tym rejonu ZMPG S.A. jest
wzmożony transport, przede wszystkim drogowy (spalanie paliw płynnych), przemysł (procesy
technologiczne w zakładach wytwórczych - 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). Obecnie obserwowany jest
wzrost emisji tlenków azotu związanych właśnie z emisją zanieczyszczeń do atmosfery ze środków
transportu. Istotną uciążliwością w tym zakresie charakteryzują się również place manewrowe i parkingi dla
TIR-ów oraz place samochodowe dla samochodów osobowych. W związku z powyższym, szczególna rola
przypada tu Estakadzie Kwiatkowskiego i terminalom kontenerowym (GCT i BCT) zlokalizowanym na
drugim końcu Portu Gdynia (tj. zachodniej części) aniżeli przedmiotowa inwestycja. Ponadto, na terenie
portu zlokalizowane są zakłady przemysłu stoczniowego, bazy transportowe wraz z warsztatami
remontowymi, które to obiekty mogą być źródłem różnorakich zanieczyszczeń specyficznych związanych
m.in. z obróbką i spawaniem elementów stalowych, nakładaniem powłok lakierniczych itp.
Ponadto w obszarze Portu Wschodniego, gdzie zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, istotnym
źródłem zanieczyszczeń pyłowych jest Morski Terminal Masowy w rejonie Basenu III.
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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 można
stwierdzić, że stan powietrza w Gdyni jest dobry. Według WIOŚ brak możliwości 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 ze statków
i promów dochodzą emisje z transportu kolejowego, samochodowego i prac przeładunkowych.

Aktualny stan zanieczyszczenia atmosfery (poziom tła) na analizowanym terenie, zgodnie z pismem
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 10.01.2014r. (pismo znak:
WM.7016.2.1.2014.js), przedstawiono poniżej.

Tabela 2.2.3-3 Tło zanieczyszczeń

Zanieczyszczenie

Stężenie średnioroczne [µg/m3]

Wartości normatywna

% wartości
normatywnej

Dwutlenek siarki

13

20

65

Dwutlenek azotu

24

40

60

Tlenek węgla

500

-

-

Pył zawieszony PM10

24

40

60

Pył zawieszony PM2.5

15

25

60

Benzen

3

5

60

Benzen(a)piren

0,0009

0,001

90

Ołów

0,1

0,5

20

2.2.3.8

Warunki akustyczne

W 2010 roku firma ”Ekolab” Sp. z. o. o. wykonała pomiary hałasu w środowisku, które określiły poziomy
równoważne dźwięku zarówno dla terenów podlegających ochronie akustycznej sąsiadujących z portem w
Gdyni, jak i dla terenów położonych w oddaleniu od nich.
W ujęciu ogólnym, w sprawozdaniu wykazano, iż największe przekroczenia wartości dopuszczalnych
hałasu równoważnego, pochodzących od obiektów przemysłowych, zaobserwowano na granicach terenów
podlegających ochronie graniczących z BCT- Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. oraz ze skupem
złomu Kuusakoski Sp. z o.o.
Punktem pomiarowym, który zlokalizowany jest najbliżej przedmiotowej inwestycji stanowił receptor
w rejonie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Bernarda Chrzanowskiego (ozn. nr 24 na
terenie produkcyjno-usługowe). Wyniki pomiarów hałasu jw. wykazały przekroczenie dopuszczalnego
poziomu hałasu równoważnego w tym miejscu. Zabudowa ta leży zaledwie 200 m od zakładu Skupu Złomu
Kuusakoski. Zakład prowadzi transport złomu, rozładunek oraz prowadzi prasowanie złomu jak i prace
porządkowe z użyciem ładowarek chwytakowych na palcu magazynowym, przy czym brak jest w tym
miejscu naturalnych barier ograniczających propagację hałasu.

44

Budowa Publicznego Terminalu Promowego
w Porcie Gdynia przy Nabrzeżu Polskim.
Numer projektu: 20T23488.00
Rewizja: 04
czerwiec 2014 r.
Strona 45 / 202

Zgodnie z analizą zawartą w omawianym sprawozdaniu, należy wnioskować, iż w tym rejonie na
kształtowanie klimatu akustycznego najsilniej wpływa hałas komunikacyjny. W przypadku rejonu
przedmiotowej inwestycji będą to drogi: ul. Bernarda Chrzanowskiego oraz ul. Janka Wiśniewskiego

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji

Rysunek 2.2.3-11 Wyniki obliczeń poziomu równoważnego hałasu wg. Sprawozdania z pomiarów hałasu
z 2010 r– rejon inwestycji – pora dnia [źródło: ZMPG S.A.]
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Lokalizacja przedmiotowej inwestycji

Rysunek 2.2.3-12 Wyniki obliczeń poziomu równoważnego hałasu wg. Sprawozdania z pomiarów hałasu
z 2010 r– rejon inwestycji – pora nocy [źródło: ZMPG S.A.]

Przeprowadzona analiza wykazała, że w pobliżu inwestycji w punktach pomiarowych poziom hałasu
wynosił:


W porze dnia od 43,1 dB (w Pkt.15) do 55,6 (w Pkt. 24)



W porze nocy od 43,1 dB (w Pkt.15) do 55,6 (w Pkt. 24)

W roku 2008 powstała mapa akustyczna miasta Gdynia. Mapa jw. przedstawia rozkład hałasu w Gdyni,
w odniesieniu do wskaźnika długookresowego Ldwn (opisujący tzw. Porę dzienno-nocno-wieczorowo-nocną)
oraz wskaźnika Ln (opisujący porę nocną) dla hałasu drogowego, kolejowego oraz przemysłowego. Mapa
zawiera również planszę (mapę) wrażliwości terenów, na której zaznaczono obszary z przypisanymi im
dopuszczalnymi poziomami hałasu. Na podstawie wyników zawartych w ww. mapie powstał program
ochrony środowiska przed hałasem dla m. Gdyni (2008r). Z analizy mapy akustycznej również wynika, iż
najbardziej dominującym źródłem hałasu w mieście są źródła komunikacyjne, co także związane jest z
obecnością portu Gdynia. Należy zwrócić uwagę, iż wspominana powyżej zabudowa mieszkalna przy ul.
Chrzanowskiego 11 (receptor nr 24), również z uwagi na hałas długookresowy określony wskaźnikiem Ldwn
znajduje się w strefie ponadnormatywnego oddziaływania na poziomie powyżej 55 dB.
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Zgodnie z pismem Konserwatora Zabytków z dnia 02.01.2014r. (pismo znak: UKZ.410.61.2013.AL) oraz
zgodnie z SUiKZ m. Gdyni, na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia, ani w jego bezpośrednim
sąsiedztwie nie występują zabytki, jak również obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.).
Natomiast dwa, spośród czterech budynków przeznaczonych do wyburzenia (co opisano w rozdziale 2.1.3
Wyburzenia) w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia, wpisane są do gminnej ewidencji
zabytków dla miasta Gdynia, tj.:


Magazyn 2 (nr inw. 104-0087) - Nr porządkowy w gminnej ewidencji zabytków dla miasta Gdynia:
897,



Budynek (nr inw. 105-0129) - Nr porządkowy w gminnej ewidencji zabytków dla miasta Gdynia:
895.

Z uwagi na młody wiek miasta Gdyni większość zabytków pojawiła się stosunkowo niedawno, czyli
w dwudziestoleciu międzywojennym - w czasie rozwoju nowo wybudowanego miasta i portu. Zabytki
zlokalizowane są głównie dzielnicach centralnych - Kamienna Góra (wille i pensjonaty) i Śródmieście
(budynki portowe i użyteczności publicznej oraz kościoły, kamienice, budynki z czasów wsi i letniska) oraz
w Orłowie (pensjonaty i wille). Zabytki przetrwały w oryginalnej postaci praktycznie nienaruszone przez
działania wojenne - te, które zostały zniszczone, odbudowano w okresie powojennym (Zespół Hal
Targowych). Od 21.09.2007 r. Gdynia jest miastem zabytkowym - najmłodszym miastem w Polsce,
w którym do rejestru wpisano cały układ urbanistyczny (nr rejestru A - 1815). Planowana inwestycja
zlokalizowana jest w znacznej odległości (ponad 650 m) od granic ww. historycznego układu
urbanistycznego Śródmieścia Gdyni.

Najbliżej planowanej inwestycji zlokalizowane są następujące zespoły i obiekty, wpisane do rejestru
zabytków nieruchomych:


Elewator zbożowy (lata 1935-37); Nabrzeże Indyjskie, ul. Indyjska 1; Nr porządkowy w rejestrze
zabytków woj. pomorskiego: 1306;



Dworzec Morski (lata 1932-34); ul. Polska; Nr porządkowy w rejestrze zabytków woj. pomorskiego:
1307;



Magazyn Długoterminowy „H” (lata 1931-34); ul. Polska 17; Nr porządkowy w rejestrze zabytków
woj. pomorskiego: 1311;



Chłodnia (lata 1928-34); ul. Polska 20; Nr porządkowy w rejestrze zabytków woj. pomorskiego:
1319;

Na poniższym rysunku przedstawiono obiekty jw.
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Rysunek 2.2.3-13 Lokalizacja przedmiotowej inwestycji na tle najbliższych obiektów zabytkowych
[źródło własne]

Stanowią one zespół budowli przemysłowo - magazynowych, dworcowych oraz administracyjnych portu
handlowego, z których znaczna część to wybitne realizacje różnych nurtów stylu modernizmu (od form
umiarkowanych – Dworzec Morski do awangardowych – Elewator Zbożowy).
Ponadto planowana inwestycja w trakcie eksploatacji nie wpłynie znacząco na krajobraz. Zmianą
w stosunku do stanu istniejącego będzie wprowadzenie nowych, średniowysokich obiektów kubaturowych,
ale również zagospodarowanie w sposób estetyczny obecnego terenu. Żaden z tych elementów nie będzie
jednak dominantą w lokalnym krajobrazie.

2.2.3.10

Opis istniejących elementów środowiska przyrodniczego w rejonie inwestycji

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013, poz. 627, z późn. zm.)
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, Przybrzeżne 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.

48

Budowa Publicznego Terminalu Promowego
w Porcie Gdynia przy Nabrzeżu Polskim.
Numer projektu: 20T23488.00
Rewizja: 04
czerwiec 2014 r.
Strona 49 / 202

Rysunek 2.2.3-14 Lokalizacja planowanej inwestycji na tle obszarów chronionych
[źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/]

Natomiast w bliskim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się następujące obszary należące do
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000:
o Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) PLB220005 Zatoka Pucka – ponad 1 km
o Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski – ok. 5.5 km
o Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) PLH220105 Rafy i Klify Kamienne Orłowa – ponad 3 km
Pozostałe najbliższe obszary chronione to:
o Rezerwat Kępa Redłowska – ponad 3 km
o Parki krajobrazowe: Trójmiejski Park Krajobrazowy – ponad 2 km
Fauna w rejonie inwestycji
Oceniany teren nie należy do obszarów o wysokiej wartości ekologicznej. Przebywanie zwierząt na terenie
i wokół Portu Gdynia ograniczone jest m.in. ze względu na wzmożony ruch ludzi i pojazdów. Nie jest zatem
rejonem atrakcyjnym dla występowania zwierząt.
W wyniku wizji terenowej przeprowadzonej w okresie grudzień 2013/styczeń 2014, stwierdzono jedynie
obecność gatunków ssaków małych, tj. szczurów i myszy, znajdujących się m.in. w budynkach
przeznaczonych do rozbiórki w związku z realizacją niniejszej inwestycji. Należy mieć także na uwadze, iż
budynki te są obiektami otwartymi - co powoduje wahania temperatury, natomiast przeszklone ściany oraz
dachy powodują z kolei nasłonecznienie wnętrza. Budynki te nie są zatem miejscami dogodnymi dla
zimowania nietoperzy i nie stwierdzono ich obecności w zinwentaryzowanych obiektach na terenie
przedmiotowego przedsięwzięcia.
Analiza terenu potwierdziła, iż nie wykazuje on również szczególnych walorów przyrodniczych dla dużych
i średnich ssaków.
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Ponadto w wyniku obserwacji nie stwierdzono występowania drzew dziuplastych, czy też obumierających
ze zmurszałymi konarami. Nie jest to zatem obszar potencjalnego występowania pachnicy dębowej
(Osmoderma eremita) - gatunku priorytetowego podlegającemu ochronie.
Podczas wizji terenowej (w okresie zimowym) na potrzeby realizacji niniejszej inwestycji, nie stwierdzono
również występowania gniazd ptaków i drzew dziuplastych. Na podstawie wyrywkowych obserwacji w
zakresie występowania awifauny z lat 2002- 2008 można stwierdzić, iż jest to typowa awifauna dla terenów
przemysłowych. Poza okresem lęgowym na terenie Poru Gdynia nie stwierdzono znaczących koncentracji
ptaków. W okresie migracji stwierdzano szereg gatunków z rzędu wróblowych Passeriformes
zatrzymujących się na terenach portowych.
Jak wskazano na poniższym rysunku, przedmiotowa inwestycja znajduje się na trasie Przymorskiego –
południowobałtyckiego korytarza dla ptaków. Jest to szlak wędrówek ptaków wzdłuż wybrzeża
południowego Bałtyku – korytarz wędrówkowy rangi europejskiej.

Rysunek 2.2.3-15 Lokalizacja inwestycji na tle korytarzy ekologicznych

25

Jednak wyrywkowe obserwacje pozwalają jedynie na sformułowanie przypuszczenia, że migracja ta nie
jest intensywna i tereny Portu Gdynia nie stanowią miejsca koncentracji ptaków przelotnych. Jedną z
przyczyn może być mała liczba obszarów zielonych, które mogłyby przyciągać ptaki. Rejon planowanej

25

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, rys. Kierunki – Koncepcja systemu powiązań

ekologicznych
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inwestycji nie stanowi również realnego korytarza migracyjnego w skali lokalnej dla ptaków wodnych,
z uwagi na brak połączenia basenu portowego IV z innymi zbiornikami wodnymi.
Flora w rejonie inwestycji
Na terenie inwestycji, dominuje charakter przemysłowy, gdzie występują niewielkie fragmenty zieleni
urządzonej.
Analizując zinwentaryzowane drzewa i krzewy, obszar charakteryzuje roślinność nasadzona przez
właściciela terenu. Stanowią ją przede wszystkim drzewa i krzewy ozdobne. Wzdłuż ulicy, na południowyzachód od budynku Kapitanatu Portu Gdynia, zlokalizowany jest szpaler Lip drobnolistnych (Tilia cordata),
z których kolidujące z inwestycją zostaną usunięte (co opisano w rozdziale Rodzaj i skala przedsięwzięcia,
ppkt. Wycinka).

Rysunek 2.2.3-16 Szpaler lip nieopodal Kapitanatu Portu Gdynia

W zakresie inwestycji projektuje się jednak lokalizację zorganizowanych terenów zielonych – będą to
głównie trawniki. Dopuszcza się także możliwość nasadzeń roślinności ozdobnej w postaci drzew
i krzewów, dla których na terenie inwestycji panują dogodne warunki klimatyczne i glebowe, np. Jarząba
szwedzkiego (Sorbus intermedia). Ponadto z uwagi na kolizję przedmiotowej inwestycji z drzewami przy
rondzie Karlskrona, nastąpi przeniesienie ich w głąb zieleńca tego ronda.

Nie odnotowano występowania gatunków roślin: rzadkich, zagrożonych czy objętych ochroną prawną.
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Na podstawie wizji lokalnej nie napotkano w rejonie planowanej inwestycji stanowisk roślin i grzybów
(porostów) chronionych w świetle ustawy o ochronie przyrody oraz siedlisk chronionych na mocy
Dyrektywy Rady 92/43/EWG (tzw. Dyrektywy siedliskowej).

2.3 Zgodność przedsięwzięcia z wymaganiami przepisów krajowych i UE
Omawiana inwestycja będzie zgodna z zasadami, które funkcjonują w sferze ochrony środowiska i mają na
celu ujednolicanie prawa i polityki ochrony środowiska w krajach członkowskich UE. Są to: zasada
zrównoważonego rozwoju, zasada prewencji z regułą przezorności (działania zapobiegawcze), zasada
„zanieczyszczający płaci”, zasada likwidacji/naprawiania szkód „u źródła”. Realizacja inwestycji przyczyni
się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska poprzez wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju, a
także przyczyni się do rozwoju infrastrukturalnego regionu, a w dalszej kolejności do wzrostu
gospodarczego i rozwoju społecznego, co będzie wypełniało cele strategiczne opisane w dalszej części
niniejszego opracowania.
Podstawowymi aktami prawnymi, określającymi główne ramy i wymagania dotyczące ochrony środowiska
dla omawianego przedsięwzięcia są:
a)

b)

c)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej
ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie
strategii morskiej), której głównym celem jest podjęcie działań zmierzających do osiągnięcia lub
utrzymania dobrego stanu środowiska morskiego Wspólnoty, do dalszej jego ochrony i zachowania
oraz do zapobiegania dalszemu pogarszaniu jego stanu; Dyrektywa ta ustanawia ramy, w których
państwa członkowskie podejmują niezbędne środki na rzecz osiągnięcia lub utrzymania dobrego
stanu ekologicznego środowiska morskiego poprzez opracowanie i wdrożenie strategii morskiej;
Określone w tej dyrektywie ramy realizowane są w Polsce poprzez wypełnianie celów postawionych w
dokumentach o szczeblu krajowym, a przede wszystkim w Strategii rozwoju portów morskich do 2015
roku (w przyszłości zastąpiony będzie dokumentem pn. „Rozwój polskich portów morskich do 2020 r).
W przypadku przedmiotowej inwestycji na poziomie lokalnym powstała również Strategia rozwoju
Portu Gdynia do roku 2015 r.
Niniejsze Strategie omówiono szczegółowo w dalszej części dokumentu.
Dyrektywa 1692/96/WE z dnia 23 lipca 1996 r. obejmująca wszechstronne wytyczne dla wszystkich
rodzajów transportu; Polska podpisała umowy międzynarodowe dotyczące transportu, które narzucają
np. konieczność dostosowania infrastruktury transportowej do standardów technicznych, m.in. dróg
wodnych do wymogów międzynarodowych AGN oraz modernizację sieci drogowej i kolejowej, portów
morskich i portów żeglugi śródlądowej w zgodzie ze standardami technicznymi.
Ramy wytyczone w dokumentach UE zostały wdrożone do systemu Polskiego poprzez dokumenty o
randze krajowej Strategia rozwoju Transportu do 2020 z perspektywą do 2030 roku oraz regionalnej
Regionalna strategia rozwoju transportu w województwie pomorskim na lata 2007 – 2020.
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r., która
implementuje zapisy Dyrektywy 2011/92/UE ujednolicającej tekst Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia
27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia
publiczne i prywatne na środowisko, z trzema kolejnymi zmieniającymi ją Dyrektywami (97/11/WE,
2003/35/WE i 2009/31/WE);
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d)

Zgodnie z Dyrektywą 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych
planów i programów na środowisko powinny być poddawane systematycznej ocenie wpływu na
środowisko. Takiej procedurze został poddany Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na
którego listę wpisano przedmiotową inwestycję.

W nawiązaniu do przytoczonych aktów prawnych (pkt. a – d) i podsumowując, tytułowa inwestycja jest
zgodna ze wszystkimi aktami prawa polskiego i europejskiego oraz z przepisami szczególnymi. Inwestycja
spełnia wysokie standardy i zapewnia zmniejszenie oddziaływania na środowisko.
Polska posiada 4 porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej: Gdańsk, Gdynia,
Szczecin i Świnoujście. W ostatnich latach następuje stopniowa, korzystna zmiana struktury obrotów
ładunkowych w portach morskich, wzrasta udział ładunków drobnicowych. Systematycznie rosną obroty
kontenerowe oraz ilości przeładunków ro-ro. Zły stan techniczny infrastruktury portowej poważnie osłabia
konkurencyjność portów. Niezadowalający jest również stan infrastruktury dostępu do portów, zarówno od
strony morza, jak i lądu, co wydłuża czas operacji ładunkowych w łańcuchach lądowo-morskich, zwiększa
koszty wykonywania usług i ogranicza asortyment obsługiwanych ładunków.
Zgodnie z Narodową Strategią Spójności rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej w największych
portach morskich i autostrad morskich ma duże znaczenie nie tylko dla konkurencyjności transportu
morskiego, który może być alternatywną formą transportu w stosunku do transportu drogowego
i kolejowego, ale także wpłynie na podniesienie konkurencyjności miast nadmorskich, jako miejsc
koncentracji pewnych typów działalności gospodarczej i punktów tranzytowych oraz logistycznych.
Port w Gdyni jest jednym z podstawowych elementów powiązań zewnętrznych Gdyńskiego Węzła
Transportowego jako port morski z terminalami przeładunkowymi oraz terminalem dla obsługi linii
promowej Gdynia – Karlskrona. Gdyński port jest również ważnym ogniwem VI Korytarza
Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Należy mieć również na uwadze, iż rozwój ruchu
promowego jest jednym z priorytetów zarówno w opracowaniach strategicznych Polski, jak i Unii
Europejskiej. Przedmiotowa inwestycja wiąże się bezpośrednio z programem autostrad morskich, jak
i żeglugi bliskiego zasięgu.
Ponadto biorąc pod uwagę zarówno dokumenty programowe i planistyczne na poziomie krajowym,
regionalnym i lokalnym (miasto Gdynia), opisane poniżej, należy stwierdzić, że realizacja inwestycji
„Budowa publicznego terminalu w Porcie Gdynia” jest w pełni kompatybilna zarówno z założeniami
Strategii Rozwoju Kraju (SRK) i Narodowej Strategii Spójności (NSS) określającej priorytety i obszary
wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych, jak również z celami cząstkowymi Strategii
województwa pomorskiego, miasta Gdyni oraz w Strategii rozwoju portu Gdynia.
e)

Fundusze Europejskie a Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”
Do końca 2013 roku planowana inwestycja „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie
Gdynia” była zakwalifikowana 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, Programie Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” na
lata 2007 – 2013. Program ten był zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 7 grudnia
2007 r.
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Przygotowanie nowego rozdania Funduszy Europejskich 2014-2020 odbywać się będzie na
podstawie:
o Umowy Partnerstwa- stanowiącej w pewnym sensie kontrakt pomiędzy Polską a Komisją
Europejską, zgodnie z którym Polska określa sposób realizacji własnych celów rozwojowych
z wykorzystaniem funduszy unijnych.
o Programów Operacyjnych - dokumenty obrazujące sposób wdrażania Funduszy Europejskich
w poszczególnych obszarach.
8 stycznia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego „Infrastruktura
i Środowisko” na lata 2014 – 2020, w którym zawarty jest Priorytet Inwestycyjny (odnoszący się do
przedmiotowej inwestycji) 7.3. Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej
emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu
morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu
promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej. Ma on na celu m.in. zwiększenie
konkurencyjności polskich portów morskich poprzez poprawę infrastruktury dostępu do portów,
infrastruktury portowej i nabrzeżowej.
Umowa Partnerstwa oraz programy operacyjne podlegać będą negocjacjom z Komisją Europejską.
Równolegle prowadzone są prace nad przygotowaniem zmian prawnych, które będą dostosowane do
zapisów rozporządzeń na kolejną perspektywę budżetową.

2.4 Zgodność przedsięwzięcia z dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym
2.4.1 Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015
29 listopada 2006 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015, która jest
podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie
najbliższych lat oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić.
1 czerwca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła uzupełnienie do ww. dokumentu pn. Założenia aktualizacji
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015. Dokument zakłada, iż wydłużenie horyzontu czasowego Strategii
Rozwoju Kraju do roku 2020 ( pn. Strategia Rozwoju Kraju 2020 - średniookresowa Strategia Rozwoju
Kraju) pozwoli na uwzględnienie zarówno założeń rozwoju kraju zaprezentowanych w długookresowej
strategii rozwoju kraju na lata 2007-2015 jak i uwzględnienie nowej perspektywy finansowej UE na lata
2014-2020.
Strategia Rozwoju Kraju została opracowana przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju, tj. przy
zachowaniu równowagi pomiędzy celami gospodarczymi, społecznymi i wymaganiami środowiskowymi.
Głównym celem Strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski, poprzez m.in.
wzrost dochodów gospodarstw domowych, ułatwienie dostępu do edukacji i szkolenia, wzrostu
zatrudnienia i wydajności pracy, poprawę zdrowotności Polaków, a także poprzez poprawę stanu i wzrost
poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli, możliwość korzystania z infrastruktury technicznej i społecznej,
życie w czystym, zdrowym i sprzyjającym środowisku przyrodniczym. Szybki i trwały rozwój gospodarczy
w perspektywie długookresowej ma zapewnić polityka państwa oparta na priorytetach określających
najważniejsze kierunki i działania, dzięki którym osiągnięcie głównego celu będzie możliwe. Analizując
założenia i cele postawione poszczególnym priorytetom planowana inwestycja wpisuje się w realizacje
priorytetów nr. 1, 2, 3 i 6 tj.
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Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprzez m.in. wykorzystanie eksportu
i współpracy z zagranicą, rozwój sektora usług,



Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, poprzez zmodernizowanie niezbędnej
infrastruktury warunkującej prowadzenie konkurencyjnej działalności przez przedsiębiorców,
infrastruktury transportowej, w tym transportu drogą wodną, realizowana będzie koncepcja
autostrad morskich i wzmocnienia znaczenia portów, doinwestowanie infrastruktury portowej,
zapewnienie sprawnego dostępu drogowego i kolejowego do portów morskich,



Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości,



Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej, w przypadku województwa pomorskiego
poprzez poprawę dostępności regionu dzięki usprawnieniu krajowej i europejskiej sieci
transportowej, wzmacnianie funkcji regionu jako bałtyckiego węzła logistycznego, wiążącego
autostrady morskie z zapleczem zespołu portowego Gdańsk-Gdynia i oferującego atrakcyjne
warunki dla rozwoju działalności gospodarczej,

2.4.2 Strategia rozwoju Transportu do 2020 z perspektywą do 2030 roku
Strategia Rozwoju Transportu [SRT] stanowi dokument w perspektywie średniookresowej, którego
zadaniem jest określenie celów i kierunków rozwoju transportu w zgodności z założeniami ustawionymi
w dokumentach strategicznych o randze krajowej odnoszących się do rozwoju gospodarczego Polski.
Wychodząc z założenia, iż transport i połączenia transportowe mają ogromne znaczenie w rozwoju
gospodarczym kraju, należy podkreślić, iż SRT stanowi ważny instrument w realizacji celów stawianych dla
rozwoju całego Kraju.
SRT to dokument zgodny ze Strategią Rozwoju Kraju 2020. Aktywne Społeczeństwo, Konkurencyjna
Gospodarka, Sprawne Państwo, a jej zapisy uwzględniają ustalenia obszarów interwencji SRK 2020,
w szczególności obszaru II. Konkurencyjna gospodarka i zawartego w nim Celu II.7. Zwiększenie
efektywności transportu.
Zatem SRT stanowi integralny element spójnego systemu zarządzania krajowymi dokumentami
strategicznymi – zgodnie z Ustawą z dn. 6 grudnia 2006 r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
z 2009 Nr 84, poz. 712 z późn.zm) oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie
planu uporządkowania strategii rozwoju.
Z uwagi na powiązania dokumentów krajowych z prawem UE, SRT jednocześnie spełnia cele i priorytety
ustalone w prawie unijnym.
SRT określa cel główny tj. Zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa
uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego, przez tworzenie spójnego, zrównoważonego
i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego wymiarze krajowym, europejskimi globalnym oraz
strategiczne rozwinięte następnie na cele szczegółowe (jako instrument wykonawczy celu głównego)
ujmujące w ramach poszczególne gałęzie transportu, w tym transport morski i wodny śródlądowy.
Cele szczegółowe stanowią:
o stworzenie nowoczesnej, spójnej sieci infrastruktury transportowej;
o poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym;
o bezpieczeństwo i niezawodność;
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o ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko;
o zbudowanie racjonalnego modelu finansowania inwestycji infrastrukturalnych.
Należy zwrócić uwagę, iż ww. cele są jednocześnie komplementarne, jak i wykazują charakter
wzajemnego przenikania się. W praktyce oznacza to, iż ich poszczególnych elementów musi następować
wspólnie.
Funkcjonowanie i rozwój Portu Gdynia wpisuje się w założenia postawione w SRT dla transportu
morskiego jako element zintegrowanego systemu transportowego.
Założenia jw. realizowane będą poprzez poniższe kierunki działań cyt.:
o wzmocnienie morskich powiązań transportowych Polski ze światem, poprzez rozbudowę
głębokowodnej infrastruktury portów morskich (tory podejściowe) i zwiększenie potencjału
przeładunkowego istniejących portów morskich;
o rozwój korytarzy lądowych – drogowych i kolejowych oraz niektórych szlaków rzecznych,
zapewniających lepszą dostępność transportową do portów morskich od strony lądu;
o rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej celem m.in.: podniesienia bezpieczeństwa
energetycznego kraju i współdziałania w realizacji priorytetów polityki energetycznej UE (np.
rozbudowa portu zewnętrznego w Świnoujściu obejmująca wybudowanie do 2014 roku terminala
LNG); dostosowanie portów morskich do potrzeb rynkowych (m.in. budowa do 2020 r.
głębokowodnych nabrzeży dedykowanych do obsługi drobnicy konteneryzowanej i ro-ro),
ograniczenia negatywnego wpływu funkcjonowania portów na środowisko (poprawa dostępności
portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków).
W celu wypełnienia założeń SRT w powyższym zakresie opracowano również program pn. „Rozwój
polskich portów morskich do 2020 r, który zastąpi obecnie obowiązujący dokument pn. „Strategia rozwoju
portów morskich do 2015 roku”

2.4.3 Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku
Strategia rozwoju portów morskich do roku 2015 [SRPM] odnosi się przede wszystkim do głównych portów
morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu, mających podstawie znaczenie dla gospodarki
krajowej. Zadania, jak i inwestycje objęte prezentowaną Strategią powiązane są z innymi strategiami
rozwojowymi bazującymi na Strategii Rozwoju Kraju.
SRPM nawiązuje również do dokumentów strategicznych odnoszących się min. do: rozwoju transportu
oraz regionu pomorskiego.
Jest to również dokument, który powstał na rzecz wdrożenia i wypełnienia zobowiązań Polski względem
UE, zawartych w dokumentach odnoszących się do wspólnej polityki transportowej, portowej oraz umów
międzynarodowych zawartych przez Polskę w zakresie współpracy w transporcie morskim.
Celem głównym postawionym w SRPM jest Poprawa konkurencyjności polskich portów morskich oraz
wzrost ich udziału w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i podniesienie rangi portów morskich w
międzynarodowej sieci transportowej.
Poprawa konkurencyjności rozumiana jest tutaj jako:
o

wzrost i dywersyfikacja struktury przeładunków w portach,
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o
o
o

zwiększenie ilości przedsiębiorców działających na terenie portów
wzrost ilości połączeń żeglugowych z innymi portami
usprawnienie dostępności do portów

Z kolei osiągnięcie celu głównego, zgodnie z SRPM ma następować poprzez ustanowione w niej priorytety
tj.:
o
o
o
o

Poprawę stanu infrastruktury portowej i dostępu do portów
Rozwój oferty usługowej w portach
Poprawa współdziałania administracji, podmiotów zarządzających oraz użytkowników w portach
Budowa wizerunku portów, jako ważnych biegunów zrównoważonego rozwoju regionów i gmin
nadmorskich.

Analizując poszczególne priorytety planowana inwestycja wpisuje się w ich realizację, wypełniając
wszystkie z wyżej wymienionych.

2.5 Zgodność przedsięwzięcia z dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym
2.5.1 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020 : Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie [KSRR]

została przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 roku wyznacza cele polityki regionalnej wobec
poszczególnych terytoriów w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem terenów miejskich i wiejskich.
Dokument określa relację tych celów w stosunku do innych polityk o charakterze publicznym o
terytorialnym ukierunkowaniu.
Ponadto, KSRR określa sposób funkcjonowania podmiotów publicznych wg. którego ma nastąpić
osiągnięcie strategicznych celów rozwoju kraju.
Celem polityki KSRR jest aktywizowanie wszystkich regionów do rozwoju ich potencjału wzrostu. Należy
zaznaczyć, iż użycie zewnętrznych środków pomocowych ma tutaj ogromne znaczenie. W związku z tym,
polityka regionalna musi być realizowana we współpracy pomiędzy władzami publicznymi na różnym
poziomie.
Główne cele ww. polityki stanowią:




Cel 1: Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów („konkurencyjność”), poprzez
zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionów zarówno tych krajowych jak i w UE.
Cel 2: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych
(„spójność”),
Cel 3: Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych
ukierunkowanych terytorialnie („sprawność”).”

Analizując założenia i cele postawione w KSRR planowana inwestycja wpisuje się w realizacje głównych
założeń.
Należy zwrócić uwagę, iż praca Portu Gdynia wpływa zarówno na funkcjonowanie istniejących sieci
drogowych, kolejowych, jak i na ich rozwój i modernizację.
Działanie i dalszy rozwój Portu Gdynia jest istotnym elementem w podnoszeniu większej rangi
województwa i samego miasta Gdynia w przestrzeni europejskiej, przede wszystkim w obszarze Regionu
Morza Bałtyckiego.
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Powyższe sprzyja również rozwojowi znaczenia gospodarczego regionu, w tym wpływa na rozwój rynku
pracy, zwiększenie dostępności regionu, wzrost współpracy międzynarodowej.
Działalności prowadzone w granicach portu jw. oddziaływują bowiem na zapewnienie efektywności
połączeń transportowych z najważniejszymi ośrodkami miejskimi w kraju oraz w relacjach europejskich.
Tym samym wpisują się w kierunek celów KSRR odnoszący się do powiązania komunikacyjnych w tym
morskich w obszarze Morza Bałtyckiego, co pośrednio przekłada się na rozwój kapitału ludzkiego oraz
współpracę międzynarodową.
Wdrażanie KRSS następuje za pomocą programów współfinansowanych zarówno ze środków krajowych
jak i europejskich. Do 2013 roku wdrożenie to następowało za pomocą programów operacyjnych,
natomiast po roku 2013 system dokumentów operacyjno-wdrożeniowych będzie podlegać cyt.
racjonalizacji, celem uzyskania najwyższego stopnia wypełnienia założeń polityki rozwojowej.
Nowe rozdanie Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 obywać się będzie na podstawie umowy
partnerstwa oraz programów operacyjnych, których projekty rada Ministrów przyjęła 8 stycznia 2014 r.

2.5.2 Strategia rozwoju województwa pomorskiego 2020
„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 przeszyłem towarów, dóbr i ludzi. Jednym z celów
strategicznych jest powiązanie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego w układzie ponadregionalnym,
głównie bałtyckim. Realizację wymienionych celów umożliwia 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:
o

o
o

o

o

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
nadmorskim, regionalnych korytarzy transportowych, a także 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 pasażerskiego, 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 także wspieranie żeglugi
przybrzeżnej 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”.
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Planowane przedsięwzięcie polegające na zagospodarowaniu rejonu Nabrzeża Polskiego i Fińskiego
w Porcie Gdynia jest jedną z podstawowych inwestycji transportowych zapewniających realizację wyżej
wymienionych kierunków działań.

2.5.3 Regionalna strategia rozwoju transportu w województwie pomorskim na lata
2007-2020
„Regionalna strategia rozwoju transportu w województwie pomorskim na lata 2007 - 2020” to dokument
stanowiący podstawę wdrażania 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 żegludze bliskiego
zasięgu - za ważne zadanie Państwa przyjęto poprawę dostępności portów od strony lądu i morza.
Podwyższanie zdolności konkurencyjnej polskich portów warunkuje wykorzystanie atutów położenia
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 na podwojenie obrotów przeładunkowych polskich
portów morskich. Realizacja tego programu winna przebiegać równolegle do rozbudowy sieci
transportowych. Prognozy obrotów ładunkowych portów morskich w Gdańsku i w Gdyni wskazują, że do
roku 2020 należy spodziewać się dwukrotnego w skali obu portów wzrostu przeładunku ropy naftowej i jej
produktów, wzrostu ładunków drobnicowych oraz przewidywane jest podwojenie liczby przewożonych
pasażerów i samochodów w portach Gdańsk i Gdynia.
Jak z powyższego wynika planowane przedsięwzięcie „Budowa publicznego terminalu promowego
w Porcie Gdynia przy Nabrzeżu Polskim”, jest zgodne z założeniami programów regionalnych. Budowa
nowego terminalu zwiększy potencjał przeładunkowy portu oraz pozwoli uaktywnić dotychczas
niewykorzystane gospodarczo tereny portu. Działania te wpłyną na wzrost atrakcyjności i konkurencyjności
oraz podniesienie pozycji Poru Gdynia w Sieci Bałtyckich Autostrad Morskich, co stanowi jeden z głównych
priorytetów omówionych powyżej programów regionalnych.

2.6 Zgodność przedsięwzięcia z dokumentami strategicznymi na poziomie lokalnym
2.6.1 Strategia rozwoju miasta Gdynia
Ze strategią rozwoju kraju i województwa pozostaje spójna „Strategia rozwoju Gdyni”. 28 stycznia 1998
roku Rada Miasta przyjęła dokument, który określił cele i priorytety społeczno - gospodarczego rozwoju
Gdyni w kilkunastoletniej perspektywie oraz wyznaczył zadania służące ich urzeczywistnieniu.
W „Strategii...” za najważniejszy, długofalowy cel rozwoju Gdyni uznano: „Osiągnięcie trwałego,
akceptowanego społecznie i bezpiecznego ekologicznie rozwoju, pozwalającego dorównać europejskim
standardom życia, przy pełnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, ludzkich i kapitałowych oraz
walorów położenia miasta”.
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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 służącej
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 Nabrzeża Polskiego stanowi jeden ze strategicznych elementów podnoszenia konkurencyjności
miasta Gdynia w Regionie Bałtyckim.

2.6.2 Strategia rozwoju Portu Gdynia
Strategia Rozwoju Portu Gdynia do roku 2027 jest to obszerny dokument zawierający wizję i misję oraz
cele jakie będą realizowane do 2027 roku, przedstawia również główne inwestycje, jakie chce podjąć
ZMPG S.A. na terenie portu. Strategia rozwoju portu to utrzymywanie stabilnej i mocnej pozycji Portu
w regionie bałtyckim.
Mocna pozycja portu będzie wynikała z zapewniania odpowiednich standardów bezpieczeństwa obsługi
osób i ładunków oraz standardów ochrony środowiska, a także 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 zrównoważonego rozwoju sektora
usługowego Portu Gdynia, poprzez rozwój infrastruktury, wspieranie dobrych praktyk rynkowych i dbałość
o dobro otoczenia społecznego oraz utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony
środowiska.
Priorytety i cele strategiczne Portu Gdynia:




Priorytet 1 - Utrzymanie uniwersalnego charakteru portu i posiadanych przewag rynkowych
o

Zachowanie przez Port Gdynia silnej pozycji konkurencyjnej na rynku intermodalnym oraz
pozyskanie ładunków tranzytowych, w tym tranzytu morskiego

o

Wzmocnienie przez Port Gdynia pozycji konkurencyjnej na bałtyckim rynku ro-ro
i promowo-pasażerskim oraz pozyskanie znaczących obrotów tranzytowych

o

Wzmocnienie przez Port Gdynia pozycji konkurencyjnej na rynku towarów masowych
i półmasowych oraz zwiększenie udziału tranzytu

Priorytet 2 - Nowoczesny potencjał
o

Dostosowanie parametrów infrastruktury
technologicznych i rynkowych

portu

do

zmieniających

się

wymagań

o

Pozyskanie przez ZMPG SA nowych terenów na rozwój funkcji portowo-morskich
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o




Utrzymanie wysokiej zdolności rozwojowej portu poprzez wzrost efektywności w sferze
organizacji i zarządzania oraz dzięki innowacyjności i kreatywności kapitału ludzkiego.

Priorytet 3 - Pełna dostępność transportowa do portu jako warunek rozwoju multimodalnej
platformy logistycznej
o

Sprawny i bezpieczny dostęp morski

o

Nowoczesny dostęp kolejowy

o

Efektywny dostęp drogowy

Priorytet 4 - Port przyjazny otoczeniu
o

Wzmacnianie silnej marki Portu Gdynia

o

Wzmacnianie współpracy z kontrahentami portu oraz instytucjami publicznymi

o

Dbałość o dobro otoczenia społecznego i utrzymanie najwyższych standardów
bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Inwestycja "Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia" jest powrotem do koncepcji
budowy terminala jaką była część projektu "Budowa infrastruktury portowej do obsługi promów morskich
wraz z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia". W 2008 roku prace nad realizacją budowy
terminala zostały wstrzymane z powodu kryzysu. Część tego projektu jest obecnie realizowana w ramach
inwestycji "Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia", która miała
szersze znaczenie priorytetowe dla Portu Gdynia, więc została uruchomiona.

3

POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ
DOTYCHCZASOWY
SPOSÓB
ICH
WYKORZYSTYWANIA
I
POKRYCIE
NIERUCHOMOŚCI SZATĄ ROŚLINNĄ
3.1 Istniejąca powierzchnia zabudowy oraz dotychczasowy sposób wykorzystania terenu

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany będzie przy Nabrzeżu Polskim, w granicach Morskiego
Portu w Gdyni. Główny teren inwestycji o powierzchni ok. 9,5 ha stanowi utwardzony w 95% betonowy
płaski plac przeładunkowy będący przedmiotem opracowania. Na terenie inwestycji znajdują się typowe
portowe zabudowania i infrastruktura techniczna w tym:
•

Magazyn 23 o powierzchni zabudowy 4 374,83m2 (nr inw. 104-0248),

•

Magazyn 2 o powierzchni zabudowy 13 295,67m2 (nr inw. 104-0087), wpisany do ewidencji
zabytków,

•

Przybudówka do Magazynu 2 o powierzchni zabudowy 335,19m2 (nr inw. 105-0111), wpisana do
ewidencji zabytków,

•

Budynek o powierzchni zabudowy 137,20m2 (nr inw. 109-0123),

•

Budynek o powierzchni zabudowy 197,25m2 (nr inw. 105-0129), wpisany do ewidencji zabytków.

Teren porośnięty jest nielicznymi drzewami i krzewami występującymi głównie na obrzeżach działek od
strony placu Gombrowicza oraz ronda Karlskrona.
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Dostępność komunikacyjna zapewniona jest od strony południowej za pomocą istniejących zjazdów z ulicy
Polskiej, bramę główną poprzez zjazd z ronda Karlskrona oraz bramę od strony wschodniej z placu
Gombrowicza. Teren jest ogrodzony i strzeżony.
Uzbrojenie terenu stanowi:
•

Siec wodociągowa oraz zabezpieczenia p.poz.,

•

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna,

•

Kanalizacja deszczowa ze zrzutem wody do kanału portowego,

•

Siec ciepłownicza,

•

Sieć elektroenergetyczna,

•

Sieć elektryczna - oświetlenie placu,

•

Sieci teletechniczne.



Nabrzeże Polskie

Nabrzeże Polskie - nabrzeże typu ciężkiego o mieszanej konstrukcji skrzyniowo - pomostowej
wybudowane w latach dwudziestych XX wieku jako nabrzeże skrzyniowe i rozbudowane w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych (dobudowano od strony wody część pomostową posadowioną na
prefabrykowanych palach żelbetowych o przekroju 35 ´ 35 cm ). Całkowita długość Nabrzeża Polskiego,
składającego się z 61 sekcji wynosi 1 119,35 m. Skrzynie posadowione są na rzędnej – 10,0 m. Na dzień
dzisiejszy, głębokość techniczna przy Nabrzeżu Polskim wynosi Htech= - 10,60 m, a głębokość
dopuszczalna Hdop= 11,00 m. Na odcinku objętym projektem o długości około 690,0 m licząc od narożnika
Nabrzeża Fińskiego, dobudowana część pomostowa o szerokości 7,0 m, ma rożną konstrukcję. Na
odcinku o długości 131,65 m, licząc od Nabrzeża Fińskiego, wierzch płyty nabrzeża przebiega na rzędnej
około +2,30mnpm (rzędna wacha się od +2,28mnpm do +2,40mnpm) i tworzy nawierzchnię, a na
pozostałej części wierzch płyty ma rzędną + 1,40 m i nad nią wykonany jest zasyp z piasku i nawierzchnia
z płyt żelbetowych.
Wyposażenie Nabrzeża Polskiego:


pachoły cumownicze ZL-90 podwójne (tylko 3 pojedyncze), po jednej parze na każdej sekcji;



odbojnice punktowe z wałków gumowych o średnicy 32 cm;



gniazda do poboru prądu;



gniazda telefoniczne;



punkty poboru wody;



drabinki włazowe stalowe – rozstaw 45,0¸48,0 m;



torowisko poddźwignicowe o rozstawie szyn 6,0 m, z zasilaniem z gniazd wtykowych co 25 m;



wyloty kanalizacji deszczowej.

Nabrzeże Polskie zostało przebadane przez ekipę płetwonurków w 2003 roku i na podstawie tego atestu
oraz przeglądu wykonanego w marcu 2012r dokonano oceny stanu technicznego jego podwodnej części.
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W ateście nurkowym stwierdzono liczne drobne uszkodzenia spodniej i podwodnej części konstrukcji
nabrzeża tj. prefabrykowanych pali żelbetowych i żelbetowej nadbudowy, około 70% pali jest
uszkodzonych. Uszkodzenia w postaci pęknięć (szerokich rys) i ubytków w betonie o wielkości od kilku do
kilkunastu centymetrów występują w części głowicowej. Uszkodzone pale wymagają naprawy.
Na podstawie dostępnych materiałów stwierdzono, że stan techniczny podwodnej części Nabrzeża
Polskiego jest dość dobry. Konieczna jest jednak rozbiórka i przebudowa płyty pomostu, z uwagi na jej
stan, który nie gwarantuje 50 letniego okresu użytkowania.



Nabrzeże Fińskie

Nabrzeże Fińskie - wybudowane w latach dwudziestych XX wieku, jest nabrzeżem typu ciężkiego
o konstrukcji skrzyniowej. Całkowita długość Nabrzeża Fińskiego (uwzględniając rozbudowę nabrzeża
Polskiego), które składa się z 6 sekcji (skrzyń) wynosi ca 207,0 m - skrzynie o szerokości 6,0 m (podstawa
skrzyni ma 8,0 m) i wysokości 10,50 m posadowione są na rzędnej – 10,0 m.
W chwili obecnej głębokość techniczna przy Nabrzeżu Fińskim wynosi około Htech=9,0 m, a głębokość
dopuszczalna około Hdop= 9,6 m.; na odwodnej ścianie skrzyni nadbudowany jest oczep o szerokości
1,20 m, którego rzędna wynosi ~+ 2,30.

Wyposażenie Nabrzeża Fińskiego:


pachoły cumownicze ZL-90 pojedyncze;



odbojnice z wałków gumowych o średnicy 32 cm;



drabinki włazowe stalowe – rozstaw 45,0¸50,0 m.

Stan techniczny Nabrzeża Fińskiego – część podwodna
Nabrzeże Fińskie zostało przebadane przez ekipę płetwonurków w roku 2005 i październiku 2012 Zgodnie
z atestem nurkowym, odwodne ściany skrzyń są w dobrym stanie technicznym. W przypadku dalszej
eksploatacji nabrzeża, należy dokonać naprawy ubytków betonu w żelbetowych skrzyniach.

Stan techniczny Nabrzeża Fińskiego – nadbudowa
Na ścianie czołowej nadbudowy nabrzeża występuje szereg spękań i ubytków betonu. Stwierdza się, że
nadbudowa nabrzeża jest w dostatecznym stanie technicznym. Ogólnie można stwierdzić, że stan
techniczny nabrzeża Fińskiego jest dość dobry, jego oczep przebiega prostoliniowo i nie widać zjawisk,
które mogłyby świadczyć o tym, że nabrzeże traci stateczność. Uszkodzone fragmenty oczepu nabrzeża
należy odtworzyć systemem do napraw konstrukcji żelbetowych.
Podstawowe parametry Nabrzeża Fińskiego – stan istniejący:


typ nabrzeża: - skrzyniowe - ciężkie;



długość całkowita nabrzeża - ca 207,0 m;



długość typowej sekcji - ca 32,5 m;
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rzędna oczepu nabrzeża - od+2,30 mnpm do 2,37mnpm;



rzędna spodu oczepu - +0,50 m;



wysokość ściany odbojowej - 1,8 m;



głębokość techniczna - Htech= 9,0 m;



głębokość dopuszczalna - Hdop= 9,6 m;



obciążenie użytkowe naziomu nabrzeża - 20 kN/m2.

3.2 Informacja na temat zmian w infrastrukturze technicznej
Przewidywane zmiany obiektów infrastrukturalnych w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji
przedstawiono poniżej.

Branża hydrotechniczna:
Zmiana w infrastrukturze technicznej w zakres branży hydrotechnicznej obejmie:



Wykonanie przedniej palościanki na dł. ok 300m przy Nab. Polskim i ok. 30m przy Nab. Fińskim



Wykonanie prac czerpalnych:
Etap I: wykonanie prac czerpalnych do głębokości technicznej -11m.
Etap II: wykonanie prac czerpalnych do głębokości około -16,00m wraz z jednoczesnym
wykonaniem umocnieniem dna na szerokości ok. 40m przy Nabrzeża Polskiego oraz
szerokości ok. 60 m wzdłuż Nabrzeża Fińskiego. Przewidywana kubatura urobku z prac
czerpalnych w obu etapach wynosi ok. 64 000m3.
Dla obu etapów przewiduje się możliwość pogłębienia dna do maksymalnej rzędnej -16,0mnpm
w odległości ~24m od krawędzi nabrzeża w przypadku takiej konieczności.
Wykonanie robót czerpalnych lub uzupełniających przegłębienia na Nab. Polskim do rzędnej
-11,0mnpm w etapie I i około -15,0mnpm w etapie II. Przewidywana ilość gruntu do czerpania to
ok. 40,0 x 4,0 x 400= ok. 64 000m3. Nabrzeże Fińskie będzie wymagało uzupełnienia przegłębień
w ilości ok. 10,0 x 1,0 x 210,0= ok. 2 100m3.



Przebudowa linii odbojowej wraz z przebudową konstrukcji Nabrzeża Polskiego pod nowe
urządzenia odbojowe i urządzenia cumownicze (konieczne będzie wykonanie dodatkowego
palowania na sekcjach nabrzeża gdzie występują urządzenia cumownicze). Krawędź konstrukcji
odwodnego oczepu Nabrzeża Polskiego wysunięta zostanie ok.1,5m względem pierwotnej linii
nabrzeża w kierunku na wodę.
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Na odcinku około 30m licząc od narożnika Nabrzeża Polskiego w kierunku na Nabrzeże Fińskie
zostanie pogrążona palościanka, której celem będzie zabezpieczenie stateczności skrzyń.
Przestrzeń pomiędzy nową ścianką a skrzynią wypełniona będzie betonem.



Sekcje przewidziane pod urządzenia automatycznego cumownicze zostaną przebudowane
i wzmocnione dodatkowymi palami (w przypadku zastosowania tych urządzeń).



Wymiana odbojnic na Nabrzeżu Fińskim



Przebudowa nabrzeża pod wyposażenie w postaci tramwaju galerii (łącznika ruchomego) oraz
posadowienie belki podszynowej fundamentowanej na palach



Nabrzeża zostaną przebudowane tak by ich górna rzędna wynosiła +2,40mnpm Kr



Nabrzeża będą doposażone we wszystkie brakujące elementy niezbędne z punktu widzenia
przepisów (drabinki, stojaki ze sprzętem ratowniczym, krawężniki zabezpieczające przed zjazdem
do wody itd.)



Remont nieprzebudowywanych elementów konstrukcji polegający na ich zabezpieczeniu
i uzupełnieniu ewentualnych ubytków.

Branża sanitarna – sieć wodociągowa:


zasilenie obiektów terminala promowego w wodę z istniejącego wodociągu zlokalizowanego
wzdłuż ulicy Polskiej, należącego do ZMPG



lokalizacja wokół projektowanych budynków – sieci hydrantowej DN150 z hydrantami
podziemnymi i nadziemnymi DN100,



wykonanie nowej sieci wodociągowej wzdłuż nabrzeża wraz z punktami poboru wody dla statków
z włączeniem do projektowanej sieci wodociągowej,



likwidacja istniejącego uzbrojenia, kolidującego z projektowanym zagospodarowaniem terenu,



wykonanie na odgałęzieniach do punktów poboru wody – studni z zaworami odcinającymi,
zaworami antyskażeniowymi oraz zaworami spustowymi,



wykonanie odwodnienia studni punktów poboru wody.

Branża sanitarna – sieć sanitarna:


wykonanie nowej sieci sanitarnej w celu odprowadzenia ścieków bytowych z projektowanych
budynków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,



wykonanie kilku punktów odbioru ścieków ze statków usytuowanych w I strefie nabrzeża
Polskiego,
wraz
z
komorami
pomiarowymi,
wyposażonymi
w
przepływomierze
elektromagnetyczne do ścieków z zasilaniem elektrycznym. Odbiór ścieków w punktach odbioru
będzie zhermetyzowany.



wykonanie odwodnienia studzienek punktów odbioru ścieków.
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Branża sanitarna – sieć deszczowa:


wykonanie systemu odwadniającego z nabrzeża Polskiego objętego przebudową
z wykorzystaniem istniejących wylotów kanalizacji deszczowej oraz wylotów projektowanych do
wód basenu portowego IV wraz z urządzeniami podczyszczającymi,

Branża sanitarna – sieć ciepłownicza:


zasilenie w ciepło budynku terminala oraz magazynowego z istniejącej sieci ciepłowniczej ZMPG
zlokalizowanej w pobliżu projektowanego magazynu, od strony zachodniej terenu inwestycji.

Branża elektroenergetyczna/teletechniczna,


przebudowa lub likwidacja ciągów kanalizacji teletechnicznej będących w kolizji z planowanym
zagospodarowaniem terenu oraz budowa nowych ciągów kanalizacji umożliwiająca
doprowadzenie kabli teletechnicznych do wszystkich obiektów kubaturowych i wnęk na nabrzeżu,



budowa nowych, przebudowa oraz likwidacja zbędnych sieci elektroenergetycznych SN 15 kV i nn
0,4 kV wraz z instalacjami i urządzeniami przynależnymi będącymi w kolizji z planowanym
zagospodarowaniem terenu,



budowa kanalizacji kablowej wielootworowej wraz z niezbędną ilością studni kablowych, nośność
studni zostanie dostosowana do projektowanej nawierzchni,



likwidacja gniazd dźwigowych 400 A na odcinku nabrzeża przeznaczonego dla terminala
promowego,



wykonanie nowego oświetlenia terenów zewnętrznych,



lokalizacja punktu zasilania promów w energię elektryczną,



budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, które min. przejmą w całości
zapotrzebowanie w energię elektryczną po likwidowanej stacji T-121 istniejącego nabrzeża
i obiektów kubaturowych wraz z niezbędną rezerwą.

Branża kolejowa:




W I strefie nabrzeża Polskiego i Fińskiego:
o

niezbędna rozbiórka torów wraz z nawierzchnią kolejowo-drogową oraz rozjazdami na
długości ok. 1600 m pojedynczego toru,

o

rozbiórka dwóch kozłów oporowych stalowych.

W II strefie nabrzeża Polskiego i Fińskiego:
o

niezbędna rozbiórka torów i rozjazdów wraz z nawierzchnią kolejowo-drogową oraz
rozjazdami na długości ok. 1550 m pojedynczego toru,

o

rozbiórka dwóch kozłów oporowych stalowych,
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W II strefie nabrzeża Francuskiego przewidziano rozbiórkę torów nr 571, 572, 573 na długości ~
240m pojedynczego toru,



budowa toru łączącego tory nr 552, 553 ( II strefa nabrzeża Polskiego – początek magazynu nr 2 )
z torami nr 571, 572, 573 ( I strefa nabrzeża Francuskiego ) z szyn typu S49 na płycie żelbetowej,



przebudowa torów nr 552 i 553 poprzez połączenie ich w jeden tor za pomocą jednego rozjazdu,



przebudowa torów nr 571, 572, 573 poprzez połączenie ich w jeden tor za pomocą dwóch
rozjazdów,



budowa rozjazdów kolejowych typu S 49 – 1:7 – R = 190 rowkowych na płycie żelbetowej, budowa
nawierzchni drogowej betonowej w torach i rozjazdach,



Długość nowoprojektowanego odcinka torów licząc od początku magazynu nr 2 na Nabrzeżu
Polskim do końca przebudowy torów nr 571, 572 i 573 na Nabrzeżu Francuskim wynosić będzie
ok. 630 m pojedynczego toru. Łączna długość budowlana wszystkich przebudowywanych torów
i rozjazdów wynosić będzie ok. 750 m.



odwodnienie – budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia projektowanych torów, rozjazdów
i nawierzchni drogowych.

Branża drogowa:


budowa placów manewrowych i postojowych:



Plac przed Check-In nr 1 i 2 - na ich terenie oczekiwać będą pojazdy, które nie dokonały jeszcze
odprawy frachtowej:



o Plac nr 1 - samochody osobowe

o powierzchni ok. 4 950m2 (ok. 1075lm26, tj. ok. 215 aut)

o Plac nr 2 - samochody ciężarowe

o powierzchni ok. 12 400m2 (ok. 1875lm, tj. ok. 110 aut)

Plac Główny – General nr 3, 4 i 5 (o powierzchni ok. 38 526m2) wraz z zawartym w nim obszarem
kolejowym:
o Plac nr 3 – samochody ciężarowe ok. 1914lm, tj. ok. 112 aut



o Plac nr 4 - samochody osobowe

ok. 600lm, tj. ok.120 aut

o Plac nr 5 - samochody ciężarowe

ok.2073lm, tj. ok.121 aut

Plac General Cargo/ Intermodal nr 6 (o powierzchni ok. 6 421m2):
o naczepy intermodalne ok. 33 miejsc parkingowych, w tym ok. 15 naczep chłodniczych
wymagających ciągłej dostawy energii elektrycznej w trakcie postoju;

26

lm – długość linii załadowczej
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o dodatkowo w okresie wzmożonej obsługi naczep intermodalnych na placu głównym
zaplanowano dodatkowe miejsca parkingowe dla tego typu pojazdów: ok. 152 miejsc
parkingowych.



Parking nr 1 i 2;
o Parking nr 1 (przed budynkiem Terminalu) o powierzchni ok. 2 700m2 dla ok. 116 aut;
o Parking nr 2 (w rejonie Kapitanatu) o powierzchni ok. 2 453m2 dla ok. 100 pojazdów.



odwodnienie nawierzchni drogowej

3.3 Bilans terenu wariantu wskazanego do realizacji
Podane wartości nie są wartościami ostatecznymi i mogą ulec pewnym zmianom na kolejnych etapach
realizacji inwestycji. Należy jednak podkreślić, że jakiekolwiek zmiany w tym zakresie, nie będą skutkować
istotnym wpływem na wielkość i kształt ewentualnych oddziaływań.

Tabela 3.3-1 Bilans terenu wariantu wskazanego do realizacji

Rodzaj powierzchni

STAN PROJEKTOWANY
Powierzchnia [m2]

Powierzchnia terenu opracowania

94705,4

Powierzchnia zajmowanego akwenu

3151,0

Powierzchnie zabudowy kubaturowej

2636,0

Powierzchnie utwardzone (place i drogi wewnętrzne bez obszaru
kolejowego)

60858

Obszar kolejowy

3302,0

Powierzchnie chodników

2149,6

Powierzchnia biologicznie czynna

1891,8

Powierzchnia biologicznie czynna - % powierzchni opracowania

ok. 2%

Powierzchnia ingerencji w zewnętrzny układ drogowy, parkingi i
sieci zewnętrzne

20717

3.4 Szata roślinna
Z uwagi na specyfikę lokalizacji planowanego przedsięwzięcia – funkcjonujące nabrzeże portowe – nie
występuje tu liczna szata roślinna. Nawierzchnia nabrzeża jest utwardzona o nawierzchni betonowej. Opis
występującej na analizowanym terenie szaty roślinnej przedstawiono w podpunkcie Opis elementów
środowiska przyrodniczego w rejonie inwestycji oraz podpunkcie Wycinka niniejszego opracowania.
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4

RODZAJ PLANOWANEJ TECHNOLOGII

Projektowany Terminal Promowy w Gdyni, zlokalizowany będzie przy Nabrzeżach Fińskim i Polskim,
w granicach Morskiego Portu w Gdyni. Lokalizacja terminalu jest zgodna z założeniami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni (Uchwałą Nr XXXVIII/799/14 rady
Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014r.).


Program usług

Rozwiązania przestrzenne i wyposażenie Projektowanego Terminalu Promowego umożliwiać będą
obsługę transportu promowego w systemie dwupoziomowym na jednym stanowisku promowym oraz
obsługę ruchu pasażerskiego.
Zakłada się całkowite rozdzielenie ruchu pojazdów i pasażerów pieszych wewnątrz terminalu. Ruch
pasażerski obsługiwany będzie z galerii pasażerskiej łączącej Dworzec Promów Morskich ze stanowiskami
promowymi.
Terminal wraz z całą projektowaną infrastrukturą zakłada przeładunek pojazdów w technologii Ro – Ro.
(roll on – roll off)
Wyposażenie terminalu pozwala na obsługę:
o ruchu samochodów ciężarowych i osobowych w relacji woda ląd i odwrotnie na dwóch
pokładach;
o ruchu naczep samochodowych (samochody członowe lub naczepy bez własnego napędu
przemieszczane ciągnikami własnymi portu tzw. Tug master) dostarczanych do lub z terenu
kraju w obrocie tranzyt oraz import i eksport drogą morską;
o ruchu pasażerskiego oraz kierowców sprzętu transportowego;
Na terenie terminalu projektuje się lokalizację obiektów umożliwiających:
o składowanie między operacyjne kontenerów na podwoziach samochodowych oraz naczep
(unattended);
o zabezpieczenie potrzeb administracyjno – socjalnych personelu zatrudnionego w Terminalu;
o obsługa ruchu pasażerskiego;
o przemieszczanie pasażerów w rejon Terminalu samochodami własnymi, autokarami oraz
środkami komunikacji miejskiej;
o zabezpieczenie potrzeb administracyjno biurowych firm obcych związanych z obsługą
Terminalu.
W ramach inwestycji przewidziano także przebudowę układu kolejowego, tj. likwidację torów i rozjazdów
w strefie kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu i budowę nowego toru łącznikowego
zapewniającego połączenie z grupą torów na Nabrzeżu Francuskim.


Rodzaj i wielkości obrotów

Jako technologię przeładunku przyjmuje się system Ro Ro. Główną grupę strumienia pasażerów
i samochodów stanowić będą samochody ciężarowe. W zależności od pory roku (sezonu turystycznego)
proporcja pomiędzy samochodami ciężarowymi a osobowymi, przewożonymi na promie, może się wahać.
Oznacza to transport w krańcowych przypadkach ok. 26 samochodów ciężarowych oraz
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ok. 500 osobowych, lub ok. 249 ciężarowych około 60 osobowych. Zakłada się maksymalną ilość osób,
jaka może się znaleźć jednocześnie na terenie budynku terminalu: 800 pasażerów oraz 60 osób obsługi.
Zakłada się obsługę w ciągu roku przez 360 dni po dwa promy dziennie, co daje 720 cumowań rocznie.
W razie wzrostu zapotrzebowania na przewozy lub pojawienia się kolejnych operatorów możliwa jest
obsługo większej ilości promów.


Obiekty hydrotechniczne

Podstawą do przyjęcia parametrów nabrzeży jest przewidywana wielkość jednostek, jakimi dysponuje lub
będzie dysponował w rejonie Bałtyku przewoźnik. Aktualnie przewoźnicy dysponują jednostkami
o maksymalnych parametrach średnio: długość około Lc = 240 m szerokość ok Bc = 31m zanurzenie
całkowite Tc = 6,30 m. Projektowane dostosowanie nabrzeża Polskiego pozwoli na obsługę takich
jednostek. Poniżej przedstawiono charakterystyczne parametry statków przewidywanych do obsługi na
terminalu.
Tabela 4-1 Parametry statków przewidywanych do obsługi na terminalu

Nazwa statku

Prom A

Prom B

Prom C i D bliźniacze

Długość całkowita

242.26 m

243,40 m

240 m

długość m. pionami

223,226 m

227,54 m

225,6 m

szerokość

29,33

29,89 m

32,0 m

wysokość

41,2 m

48,3 m

51 m

zanurzenie

6,15 m

6,30 m

6,65 m

GT

51837

57958

63.039

3820 m

4100 m

5500 m

620 lm

620 lm

729 lm

1300

1300

1200

Wymiary:

Pojemność:
Długość linii ładunk.
Długość linii ładunkowej (na
półkach)
Liczba pasażerów
Napęd
Liczba silników głównych

4xSulzer 8ZAL40S

4 * MAN B&W
9L40/45

4 (2 x 8L48/60CR and 2 x
6L48/60CR MAN 4 stroke
diesel engines)

Moc napędu

24000 kW

29143 kW

33.600 kW

Liczba śrub

2

2

2

Typ śrub

CPP

CPP

CPP

3

3

liczba, lokalizacja i moce

Dziób 1 =1500 KW

Dziób 3=1430 KW

sterów strumieniowych

Dziób 2 =2350 KW

Dziób 1 =2200 KW

Dziób 3=1500 KW

Dziób 2 =2200 KW

2 (na dziobie)
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Urządzenia przeładunkowe

Rozładunek i załadunek promów w technologii ro – ro [samochody, naczepy] odbywać się będzie na
zasadzie „napędu własnego”, zestawami ciągnik siodłowy + naczepa lub wyłącznie naczepy
przemieszczane ciągnikami operatora (ciągniki terminalowe, tzw. tug master). Projektuje się wykonanie
rampy stalowej ro-ro o szerokości ~30m i długości zapewniającej dogodny przejazd zestawów
samochodowych. Dostęp z najazdów do pokładów ładunkowych promów projektuje się wykonać w postaci
pomostów ruchomych napędzanych hydraulicznie. Konstrukcja pomostów umożliwiać będzie ich
dopasowywanie się do przechyłów promu, różnych stanów wody oraz zróżnicowanego zanurzenia
jednostek.
Ruch osobowy realizowany będzie poprzez wykonanie galerii pasażerskiej bezpośrednio łączącej budynek
terminala z promem. Galeria pasażerska będzie wyposażona w część ruchomą umożliwiającą
dopasowanie się do poziomu wejścia na promie, zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej.


Dostęp pojazdów uprzywilejowanych

Dla umożliwienia dostępu do promu samochodów uprzywilejowanych (pogotowie ratunkowe, straż policja)
oraz serwisowych i zaopatrzenia, projektuje się wzdłuż burty promu wydzielenie pasa ruchu,
umożliwiającego ominięcie pojazdów oczekujących na wjazd na prom.


Place składowe, parkingowe i manewrowe

W skład niniejszej inwestycji wchodzą głównie prace związane z wykonaniem placów manewrowych
i postojowych. Jest to główny element planowanego terminalu.
Przewidziano parkingi ogólnodostępne, dedykowane kapitanatowi oraz parking strzeżony. Dodatkowo
miejsca chwilowego postoju (tzw. Kiss and ride), pas postojowy dla autobusów i taxi przez budynkiem
terminala.


Magazyn

Powierzchnię magazynu podzielono funkcjonalnie na trzy obszary:


Wydzieloną przejazdową część hali dedykowaną wyłącznie dla Straż Graniczna i Służby Celne.
o powierzchni ok. 250m2 zawierającą kanał oraz stalową „zwyżkę” do kontroli pojazdów
ciężarowych.



Wydzielona część hali dedykowana dla operatora promowego o powierzchni ok. 350m2 pełniącą
również funkcję garażu dla sprzętu zmechanizowanego używanego na terenie terminalu, w chwili,
gdy nie on jest wykorzystywany do składowania ładunków.



Dodatkową sekcję magazynu dla operatora promowego o powierzchni ok. 150m2 z przylegającą
rampą przystosowaną do rozładunku samochodów ciężarowych zarówno od burty, jak i od tyłu
pojazdu W tej części magazynu zaprojektowano posadzkę, odpowiadającą poziomowi rampy,
wraz pochylnią dla wózków widłowych, umożliwiającą przejazd wózków pomiędzy rampą
a placem. Sekcję zaprojektowano w sposób spełniający wymogi magazynu celnego.
Magazyn zawiera także pomieszczenia techniczne takie jak węzeł cieplny, dwukomorowa stacja
trafo i rozdzielnię elektryczną. Wysokość magazynu (min. 7m) umożliwia wjazd do niego pojazdów
ciężarowych oraz swobodne korzystanie z wózków widłowych podczas ich załadunku/rozładunku.
Zaprojektowano cztery bramy, po otwarciu nie ograniczające miejsca wewnątrz budynku.
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Część biurowo-socjalną zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie bramy General Cargo/
Intermodal, umożliwiając w ten sposób szybkie przekazywanie dokumentów przez kierowców
przyjeżdżających na terminal bramą główną oraz wyjeżdżających z placu z pominięciem głównej
części terminalu, bramą dedykowaną.

Budynek dworca promów morskich
Budynek Terminalu– 4ro kondygnacyjny połączony z galerią pasażerską służącą pasażerom do
wejścia na prom. Budynek Terminalu zaprojektowano w sposób umożliwiający w okresie późniejszym
nadbudowę o jedną lub dwie kondygnacje.
Dla zapewnienia sprawnej kontroli przepływu pasażerów polegającej na sprzedaży biletów,
sporadycznej kontroli bagażu i kontroli osobistej, a także stworzenia możliwości wydzielenia osób
opuszczających prom od wchodzących na niego, budynek podzielono na trzy części:



o

Sekcja „publiczna” obejmująca przeszkloną halę Terminalu na parterze z kasami
pasażerskimi i frachtowymi, powierzchniami handlowymi, informacją turystyczną główną
poczekalnią dla pasażerów wyjeżdzających na piętrze +2 oraz holem transferowym dla
pasażerów przyjeżdzających i wyjeżdzających na piętrze +3, którzy poprzez galerię
pasażerską (rękaw) przechodzą do i ze statku.

o

Sekcja „armatorska” biurowa dla operatorów, zlokalizowana na parterze oraz piętrze +1.

o

Sekcja „biurowa” obejmująca pozostałe pomieszczenia biurowe na piętrach +2 i +3.

o

Budynek Terminalu Promowego zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje
techniczne.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych:

Wszystkie poziomy budynku dostępne są dla osób niepełnosprawnych za pomocą wind.


Obiekty kontroli wyjazdu i wjazdu na teren terminalu


Brama wjazdowa terminal - stanowiska wjazdowe z kioskami do obsługi wjeżdżających (Obszar
Check-In: Wiata Check-In + Kioski Check-In;

Obszar Check-In (bramy wjazdowej terminalu) zlokalizowano w bezpośredniej bliskości Budynku
Terminalu. Obszar zaprojektowano w sposób umożliwiający jego łatwą reorganizację, tj. wszystkie
kioski Check-In przewidziano, jako obiekty modułowo-kontenerowe, zunifikowane, niezwiązane trwale
z podłożem i możliwe -w razie potrzeby reorganizacji placu, do przestawiania z użyciem podnośników
widłowych. Wszystkie stanowiska Check-in zaprojektowano pod wspólną wiatą posadowioną na
sopach fundamentowych o wymiatach ok.6m x 45m. Kioski Check- in zostaną wyposażone we
wszystkie niezbędne media. Wyposażenie kiosków dostarczone i instalowane przez operatora
Terminalu pozwoli na pełną rejestrację fotograficzną przejeżdżających pojazdów, kontrolę biletów oraz
dokumentów przejazdowych.



Brama wyjazdowa terminalu - stanowiska wyjazdowe z kioskami do obsługi wyjeżdżających
(Obszar Check-Out: Wiata Check-Out, + Kioski Check-Out;

Obszar Check-Out (bramy wyjazdowej terminalu) zlokalizowano w sposób umożliwiający sprawne
włączanie się ruchu pojazdów opuszczających terminal w ciąg ul. Polskiej. Wyjazd zlokalizowano
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w sposób redukujący do minimum krzyżowania się strumieni pojazdów oraz występowania kongestii
związanych z włączaniem się do ruchu pojazdów opuszczających terminal. Zaprojektowano dwa
stanowiska wyjazdowe z kioskami do obsługi wyjeżdzających -jedno dla aut pasażerskich (lewe) i
jedno dla aut ciężarowych (prawe).
Analogicznie jak w wypadku kiosków Check-In, kioski Check-Out przewidziano, jako obiekty
modułowo-kontenerowe, zunifikowane, niezwiązane trwale z podłożem i możliwe do przestawiania.
Kioski zaprojektowano pod zbiorczą wiatą o wymiarach ok.6m x 10m. Stanowiska wyposażono we
wszystkie niezbędne media.
W tej chwili obiekty te służą jedynie armatorowi, nie planuje się odpraw granicznych.


Zaopatrzenie w paliwo

Zakłada się, że zaopatrzenie w paliwo realizowane będzie z istniejących stacji dystrybucji paliwa w rejonie
Portu Gdynia lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Statku nie zaopatrza się w paliwo od strony lądu.


Układ energetyczny

Projektuje się rozwiązania umożliwiające zasilanie Terminalu liniami kablowymi SN 15 kV ze stacji PPZ-1.
Obiekty stacji transformatorowych na terenie terminalu zlokalizowano w budynku dworca oraz w budynku
magazynu. Kontener przyłączeniowy do zasilania statków zlokalizowany będzie w rejonie estakady
najazdowej na górny pokład. Oświetlenie terenu zrealizowane będzie przy pomocy masztów
oświetleniowych. Przyjęto następujące natężenia oświetlenia place postojowe Eśr.= 20lx, terminal
kontenerowy
Eśr.= 20lx, teren przylegający do ogrodzenia (wymagania telewizji przemysłowej) Eśr.= 10lx.

5

WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA
5.1 Nie podejmowanie przedsięwzięcia

Niepodejmowanie realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie skutkować pozostawieniem terenu
w stanie istniejącym. Tym samym nie wystąpią przekształcenia powierzchni terenu, ani inne oddziaływania,
których opis został zawarty w niniejszym opracowaniu. Należy jednak podkreślić, że z uwagi na aktualne
wykorzystanie analizowanego obszaru nabrzeża Polskiego i Fińskiego, nawet w przypadku rezygnacji
z planowanych działań inwestycyjnych, teren będzie poddany znacznej antropopresji. Całe przedsięwzięcie
będzie realizowane na terenach portowych przekształconych przez istniejące zagospodarowanie na
funkcje żeglugowe, drogowe i kolejowe. Prowadzenie prac będzie powodować lokalnie i przejściowo
niekorzystne oddziaływania na przyległe tereny portowe i mieszkaniowe. Jednak eksploatacja terminalu
i układu komunikacyjnego nie spowoduje wystąpienia nowych oddziaływań występujących dotychczas.
Plany rozwojowe Portu Gdynia sprecyzowane w „Strategii rozwojowej Portu Gdyńskiego do roku 2027”,
mają na celu konsekwentne i stałe udoskonalane działania, planowane w długim horyzoncie czasowym,
w celu zapewniania warunków do stabilnego i zrównoważonego rozwoju sektora usługowego Portu
Gdynia, poprzez rozwój infrastruktury, wspieranie dobrych praktyk rynkowych i dbałość o dobro otoczenia
społecznego.
Projektowane przedsięwzięcia związane są z intensyfikacją wykorzystania tej części dzielnicy portowej
miasta i stanowią element pozytywny. Niepodjęcie inwestycji nie zmienia warunków środowiskowych w tym
rejonie miasta, natomiast jej realizacja spowoduje:
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przebudowę nabrzeża Polskiego i Fińskiego:
o

przyczyniając się do tworzenia nowych miejsc pracy poprzez budowę terminala
promowego;

o

poprawę walorów krajobrazowych/estetycznych poprzez uporządkowanie terenu;

przebudowę nawierzchni kolejowo - drogowej torów i rozjazdów wraz z ich uszczelnieniem
i odwodnieniem wpłynie na zmniejszenie emisji hałasu, ze względu na zastosowaną konstrukcję
nawierzchni oraz ograniczy do minimum wpływ wód opadowych z terenu torowisk na wody
basenów portowych;

Terminal wraz z układem dróg w obecnym stanie nie jest zdolny obsłużyć rosnącego ruchu
transportowego, pasażersko-turystycznego i drogowego. Nowy terminal umożliwi jednoczesną obsługę
większej liczby promów niż obecnie oraz o większych rozmiarach ( w wyniku pogłębienia basenu
w związku z realizacją inwestycji). Terminal będzie przystosowany do obsługi łączącej ruch kolejowy,
drogowy oraz promowy. Inwestycja wiąże się z przeniesieniem tego typu działalności z Portu Zachodniego
i uwolnieniem tam terenów pod rozwój operacji kontenerowych.

5.2 Wariantowanie lokalizacyjno-organizacyjne
Rozważano lokalizację Terminalu Promowego w dwóch miejscach:


Rozbudowę istniejącego terminala przy Nabrzeżach Helskim II i Bułgarskim w Porcie Zachodnim –
przy Basenie VIII;



Budowę nowego terminala przy Nabrzeżach Polskim i Fińskim w Porcie Wschodnim – przy
Basenie IV.

Jako optymalną ze względów nawigacyjnych oraz wielkościowych - optymalna powierzchnia możliwego do
zagospodarowania terenu - przyjęto lokalizację w Porcie Wschodnim (Basen IV) - Nabrzeża Polskie
i Fińskie. Lokalizacja w Basenie IV zakłada budowę nowego terminala w miejscu istniejącego terminala
przeładunku drobnicy konwencjonalnej i cechuje się obecnie porównywalną dostępnością drogową
z istniejącym terminalem.
Teren zlokalizowany jest blisko centrum Gdyni, zapewniając pasażerom szybki dostęp do centrum miasta,
jednocześnie główna oś układu drogowego, łączącego tę lokalizację terminala z układem dróg krajowych
omija tereny mieszkaniowe centrum Gdyni. Powierzchnia omawianego terenu jest kilka - krotnie większa
od powierzchni obecnej Bazy Promowej w Basenie VIII, ale i znacząco większa, niż gdyby inwestycję
zlokalizować w Basenie VIII. Ponadto wariant pozostawienia terminalu w rejonie Estakady Kwiatkowskiego
i dostosowaniu Nabrzeża Helskiego II do obsługi większych jednostek, stało w sprzeczności z interesami
sąsiadującego terminalu kontenerowego, na którego terenie konieczne byłoby wybudowanie np. dalby
cumowniczej dla obsługi większych (dłuższych) promów. Wariant odrzucono definitywnie.
Lokalizację Terminala Promowego w Basenie IV cechują również:


lepsze parametry nawigacyjne – czas pobytu promu w porcie (czas reda - reda) może ulec
skróceniu o około 40 minut w trakcie jednego zawinięcia, przez co zawinięcia promów powodować
będą znacznie mniejsze utrudnienia dla ruchu pozostałych jednostek, a także spowodują
znaczące skrócenie czasu podroży, co daje z kolei bardzo duże oszczędności społeczne;



wzrost bezpieczeństwa nawigacyjnego – manewrowanie promami jest prostsze.
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Ponadto w zakresie wariantowania lokalizacyjno-organizacyjnego, rozważane są dwa warianty
lokalizacji stanowiska promowego - rampy:
o

po stronie zachodniej obszaru inwestycji - przy nabrzeżu Polskim w rejonie obecnego
magazynu nr 2 – wariant 1

o

po stronie wschodniej obszaru inwestycji - w rejonie styku nabrzeża Fińskiego i Polskiego
– wariant 2

Konsekwencją wariantowości lokalizacji rampy jest natomiast:


odmienna lokalizacja budynku terminalu promowego:
o

po stronie wschodniej obszaru inwestycji - w rejonie styku nabrzeża Fińskiego i Polskiego
– wariant 1

o

po stronie zachodniej obszaru inwestycji - w rejonie obecnego magazynu nr 2 – wariant 2



odmienne ułożenie placów manewrowych,



odmienna lokalizacja miejsc parkingowych dla użytkowników terminalu, taxi oraz autobusów,



zmienny czas podchodzenia i odejścia promów – warunki nawigacyjne.

Niezależnie od wariantu lokalizacji rampy statkowej projektuje się taki sam program budynków i obiektów
budowlanych na terenie terminalu w tym:


Budynek Terminalu;



Budynek Magazynu;



Galeria Pasażerska;



Łącznik Ruchomy Galerii;



Wiata Check-In + Kioski Check-In;



Wiata Check-Out, + Kioski Check-Out;



Rampa Dolna;



Rampa Górna;



Przebudowa Nabrzeża Polskiego i Nabrzeża Fińskiego;



Estakada Najazdowa;



Plac przed Check-In nr 1 I 2;



Plac Główny – General nr 3, 4 i 5;



Plac General Cargo nr 6;



Parking Publiczny nr 1 i 2;



układ kolejowy.
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Ładunki na teren terminalu dostarczane będą droga kołową pojazdami z napędem własnym. W zależności
od rodzaju transportu oraz stanu zaawansowania czynności kontrolnych pojazdy oczekiwać będą na
załadunek na jednym z 6-ciu placów postojowych.




Plac przed Check-in (na ich terenie oczekiwać będą pojazdy, które nie dokonały jeszcze odprawy
frachtowej):
o

Plac nr 1 - przeznaczony dla samochodów osobowych;

o

Plac nr 2 - przeznaczony dla samochodów ciężarowych

Plac Główny –General (zlokalizowany został wewnątrz wygrodzenia Terminalu i przeznaczony dla
pojazdów, które dokonały już czynności kontrolnych polegających na zakupie biletu, rejestracji
uszkodzeń za pomocą automatycznego monitoringu i oczekujących na wjazd na prom):
o

Plac nr 3 - przeznaczony dla pojazdów ciężarowych oraz

o

Plac nr 4 - przeznaczony dla samochodów osobowych



Plac nr 5 (część Placu Głównego –General) - stanowi bufor dla aut wyjeżdżających z promu, które
z jakiejś przyczyny nie opuściły jeszcze bramą Check-Out, wygrodzonej części Terminalu. Może
nastąpić to z przyczyny konieczności kontroli np. trzeźwości kierowcy, lub chwilowych trudności
komunikacyjnych na styku terminal - układ drogowy, spowodowanych wzmożonym ruchem lub
awarią. Plac ten traktowany będzie także, jako bufor dla gromadzenia naczep intermodalnych typu
„unattended” w okresie wzmożonej obsługi tego typu pojazdów.



Plac nr 6 (Plac General Cargo/Intermodal) - znajduje się w zachodniej części obszaru terminalu
i przewidziany jest do zwykłej obsługi naczep intermodalnych typu „unattended”.

5.2.1 Wariant 1 – rampa po stronie zachodniej
W Wariancie 1 założono lokalizację stanowiska promowego –rampy po stronie zachodniej, w rejonie
obecnego magazynu nr 2. Determinuje to lokalizację Budynku Terminalu we wschodniej części terenu
inwestycji w bezpośredniej bliskości placu Gombrowicza, Kapitanatu oraz Zabytkowego Dworca
Morskiego.
Brama wyjazdowa General Cargo/Intermodal wraz z Magazynem dla obsługi pracowników placowych,
zlokalizowana została w zachodniej części terenu inwestycji, w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego
kolejowego terminalu intermodalnego.
Wariant zakłada niewielkie zmniejszenie placu Gombrowicza wraz z całkowitą rearanżacją parkingu na osi
Budynku Terminalu z budową peronów dla obsługi samochodów i autobusów.
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Rysunek 5.2.1-1 Plan Zagospodarowania Terenu - wizualizacja – wariant 1

5.2.2 Wariant 2 – rampa po stronie wschodniej
W Wariancie 2 założono lokalizację stanowiska promowego –rampy po stronie wschodniej, w rejonie styku
nabrzeża Fińskiego i Polskiego. Determinuje to lokalizację Budynku Terminalu w centralno-zachodniej
części terenu inwestycji w bezpośredniej bliskości ronda Karlskrona, z budową peronów dla obsługi
samochodów i autobusów.
Brama wyjazdowa General Cargo/Intermodal wraz z Magazynem dla obsługi pracowników placowych,
zlokalizowana została w zachodniej części terenu inwestycji, w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego
kolejowego terminalu intermodalnego (analogicznie jak w wariancie 1).
Wariant zakłada znaczne zmniejszenie placu Gombrowicza wraz z całkowitą likwidacją parkingu.

Rysunek 5.2.2-1 Plan Zagospodarowania Terenu - wizualizacja – wariant 2
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5.2.3 Porównanie wariantów lokalizacyjno-organizacyjnych z uwagi na zajmowaną
powierzchnię
Podane wartości nie są wartościami ostatecznymi i mogą ulec pewnym zmianom na kolejnych etapach
realizacji inwestycji. Należy jednak podkreślić, że jakiekolwiek zmiany w tym zakresie, nie będą skutkować
istotnym wpływem na wielkość i kształt ewentualnych oddziaływań.

Tabela 5.2.3-1 Bilans terenu

Rodzaj powierzchni

STAN PROJEKTOWANY
WARIANT 1

STAN PROJEKTOWANY
WARIANT 2

Powierzchnia [m2]
Powierzchnia terenu opracowania

94705,4

95475,1

Powierzchnia zajmowanego akwenu

3151,0

3151,0

Powierzchnie zabudowy kubaturowej

2636,0

2636,0

60858

70897,1

Obszar kolejowy

3302,0

3302,0

Powierzchnie chodników

2149,6

2283,1

Powierzchnia biologicznie czynna

1891,8

3381,0

Powierzchnia biologicznie czynna - % powierzchni opracowania

ok. 2%

ok. 3,5%

20717

9824,9

Powierzchnie utwardzone (place i drogi wewnętrzne bez obszaru
kolejowego)

Powierzchnia ingerencji w zewnętrzny układ drogowy, parkingi i
sieci zewnętrzne

5.3 Wariantowanie techniczno-technologiczne
Oprócz opisanych wcześniej różnych rozwiązań zagospodarowania terenu, rozważano następujące
warianty inwestycji w zakresie techniczno- technologicznym.
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ROZPATRYWANE WARIANTOWANE TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNE

ZALETY

WADY

Rozwiązanie to jest niewątpliwie korzystne z punktu
widzenia wkładu finansowego, gdyż przewiduje
najmniejszą ingerencją w istniejące rozwiązania
konstrukcyjne. Brak wyjścia na wodę kanału portowego,
a co za tym idzie brak zawężania kanału, co jest
korzystne ze względów użytkowych.

Trudności w wykonaniu, konserwacji i badaniu nasypów
kamiennych zabezpieczających skrzynie konstrukcyjne
nabrzeża. Możliwe problemy ze statecznością nabrzeża
w kontekście planów pogłębienia kanału portowego i
budowy nowej obrotnicy na wejściu do Portu Gdynia.
Duży zakres prac remontowych i badawczych istniejącej
konstrukcji nabrzeża. Problemy eksploatacyjne
z utrzymaniem odpowiedniego stanu dna w obrębie
nabrzeża.

PRZEBUDOWA NABRZEŻA POLSKIEGO
Wariant I

Jako wariant I przyjęto maksymalne wykorzystanie istniejącej konstrukcji
hydrotechnicznej nabrzeża. W tym wariancie przyjęto rozwiązanie zakładające brak
wykonywania ścianki szczelnej na całej długości przedmiotowego odcinka Nabrzeża
Polskiego. Przyjęto założenie, iż zostanie wykonane odpowiednie wzmocnienie
konstrukcji pali w miejscach narażonych na największy wpływ strumieni
zaśrubowych. Dodatkowo, żeby zapobiec rozmywaniu nasypu kamiennego
zabezpieczających skrzyniową konstrukcję nabrzeża, zaprojektowano stosowne
umocnienie dna workami geotekstylnymi wypełnionymi piaskiem oraz
zaproponowano wykonanie odchylacza strugi o konstrukcji ściany betonowej lub
w postaci ścianki szczelnej o małej długości. W stosunku do pozostałych elementów
konstrukcyjnych nabrzeża zaprojektowano gruntowne prace remontowe z uwagi na
fakt, iż nabrzeże jest w stanie technicznym niewystarczającym do obsługi
nowoczesnych statków typu Ro - Ro i w dłuższym okresie zagrażającym jego
funkcjonowaniu. W ramach prac konieczne będzie wykonanie dodatkowych
fundamentów palowych dla urządzeń cumowniczych i odbojowych. Długość odcinka
nabrzeża Polskiego to ok. 390m. W wariancie tym nabrzeże Fińskie podlega
bieżącym pracom remontowym, zapewniającym jego bezpieczne użytkowanie,
długość ok. 207m.
W tym wariancie rampa dolna zaprojektowana została, jako konstrukcja wyspowa
otoczona ścianką stalową. Wypełnienie z piasku zagęszczonego warstwami
z nawierzchnią betonową.
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ROZPATRYWANE WARIANTOWANE TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNE
Wariant II

Wariant
przyjęty do
realizacji

Jako wariant II przyjęto rozwiązanie polegające na wykonaniu palościanki z brusów
stalowych wzdłuż Nabrzeża Polskiego będącego w zakresie opracowania, tj. na
długości ok.275m oraz powiązanie jej z istniejącym oczepem żelbetowym. Ze
względu na stwierdzony zły stan istniejącej płyty pomostu i jej elementów
szalunkowych, zostanie ona rozebrana a następnie odtworzona. Wykonane zostaną
żelbetowe konstrukcje pod pachoły cumownicze zlokalizowane w linii od strony
dziobu i rufy w odległości ~13,5m od nowej krawędzi nabrzeża. Dodatkowo
wykonane zostaną konstrukcje odbojowe. Żelbetowe krawędzie konstrukcji
wysunięte zostaną na około 1,5m względem pierwotnej linii nabrzeża w kierunku na
wodę. Szereg instalacji biegnących wzdłuż skrzyń po stronie odlądowej zostanie
przeprowadzonych na stronę odwodną pod płytą pomostu w osłonie z rur
osłonowych. Niektóre instalacje poprowadzone będą wzdłuż nabrzeża w kanale
instalacyjnym. Pozostające żelbetowe elementy nadbudowy zostaną poddane
renowacji Górną rzędną nadbudowy określa się na +2,40mnpm (Kr). Istniejące pale
żelbetowe pomostu oraz ściany odwodne skrzyń zostaną w miejscach uszkodzeń i
ubytków poddane uzupełnieniu i renowacji przy użyciu rozwiązań systemowych.
Nabrzeże Fińskie zostanie przebudowane i wyremontowane, w zakresie koniecznym
do jego bezpiecznej eksploatacji i powiązania technologicznego z pozostałą częścią
terminala.

ZALETY

WADY

Zaproponowane rozwiązanie jest trwałe, zapewniające
wygodne użytkowanie stanowiska promowego.
Polepszenie stateczności konstrukcji nabrzeża.
Redukcja kosztów konserwacji i utrzymania nabrzeża w
długoterminowej
perspektywie.
Bezpieczeństwo
stateczności nabrzeża w kontekście potencjalnych
przegłębień w dnie oraz w przypadku chęci pogłębienia
kanału portowego, co jest w planach w niedalekiej
przyszłości.

Zawężenie akwenu basenu portowego o około 1,5m.
Rozwiązanie jest drogie w wykonaniu i zdecydowanie
bardziej ingerujące w istniejącą konstrukcję nabrzeża.

Przyjęto do realizacji wariant nr II.

SYSTEMY CUMOWNICZE
Wariant I

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury cumowniczej.

Zaletą byłoby zminimalizowanie zakresu przebudowy w
zasadzie sprowadzającego się tylko do sprawdzenia i
remontu urządzeń istniejących.

Wariant ten nie może zostać wybrany do realizacji ze
względu na chęć wykorzystania przez armatora nowych,
większych jednostek. Charakteryzują się one wysoką
burtą, co w warunkach sztormowych wymaga
wykorzystania drugiej linii cumowniczej, której brak w
istniejącej konstrukcji nabrzeża.

Wariant II

Uzupełnienie istniejących pachołów cumowniczych nowymi w lokalizacji
zapewniającej optymalne parametry cumowania. Istniejące pachoły ZL-90 tam gdzie

Zaletą rozwiązania jest bezproblemowe i szybkie
cumowanie jednostek, co bezpośrednio wpłynie na

Wadą tego rozwiązania jest duża ingerencja
w konstrukcję nabrzeża na sekcjach, które będą
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ROZPATRYWANE WARIANTOWANE TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNE
jest to możliwe pozostaną jako wyposażenie nabrzeża a w miejscach kolizji zostaną
zdemontowane

Wariant
przyjęty do
realizacji

ZALETY

WADY

skrócenie czasu procedur cumowania i odcumowania
jednostki. Rozwiązanie takie zapewnia również większe
bezpieczeństwo
w zróżnicowanych
warunkach
pogodowych.

wyposażone w dodatkowe pachoły.

Wariantem wybranym do realizacji jest wariant drugi. Dodatkowo rozważane jest także zastosowanie automatycznego systemu cumowniczego, polegającego na montażu dodatkowych urządzeń
mogących zapewnić bezpieczne i szybkie cumowanie. W przypadku wybrania tej opcji, jako dodatkowej do wariantu drugiego konieczna będzie dalsza ingerencja w konstrukcje nabrzeża. Trzeba jednak
zaznaczyć, że kwestia zastosowania tej opcji nie ogranicza możliwości tradycyjnego cumowania statków.

GALERIA I TRAMWAJ - WARIANTY TRANSPORTU PASAŻERÓW PIESZYCH W RELACJI TERMINAL – STATEK
Wariant I

Wariant ten polega na wykorzystaniu włazów dla pasażerów znajdujących się w
ładowni promu Ro – Ro. Przy tym wariancie zakłada się wykorzystanie do transportu
pasażerów autobusów terminalowych jeżdżących wahadłowo, po wydzielonych na
placach parkingowych pasach ruchu. Wjazd do ładowni promu przez rampę rufową
wspólnie z załadunkiem TIR-ów i samochodów osobowych.

Jest to wariant najtańszy w wykonaniu, gdyż nie ciągnie
za sobą konieczności wykonania jakichkolwiek
dedykowanych inwestycji na terminalu. Konieczny jest
tylko zakup odpowiedniej ilości autobusów.

Jest to rozwiązanie niekorzystne ze względu na
harmonogram rozładunku i załadunku promu, gdyż aby
była możliwość poruszania się autobusu po ładowni
promu, musi być ona względnie pusta. Jest dodatkowo
generowane zanieczyszczenie wynikające z poruszania
się autobusu o napędzie spalinowym. Komfort i
sprawność rozładunku jest ograniczona i czasochłonna.
Metoda ta może generować wydłużenie postoju promu
w porcie, a co za tym idzie kosztu obsługi linii.

Wariant II

Wariant ten polega na wykonaniu galerii pasażerskiej łączącej budynek terminalu z
promem wraz z umieszczonym na stałe łącznikiem. Łącznik taki umożliwia jedynie
pionową regulację wynikającą z konieczności dostosowania się do zmiennego
zanurzenia promu oraz różnych stanów wody.

Jest to rozwiązanie względnie tanie oraz proste ze
względów
technicznych.
Umiarkowane
koszty
utrzymania, poza tym jest to rozwiązanie sprawdzone w
Gdyńskim Porcie.

Rozwiązanie to jest dostosowane do konkretnego
promu użytkowanego na danej linii. Jest to rozwiązanie
mało elastyczne i w razie decyzji o wprowadzeniu
innego promu, bądź pojawieniu się na terminalu innego
użytkownika rodzi konieczność dodatkowych inwestycji,
generujących koszty oraz możliwość utrudnienia obsługi
promów na terminalu.
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ROZPATRYWANE WARIANTOWANE TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNE
Wariant III

Wariant
przyjęty do
realizacji

Wariant ten zakłada wykonanie łącznika ruchomego galerii – tzw. tramwaju. W tym
przypadku projektuje się galerię pasażerską analogicznie jak w wariancie nr II, a
także dodaje się do tego łącznik ruchomy galerii umożliwiający poruszanie się wzdłuż
promu oraz pionową regulację korytarza dla pasażerów.

ZALETY

WADY

Zaletą powyższego wariantu jest umożliwienie
maksymalnej uniwersalności terminalu i obsługę
możliwie największej ilości typów promów. Rozwiązanie
to nie powoduje konieczności dodatkowych inwestycji w
razie decyzji o zmianie typu obsługiwanych promów,
bądź pojawieniu się nowego operatora na terminalu.

Wadą niniejszego wariantu jest niepodważalnie
najwyższy realny koszt wykonania takiego rozwiązania,
który jednak jest równoważony przez korzyści
wynikające z jego realizacji w długoterminowej
perspektywie.

Do realizacji przyjęto wariant III

WARIANTY KONSTRUKCYJNE ZAPEWNIENIA PORUSZANIA SIĘ URZĄDZENIA MOBILNEGO, TZW. TRAMWAJU NA DŁUGOŚCI NABRZEŻA POLSKIEGO
Wariant I

Rozważano poruszanie się urządzenia mobilnego na podwoziu ogumionym.

wariant ten został odrzucony ze względu na małą
stabilność i utrudnienia eksploatacyjne takiego
rozwiązania.

Wariant II

Wariant ten zakładał wykorzystanie istniejącego torowiska poddźwigowego
znajdującego się w linii Nabrzeża Polskiego.

Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość ograniczenia
kosztów inwestycyjnych zastosowania urządzenia
mobilnego.

Rozwiązanie to zostało jednak odrzucone po
przeprowadzeniu
analizy
szerokości
ścieżki
cumowniczej i możliwości wykorzystania tramwaju
celem zapewnienia maksymalnego możliwego zakresu
pracy. Wadą jest natomiast niekorzystna geometria
torowiska oraz kolizja z funkcją cumowniczą nabrzeża
oraz z urządzeniami cumowniczymi dostosowanymi do
obsługi nowych promów.

Wariant III

Wariant ten zakłada wykonanie nowego torowiska poddźwigowego dla posadowienia
i umożliwienia poruszania się tramwaju.

Jest to rozwiązanie optymalne, gdyż umożliwia
dostosowanie się do parametrów i rozstawu podpór
urządzenia, natomiast torowisko nie będzie generowało

Wadą rozwiązania jest niewątpliwie konieczność
ingerencji w konstrukcję hydrotechniczną i konieczność
rozbiórki torowiska istniejącego.
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WADY

tak wysokiego kosztu, gdyż nie ma konieczności
dostosowywania go do obciążeń projektowanych dla
dźwigów portowych.
Wariant
przyjęty do
realizacji

Do realizacji przyjęto wariant III

RAMPY ZAŁADOWCZE RO - RO
Wariant I

Wariant ten zakłada wykonanie tylko rampy dolnej stałej, w postaci pirsu o konstrukcji
żelbetowej, oczepowej opartej na palach. W konstrukcji tej zaprojektowano
odpowiednie zagłębienie w miejscu opierania się rampy statkowej o pirs. W wariancie
tym prom dopasowuje poziom do rampy lądowej poprzez odpowiednie balastowanie.
Ruch pojazdów załadowywanych i rozładowywanych odbywa się przy tym założeniu
z poziomu placu parkingowych na wszystkie poziomy ładowni promu.

Jest to rozwiązanie proste i bezawaryjne niewymagające
drogich czynności serwisowych. Wymaga tylko
okresowych przeglądów.

Jest to wariant rozwiązania, który znacząco przedłuża
cumowanie statku i przygotowanie go do załadunku i
rozładunku. Konieczne jest balastowanie w zależności
od poziomu załadowania oraz stanu wody w basenie
portowym. Wariant ten powoduje konieczność długiego
postoju promu w porcie, gdyż z jednego poziomu trzeba
obsłużyć wszystkie poziomy ładowni promu.

Wariant II

Wariant ten zakłada wykonanie rampy dolnej składającej się ze stałego pirsu o
konstrukcji jak w wariancie nr I, natomiast dodatkowo zaprojektowano rampę o
konstrukcji stalowej regulowaną przy pomocy siłowników hydraulicznych.
Rozwiązanie to umożliwia dostosowanie rampy lądowej do aktualnego stanu wody
oraz zanurzenia promu bez konieczności balastowania promu. Dzięki temu łatwo
dobrać takie ustawienie rampy, żeby podczas wyjazdu i wjazdu na prom pojazdy nie
napotykały na przeszkody w postaci garbów i nierówności. Rozładunek i załadunek
odbywa się płynnie i bez przestojów. W tym wariancie przeładunek odbywa się tylko
z jednego poziomu równego poziomowi placów parkingowych. Trzeba obsłużyć z
jednego poziomu wszystkie poziomy ładunkowe promu. Powoduje to konieczność
długiego postoju promu w porcie.

Zaletą tego wariantu jest możliwość dokładnego
dopasowania rampy lądowej do rampy statkowej, co
powoduje płynny, szybki i bezproblemowy przeładunek
pojazdów osobowych i ciężarowych.

Podstawową wadą tego rozwiązania jest konieczność
długiego postoju promu w porcie, skutkującego
koniecznością zwiększenia prędkości rejsowej promów,
co jest niekorzystne z punktu widzenia ekonomii i
środowiska. Rozwiązanie to ma też wadę w postaci
braku alternatywy w przypadku awarii hydrauliki i braku
możliwości dostosowania się do aktualnego poziomu
zanurzenia promu.

Wariant III

Wariant ten zakłada wykonanie rampy dolnej ruchomej analogicznie jak w wariancie
nr II. Natomiast dodatkowo projektuje się rampę górną do obsługi górnych pokładów
promu. Rozwiązanie w stosunku do wariantu II wzbogacone o zaprojektowana
estakadę najazdową oraz rampę górna stalową, regulowaną hydraulicznie. Dzięki
takiemu rozwiązaniu możliwe jest prowadzenia przeładunku równolegle na dwóch
poziomach w sposób bezkolizyjny. Dodatkowo rozwiązanie to umożliwia podział

Dwukrotne przyspieszenie obsługi promu w porcie.
Umożliwienie alternatywnych dróg przeładunku w razie
zaistnienia sytuacji awaryjnej.

Istotną wada niniejszego rozwiązania jest koszt
inwestycyjny. Wszystkie mechanizmy i konstrukcje
musza być zdwojona oraz dodatkowo konieczne jest
wybudowanie estakady najazdowej do obsługi rampy
górnej.
Dodatkową
wadą
jest
konieczność
przeznaczenia części placu składowego na zajęcie
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obsługi poszczególnych pokładów statków na dwie rampy lądowe. Zasadniczo
skraca to czas obsługi promu w porcie. Ponadto w razie awarii jednej z ramp, bądź
blokady spowodowanej awarią pojazdu zawsze jest rozwiązanie alternatywne w
postaci przekierowania wszystkich pojazdów na jedną z ramp.
Wariant
przyjęty do
realizacji

WADY
przez konstrukcje mostowe oraz przeorganizowanie
ruchu na placu.

Do realizacji przyjęto wariant nr III, w związku z tym że kluczowym parametrem przy projektowaniu nowego terminalu promowego jest maksymalne skrócenie czasu obsługi w porcie. Powoduje to
zmniejszenie emisji generowanej przez pojazdy podczas przeładunku jak i prom w czasie postoju w porcie. Umożliwia to również rozwijanie przez prom ekonomicznych i ekologicznych prędkości na trasie.

KONSTRUKCJA I ELEWACJE BUDYNKU
Wariant I:

Budynek o konstrukcji żelbetowej murowanej z elewacją tradycyjną.
W tym wariancie zaprojektowano budynek w technologii płyta – słup o konstrukcji
żelbetowej. Ściany wewnętrzne o funkcji przeciwpożarowej zaprojektowano z
elementów murowanych. Klatki schodowe, szyby windowe oraz szachty instalacyjne
zaprojektowano, jako żelbetowe. Wszystkie pozostałe ściany służące do podziału
powierzchni zostaną wykonane, murowane. Elewację zaprojektowano, jako
murowaną wykonaną z elementów drobnowymiarowych, okna typowe o profilach z
PVC lub aluminium.

Jest to rozwiązanie pozwalające na ograniczenie strat
ciepła przez przegrody zewnętrzne budynku.

W przypadku reprezentacyjnego obiektu takiego jak
budynek terminala jest to rozwiązanie wysoce
niezadowalające. Wykonywanie elewacji z elementów
drobnowymiarowych jest czasochłonne i bardzo
podatne na wady wykonawcze. Mała ilość powierzchni
przeszklonych jest niekorzystna ze względu na funkcję
budynku.

Wariant II

Budynek o konstrukcji żelbetowej typu płyta – słup z lekką elewacją
systemową.
W tym wariancie zaprojektowano budynek w technologii płyta – słup o konstrukcji
żelbetowej. Ściany wewnętrzne o funkcji przeciwpożarowej zaprojektowano z
elementów murowanych. Klatki schodowe, szyby windowe oraz szachty instalacyjne
zaprojektowano, jako żelbetowe. Wszystkie pozostałe ściany służące do podziału
powierzchni zostaną wykonane, jako systemowe G-K lub murowane. W przypadku
zastosowania takiej konstrukcji przewidziano elewację systemową, wspartą na
stalowych konstrukcjach wsporczych.

Możliwość elastycznego generowania powierzchni
biurowych wewnątrz budynku ze względu na
zastosowanie lekkich konstrukcji systemowych.
Elewacja systemowa posiada pozytywne walory
estetyczne
i
jest
spójna
z
wizerunkiem
reprezentacyjnego budynku, jakim powinien być terminal
promowy. Dodatkową zaletą zastosowania elewacji
systemowej jest szybkość jej wykonania i zamknięcia
obiektu, co jest kluczowe w naszych warunkach
klimatycznych, a w szczególności w porcie.

Wadą tego rozwiązania pod kątem elewacji jest
możliwość wystąpienia większych strat oraz zysków
ciepła.

Wariant
przyjęty do
realizacji

Do realizacji wybrano wariant nr II wykonania budynku, ze względu na jego przeważające zalety, natomiast wady w postacie strat ciepła będą niwelowane przez zastosowanie żaluzji oraz sprawnej
instalacji klimatyzacyjnej.

NAWIERZCHNIE
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Wariant I

Nawierzchnie asfaltowe.
Wariant ten zakłada wykonanie nawierzchni terminalu w technologii nawierzchni
asfaltowych spełniających wymagania obciążeń stawiane placom parkingowym i
manewrowym.

Najniższy koszt wykonania takiej nawierzchni, łatwość i
szybkość wykonywania ewentualnych napraw.

W polskich warunkach klimatycznych, w porze letniej
istnieje ryzyko koleinowania nawierzchni oraz
powstawania charakterystycznej „tarki” w miejscach
postoju pojazdów ciężarowych, a w szczególności
postoju naczep, które mogą pozostawać na miejscach
parkingowych przez dłuższy okres czasu.

Wariant II

Nawierzchnie rozbieralne z elementów drobnowymiarowych.
Wariant ten zakłada wykonanie placu o nawierzchni z kostek brukowych betonowych
lub granitowych lub także płyt betonowych prefabrykowanych.

W przypadku zastosowania kostki granitowej mamy
zapewnioną wysoką trwałość nawierzchni oraz bardzo
dużą elastyczność napraw. Kostki betonowe natomiast
są rozwiązaniem najtańszym, ale nie tak trwałym, przy
czym bardzo dużo zależy od jakości zastosowanego
produktu.

W przypadku zastosowania kostki granitowej
niepodważalną wadą rozwiązania jest wysoka cena
materiału oraz wykonawstwa. Kostka betonowa
natomiast w przypadku zastosowania jej na całej
powierzchni terminalu wygeneruje bardzo dużo koszt
wykonawstwa, a dodatkowo może powodować
problemy z jakością wykonania. Produkty z rynku
lokalnego mogą nie spełniać wysokich wymagań
jakościowych stawianych produktom stosowanym na
terminalach Ro – Ro.

Wariant III

Nawierzchnie betonowe

Zaletą stosowania tego typu nawierzchni jest możliwość
uzyskania wysokich parametrów nośności, przy
założeniu należytego wykonania prac. Tego typu
nawierzchnie najlepiej sprawdzają się w warunkach
wysokiego natężenia ruchu pojazdów ciężarowych. Nie
ma również ryzyka powstania kolein w wyniku
długotrwałego postoju pojazdów ciężarowych.

Wadą zastosowania tego typu nawierzchni są problemy
z przeprowadzaniem napraw w czasie użytkowania
terminalu. Mogą one generować koniczność czasowych
wyłączeń pasów ruchu na placach.

Wariant
przyjęty do
realizacji

Z uwagi na to, że każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety najbardziej prawdopodobne jest zastosowanie rozwiązania kombinowanego. Na przeważającej powierzchni placów zastosowana zostanie
nawierzchnia betonowa, w miejscach wystąpienia ciągów sieci, które mogą wymagać okresowych ingerencji prawdopodobne jest zastosowanie nawierzchni rozbieralnych z płyt betonowych lub kostek
brukowych betonowych. Rozwiązanie z zastosowaniem kostki brukowej rozważane jest także na rampie wjazdowej ze względu na to, że to w tym miejscu bardzo kłopotliwe byłoby wykonywanie prac
remontowych nawierzchni betonowych.
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W poniższej tabeli przedstawiono wskazane do realizacji rozwiązania techniczno- technologiczne jw.

ROZPATRYWANE WARIANTOWANIE

WARIANT WYBRANY
DO REALIZACJI

PRZEBUDOWA NABRZEŻA POLSKIEGO

WARIANT II

SYSTEMY CUMOWNICZE

WARIANT II

GALERIA I TRAMWAJ - WARIANTY TRANSPORTU PASAŻERÓW PIESZYCH W RELACJI TERMINAL –
STATEK

WARIANT III

WARIANTY KONSTRUKCYJNE ZAPEWNIENIA PORUSZANIA SIĘ URZĄDZENIA MOBILNEGO, TZW.
TRAMWAJU NA DŁUGOŚCI NABRZEŻA POLSKIEGO

WARIANT III

RAMPY ZAŁADOWCZE RO – RO

WARIANT III

KONSTRUKCJA I ELEWACJE BUDYNKU

WARIANT II

NAWIERZCHNIE

ROZWIĄZANIE KOMBINOWANE
(WARIANT I+ WARIANT II+ WARIANT III)

Opisane powyżej warianty różnią się rozwiązaniami techniczno-technologicznymi realizacji przedmiotowej
inwestycji, jednak ich oddziaływanie na środowisko w trakcie realizacji będzie bardzo podobne
i nieróżniące się od siebie w istotny sposób.
Natomiast w trakcie eksploatacji, ze względu na przyjęte założenie eksploatacyjne planowanego
przedsięwzięcia, bez względu na przyjęty do realizacji wariant, oddziaływanie planowanego Terminalu
Promowego na środowisko będzie porównywalne.
Jednak spośród analizowanych wariantów techniczno-technologicznych z punktu ochrony środowiska
należy szczególnie zwrócić uwagę na rozwiązanie m.in.:


w zakresie budowy ramp załadowczych ro-ro, gdzie realizacja wariantu III pozwoli na dwukrotne
przyspieszenie obsługi promu w porcie. Spowoduje to z kolei zmniejszenie oddziaływania
inwestycji na stan aerosanitarny i klimat akustyczny, poprzez skrócenie czasu emisji
zanieczyszczeń oraz hałasu w trakcie rozładunku/załadunku promów.



w zakresie przebudowy Nabrzeża Polskiego, gdzie realizacja wariantu II pozwoli na polepszenie
stateczności konstrukcji nabrzeża. Ma to znaczenie w kontekście potencjalnych przegłębień w dnie
oraz w przypadku chęci pogłębienia kanału portowego, co związane jest z planami inwestycyjnymi
ZMPG. Zaproponowane rozwiązanie jest trwałe, zapewniające wygodne użytkowanie stanowiska
promowego. W związku z tym, wariant ten ogranicza częstotliwość prowadzenia koniecznych prac
remontowych konstrukcji nabrzeża, a zatem charakteryzuje się mniejszym wpływem na
środowisko (baseny portowe) na etapie eksploatacji inwestycji aniżeli wariant I.
W przypadku wariantu I nastąpić mogą trudności w wykonaniu, konserwacji i badaniu nasypów
kamiennych zabezpieczających skrzynie konstrukcyjne nabrzeża. Możliwe są również problemy ze
statecznością nabrzeża w kontekście planów pogłębienia kanału portowego i budowy nowej
obrotnicy na wejściu do Portu Gdynia. Realizacja wariantu I wiązałaby się z dużym zakresem prac
remontowych i badawczych istniejącej konstrukcji nabrzeża. Natomiast na etapie eksploatacji
nastąpić mogłyby problemy eksploatacyjne z utrzymaniem odpowiedniego stanu dna w obrębie
nabrzeża.
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W związku z powyższym najkorzystniejszym wariantem przebudowy Nabrzeża Polskiego oraz
wskazanym do realizacji jest wariantu II.


w zakresie przejść pasażerskich łączących dworzec z promami, gdzie realizacja wariantu III,
zapewnia maksymalną uniwersalność terminalu i obsługę możliwie największej ilości typów
promów. Ponadto charakteryzuje się mniejszym wpływem na środowisko aniżeli wariant I, poprzez
wykluczenie oddziaływań związanych z wykorzystaniem do transportu pasażerów autobusów
terminalowych jeżdżących wahadłowo, po wydzielonych na placach parkingowych pasach ruchu
(tj. emisja hałasu, zanieczyszczeń powietrza, awaryjnych wycieków z autobusów).

5.4 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska – wariant wskazany do realizacji
W zakresie analizowanych rozwiązań organizacyjno-lokalizacyjnych wybrano lokalizację inwestycji na
obszarze Nabrzeża Polskiego i Nabrzeża Fińskiego w Porcie Wschodnim.
W wariancie tym:


po ukończeniu prac inwestycyjnych terminal będzie miał dobre połączenie drogowe zarówno
z głównymi trasami komunikacyjnymi w Gdyni, jak i autostradą A1;



główna oś komunikacyjna łącząca terminal z centrum Gdyni, omija tereny mieszkaniowe;



czas pobytu promów w porcie może ulec skróceniu o około 40 minut w czasie jednego zawinięcia;



łatwiejsze i bezpieczniejsze będzie manewrowanie promów.

Przekłada się to zatem na minimalizację oddziaływań na środowisko wskutek funkcjonowania
planowanego Terminalu Promowego (np. w kontekście emisji zanieczyszczeń, hałasu, czy przypadkowych
wycieków w sytuacjach awaryjnych – bezpieczeństwo manewrów promów).
Lokalizacja inwestycji na obszarze Nabrzeża Helskiego II i Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Zachodnim
w rejonie Basenu VIII (co jest jednoznaczne z rozbudowa istniejącego Terminalu Promowego), została
odrzucona ze względu na:


Wysokie koszty budowy nowej linii Nabrzeża Bułgarskiego i stanowiska promowego;



Zahamowanie rozwoju terminali kontenerowych położonych przy sąsiednich nabrzeżach.

Ponadto w lokalizacji tej, przejście promów następowałoby przez cały port, co stwarza zagrożenie
bezpieczeństwa i ogranicza przepustowość portu, a ponadto skutkowałoby to większą emisją hałasu oraz
zanieczyszczeń.
Zatem realizacja przedmiotowej inwestycji w rejonie Basenu VIII została wykluczona, a warianty
zagospodarowania terenu oraz warianty techniczno-technologiczne opracowane zostały dla lokalizacji na
Nabrzeżu Polskim.
W zakresie rozwiązań zagospodarowania terenu wariantem bardziej korzystnym z uwagi na ruch
promowy jest rozwiązanie z rampą po stronie magazynu nr 2 (wariant 1). Wynika to wprost z analizy
nawigacyjnej. Czasy cumowania i odbijania dla tego wariantu są zdecydowanie krótsze niż w wariancie
drugim. Ponadto budowa rampy zlokalizowanej w rejonie styku nabrzeży: Polskiego i Fińskiego (wariant 2)
poza gorszymi możliwościami wykonania manewrów cumowania i odcumowania, ograniczyłaby przestrzeń
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istniejącej obrotnicy i byłaby także ograniczeniem w przypadku wybudowania nowej obrotnicy po usunięciu
nabrzeża Gościnnego.
W zakresie oddziaływania inwestycji, należy zaznaczyć, iż w obu wariantach będzie porównywalne.
Niemniej jednak, większe prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji, mniej płynny ruch pojazdów, a zatem
potencjalnie większa uciążliwość w kontekście wpływu na stan akustyczny oraz aerosanitarny
analizowanego obszaru, wystąpi w przypadku wariantu 2.
Zatem z punktu efektywności i bezpieczeństwa ruchu, podczas manewrów zarówno statków, jak
i pojazdów poruszających się po terenie terminalu, wariant 2 należy uznać za mniej korzystny.
W związku z powyższym, wariantem najkorzystniejszym dla środowiska oraz wskazanym do realizacji jest
rozwiązanie zagospodarowania terenu wg Wariantu 1.

Odnośnie wariantowania techniczno-technologicznego – rozwiązania zostały w znacznym stopniu
zdeterminowane przez standardy rozwiązań technologicznych żeglugi promowej czy parametry akwenów
portowych, w kontekście przedmiotowej inwestycji oraz pozostałych planowanych przedsięwzięć ZMPG.
Jak wskazano w rozdziale „Wariantowanie techniczno-technologiczne”, rozwiązania zaproponowane przez
wnioskodawcę z punktu widzenia proponowanej technologii oraz uwarunkowań lokalnych, należy uznać za
najkorzystniejsze z punktu ochrony środowiska oraz funkcjonowania planowanego terminala promowego.
Przyjęte rozwiązania zapewniają maksymalną uniwersalność terminalu i obsługę możliwie największej
ilości typów promów. Zapewniają także trwałość i wygodne użytkowanie stanowiska promowego,
polepszenie stateczności konstrukcji nabrzeża, co ogranicza częstotliwość prowadzenia koniecznych prac
remontowych oraz związanych z nimi oddziaływaniami na poszczególne komponenty środowiska. Ponadto
wykonanie rampy dolnej ruchomej oraz rampy górnej (do obsługi górnych pokładów promu), spowoduje
zmniejszenie oddziaływania inwestycji na stan aerosanitarny i klimat akustyczny, poprzez skrócenie czasu
emisji zanieczyszczeń oraz hałasu w trakcie rozładunku/załadunku promów. Ograniczenie wpływu
inwestycji na środowisko nastąpi również poprzez wykluczenie oddziaływań związanych z wykorzystaniem
do transportu pasażerów - autobusów terminalowych jeżdżących wahadłowo, po wydzielonych na placach
parkingowych pasach ruchu (tj. emisja hałasu, zanieczyszczeń powietrza, awaryjnych wycieków z
autobusów).

6

PRZEWIDYWANE ILOŚCI WYKORZYSTANEJ WODY I INNYCH WYKORZYSTYWANYCH
SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW I ENERGII
6.1 Faza realizacji

Nie przewiduje się wykorzystania istotnych ilości zasobów naturalnych w związku z realizacją
przedmiotowego przedsięwzięcia.
Wykorzystywane będą paliwa, surowce budowlane, woda, energia elektryczna, ale biorąc pod uwagę skalę
i charakter przedsięwzięcia w ilościach, które wykluczają istotny wpływ na środowisko.
Poniżej przedstawiono szacunkowe zużycie energii i surowców przewidywanych do budowy omawianej
inwestycji oraz wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji robót budowlanych.
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Tabela 6.1-1 Zużycie surowców i energii na etapie budowy inwestycji

Surowiec/energia

Sposób zużycia

Woda (szacunkowe zużycie ok. 4500m3)



przygotowanie mieszanki betonowej;



próby szczelności instalacji sanitarnej i deszczowej



praca maszyn;



oświetlenie placu budowy



maszyny budowlane;



pojazdy;



jednostki pływające; statki



budowa dróg i placów

energia elektryczna (ok. 80MWh/rok)

paliwo (benzyna, olej napędowy)

materiały budowlane - kruszywa o różnej granulacji, mieszanki
betonowej, elementów betonowych, prefabrykowanych elementów
żelbetowych i betonowych, elementów stalowych (rury, grodzice,
ściągi, szyny kolejowe), stali zbrojeniowej, kabli, rur PCV;

Wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji robót budowlanych


Dźwigi samojezdne,



walce,



zagęszczarki,



koparki, spychacze,



rozściełarki do betonu / asfaltu,



pojazdy samowyładowcze do transportu urobku,



dźwig budowlany przy budowie terminala,



młoty pneumatyczne,



kruszarki do gruzu betonowego,



ponton pływający,



kafar do wbijania pali lub wiertnica do pali w zależności od przyjętego rodzaju pali.
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6.2 Faza eksploatacji
Zużycie surowców i energii na etapie eksploatacji inwestycji przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 6.2-1 Zużycie surowców i energii na etapie budowy inwestycji

Surowiec/energia

Sposób zużycia

Woda (szacowane zapotrzebowanie na wodę na etapie
eksploatacji wskazano w rozdziale Oddziaływanie planowanego
przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i podziemne niniejszego
opracowania)



czyszczenie na mokro ulic;



pobór wód na cele socjalne;

energia elektryczna (ok. 47467,9MWh/rok)



zapotrzebowanie obiektów Terminalu



oświetlenie terenów Terminalu, ulic i placów komunikacyjnych



pojazdy;



pojazdy obsługi technicznej;



jednostki pływające; statki

paliwo (benzyna, olej napędowy)

Na obecnym etapie planowania inwestycji, nie jest możliwe dokładne określenie wielkości zużycia wody,
paliw i energii elektrycznej.

6.3 Faza likwidacji
Faza likwidacji przedsięwzięcia zbliżona jest do fazy budowy. Zatem wykorzystanie wody i innych
wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw i energii, będą analogiczna jak dla etapu realizacji
inwestycji, co omówiono w podpunkcie Faza realizacji niniejszego rozdziału.

7

ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO
7.1 Faza realizacji i likwidacji

Rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne:
Na tym etapie, w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne,
prace budowlane powinny być prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wycieków paliwa),
które po zakończeniu pracy lub w przypadku awarii należy odprowadzić na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemożliwiającej przedostawanie się zanieczyszczeń ropopochodnych zarówno do gruntu jak
i do wód podziemnych.
Ponadto zaleca następujące działania minimalizujące:


zastosowanie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń, które nie powinny mieć awarii
zagrażającej wyciekowi znacznej ilości oleju,



w przypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego zebranie substancji
i ich wywiezienie do jednostek zajmujących się ich unieszkodliwianiem lub unieszkodliwienie na
miejscu za pomocą sorbentów przeznaczonych do chemicznego unieszkodliwiania,
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prowadzenie wszelkich napraw i konserwacji sprzętu na terenie stałych baz wykonawcy lub
w specjalistycznych punktach serwisowych,



wyposażenie placu budowy w niezbędne ilości pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia
odpadów oraz składowania materiałów budowlanych i paliw, uniemożliwiających ich rozwiewanie
oraz zabezpieczające przed wymywaniem przez opady atmosferyczne (wyposażenie pojazdów i
zaplecza budowy w maty sorpcyjne),

Wypełnienie powyższych zaleceń w pełni zabezpieczy środowisko gruntowo-wodne przed potencjalnymi
zagrożeniami dla fazy budowy i likwidacji..
Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie ochrony przed hałasem:


prace budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu wykonywać w porze dziennej,



wykorzystywać maszyny i urządzenia w pełni sprawne technicznie, charakteryzujące się
korzystnymi własnościami akustycznymi. Należy zauważyć, iż poziom mocy akustycznej urządzeń
stosowanych w budownictwie podlega ograniczeniom, zgodnie z wytycznymi zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań
dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.
U. z 2005r. nr 263, poz. 2202 ze zm.).

Rozwiązania ochronne w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza:
Oddziaływanie występujące w miejscach prowadzenia prac należy traktować, jako uciążliwość tymczasową
a jego skutki ograniczać w szczególności przez:


ograniczenie do
transportowych;



stosowanie specjalistycznego sprzętu opartego na najnowszych technologiach;



magazynowanie materiałów sypkich w miejscach osłoniętych przed wiatrem.

minimum

czasu

pracy

silników

spalinowych

maszyn

i samochodów

Rozwiązania ochronne w zakresie gospodarki odpadami:


Racjonalna gospodarka odpadami oraz organizacja selektywnej zbiórki odpadów pozwoli ochronić
środowisko przed emisją odpadów powstających przy pracach montażowych/demontażowych.



Odbiór odpadów ze statków prowadzony zgodnie z „Portowym planem gospodarowania odpadami
i pozostałościami ze statków w Porcie Gdynia”

Rozwiązania ochronne w zakresie przyrodniczym:
W fazie realizacji wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum, umożliwiającego
realizację przedsięwzięcia.
Do wycinki należy przeznaczyć drzewa kolidujące z inwestycją, natomiast pozostałe należy zabezpieczyć
we właściwy sposób przed zniszczeniem lub uszkodzeniem tj. w szczególności:


prace w obrębie korzeni wykonywać w miarę możliwości sposobem ręcznym;



odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub
przemarznięciem (zima) osłaniać matami ze słomy, tkanin workowatych lub torfem, przy
wykonywaniu prac podczas upałów – maksymalnie skrócić okres narażenia korzeni na
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przesuszenie;


zadbać o to, aby bezpośrednio pod koronami drzew nie były składowane materiały budowlane ani
ziemia z wykopów, gdyż uniemożliwia to wymianę gazową między powietrzem i glebą, co w
konsekwencji może doprowadzić do zamierania i gnicia korzeni. Ponadto wody opadowe mogą
wypłukiwać z materiałów budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla
roślinności;



nie odcinać korzeni szkieletowych;



należy stosować osłony przypniowe (np.: odeskowania, osłony z maty słomianej bądź juty).

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono występowania drzew dziuplastych oraz drzew
mogących stanowić miejsce gniazdowania ptaków. Jednak przed przystąpieniem do prac wycinkowych
w sezonie lęgowym, proponuje się wykonanie oględzin przez specjalistę ornitologa. W przypadku
stwierdzenia obecności stanowisk lęgowych ptaków, usunięcie drzew kolidujących, należy wykonać poza
sezonem lęgowym ptaków lub po stwierdzeniu wyprowadzenia lęgów.

Realizacja inwestycji nie będzie oddziaływać na pozostałe walory przyrodnicze oraz faunę w związku
z czym, nie przewiduje się działań minimalizujących w tym zakresie.
W fazie likwidacji należy przeprowadzić prace rekultywacyjne, mające na celu przywrócenie terenu do
stanu z przed realizacji przedsięwzięcia. Będzie to prowadzić do odtworzenia powierzchni biologicznie
czynnej, co należy uznać za korzystne pod względem przyrodniczym – odtworzenie siedlisk, miejsc bytowa
zwierząt, wprowadzenie zieleni, wraz z jej dalszą naturalną sukcesją

7.2 Faza eksploatacji
Rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne:
Przedmiotowa inwestycja została zaprojektowana w sposób zapewniający całkowitą szczelność kanalizacji
sanitarnej.
Ponadto należy nadmienić, iż planowane jest zainstalowanie infrastruktury do odbioru ścieków sanitarnych
ze statków, co przyczyni się do ograniczenia zrzutu ścieków do wód morskich, a co za tym idzie
jednoznacznie wpłynie na poprawę środowiska morskiego.
W zakresie kanalizacji deszczowej, wody opadowe i roztopowe odprowadzone będą wylotami do basenu
portowego, po uprzednim ich podczyszczeniu.
Zatem działania te będą sprzyjały osiągnięciu celów środowiskowych określonych dla jednolitych część
wód przejściowych na obszarze dorzecza Wisły.
Ponadto uszczelnienie nawierzchni nabrzeża, odwodnienie i uszczelnienie torowisk spowoduje
ograniczenie do minimum możliwości przypadkowego skażenia gruntu.
Powyższe zabezpieczenia wykluczają jakikolwiek wpływ środowisko gruntowo-wodne.
Rozwiązania ochronne w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza:
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Wyniki obliczeń imisji zanieczyszczeń wskazują na brak przekroczeń w zakresie emitowanych
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego od przedmiotowej inwestycji. W związku z powyższym
nie ma potrzeby określania dodatkowych środków ochronnych przed nadmierną emisją zanieczyszczeń
do powietrza.



Budowa dedykowanej kanalizacji kablowej do zasilania statków z lądu w energię elektryczną, przyczyni
się do eliminacji pracy agregatów prądotwórczych na statkach i ograniczy emisję substancji
zanieczyszczających powietrze atmosferyczne, w tym gazów cieplarnianych.

Rozwiązania ochronne w zakresie ochrony przed hałasem:


Eksploatacja instalacji nie będzie wiązała się z ponadnormatywnym oddziaływaniem akustycznym na
najbliższe otoczenie.



Przeprowadzanie cyklicznych kontroli stanu technicznego eksploatowanych urządzeń oraz
dokonywanie niezbędnych napraw, w celu ograniczenia ryzyka zwiększenia oddziaływań akustycznych
na skutek pracy niesprawnych urządzeń.



Budowa dedykowanej kanalizacji kablowej do zasilania statków z lądu w energię elektryczną, przyczyni
się do eliminacji pracy agregatów prądotwórczych na statkach, a zatem eliminacji związanej z tym
emisji hałasu.

Rozwiązania ochronne w zakresie gospodarki odpadami:


Etap eksploatacji inwestycji nie zmieni dotychczasowego sposobu korzystania ze środowiska w
zakresie gospodarki odpadami stąd nie ma konieczności stosowania środków minimalizujących.
o Wszystkie odpady wytwarzane na terenie Portu Gdynia są przekazywane na podstawie umów, do
odzysku lub unieszkodliwienia firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia na gospodarowanie
tymi odpadami oraz zapewniającym prawidłowy transport tych odpadów.
o Odbiór odpadów z jednostek pływających musi odbywać się zgodnie z „Portowym planem
gospodarowania
odpadami
i
pozostałościami
ze
statków
w
Porcie
Gdynia”:
http://www.port.gdynia.pl/pl/srodowisko/odpady-statkowe.

8

RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI
LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO
8.1 Emisja zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do powietrza
8.1.1 Faza realizacji

Ponieważ prace prowadzone będą na terenie otwartym, występować będą okresowe uciążliwości związane
z emisją substancji podczas pracy ciężkiego sprzętu budowlanego.
Zanieczyszczenia atmosfery powstałe w trakcie prac budowlanych to głównie:


gazy spalinowe pracujących maszyn budowlanych - napędzanych silnikami diesla ciężarówek,
dźwigów, koparek, agregatów, sprężarek powietrza, pogłębiarek, szaland itd. (SO2, NOx, CO,
węglowodory, aldehydy);



pył opadający i zawieszony – powstający w trakcie rozbiórek nawierzchni nabrzeża;
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gazy emitowane w trakcie prac spawalniczych (CO, NOx, pył zawieszony w tym pył tlenków
żelaza, manganu, krzemu, chromu, miedzi, i.t.p.).

W związku z tym, od wykonawcy prac montażowych wymaga się stosowania sprzętu sprawnego
technicznie w celu zmniejszenia emisji do minimalnych wartości. Emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych
na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter niezorganizowany, przemijający i nie będzie
powodowała występowania negatywnych skutków środowiskowych na terenach przyległych. Z uwagi na
chwilowe i przemijające oddziaływania, stosunkowo krótkotrwały okres inwestycyjny nie wpłynie znacząco
na pogorszenie jakości powietrza okolicy.
Przy zastosowaniu wskazanych w rozdziale Rozwiązania chroniące środowisko środków organizacyjnych
i technicznych oraz biorąc pod uwagę krótki czas realizacji prac, ich wpływ na stan powietrza będzie
ograniczony do bezpośredniego otoczenia budowanego obiektu i nie będzie zagrożeniem dla stanu higieny
atmosfery.

8.1.2 Faza eksploatacji
8.1.2.1

Źródła i wielkość emisji zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza

Źródłem zanieczyszczenia powietrza związanym z obsługą planowanych nabrzeży i ich zaplecza będzie:


emisja niezorganizowana ze spalania paliw silnikowych pojazdów serwisowych oraz lokomotywy
spalinowej, poruszających się po terenie terminalu,



emisja niezorganizowana ze spalania paliw żeglugowych podczas pobytu statków w strefie
nabrzeżowej, przy manewrach wejścia/wyjścia do/z portu.

 Emisja ze strefy nabrzeżowej – ruch pojazdów samochodowych, ruch lokomotywy spalinowej
W okresie eksploatacji źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie ruch pojazdów po terenie
inwestycji. Przy czym przyjęto, iż pojazdy poruszać będą się tylko w porze dziennej, tj. w godzinach 6 – 22,
przez 360 dni w roku.
Emitowane będą typowe zanieczyszczenia ze spalania paliw w silnikach samochodowych, zarówno
pyłowe, jak i gazowe (NOX, NO2, SOX, CO, CO2, benzen - jako wynik niekompletnego spalania,
węglowodory aromatyczne, węglowodory alifatyczne), których wpływ jest uzależniony od spodziewanego
natężenia i struktury ruchu oraz stanu jakości powietrza w otoczeniu planowanej inwestycji.
Ruchowi pojazdów towarzyszy ponadto emisja pyłów unoszonych z powierzchni drogi, powstających na
skutek zużywania się elementów pojazdów, opon, oraz z tzw. emisji wtórnej.
Ruch pojazdów samochodowych
Parking pod kapitanatem ma służyć pracownikom kapitanatu oraz części biurowej budynku terminalu.
Samochody będą tam parkowały głównie w godzinach 7-16.
Parkingi przy terminalu, zarówno ogólnodostępny jak i strzeżony będą wykorzystywane głównie w
godzinach obsługi promów na terminalu i będą ściśle powiązane z rozkładem. Będzie to postój
krótkotrwały, trwający max. 1-2h.
Bezpośrednio przed terminalem na parkingu Kiss and ride, postoju dla autobusów i taxi, będzie
dopuszczony tylko postój chwilowy - tylko ściśle z rozkładem promów.
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Ponadto przewidziano ruch autobusów komunikacji miejskiej.

o

Ruch pojazdów osobowych

Do obliczeń przyjęto następujące założenia:




przyjęta prędkość ruchu pojazdów:
o

15 km/h na terenie terminala oraz parkingach;

o

50 km/h poza terenem terminala;

przyjęto, iż:
o

na prom jednorazowo będzie wjeżdżać 69 samochodów osobowych i wyjeżdżać również
69 samochodów osobowych


samochody będą wjeżdżać sukcesywnie na parking przed check- in jeszcze
przed etapem zawinięcia promu do portu oraz w trakcie etapu rozładunku promu
(przyjęto, iż jako pierwszy następuje rozładunek promu, a następnie jego
załadunek)

o

na teren parkingu strzeżonego/ogólnodostępnego (ok. 120 m.p) będzie wjeżdżać
i wyjeżdżać ok. 120 pojazdów (przez 2 h w okresie kursu promu) oraz ok. 12 poj./h
w pozostałym okresie pory dziennej (10h/dzień)

o

na teren parkingu pod Kapitanatem będzie wjeżdżać i wyjeżdżać po ok. 100 pojazdów
(przyjazd i odjazd pracowników Kapitanatu w godz. 7 oraz 15);
parking ten może być wykorzystywany przez pracowników przewoźników, wobec czego
przyjęto dodatkowy ruch przez 2 h w godzinach wieczornych, przy obciążeniu 50%
pojemności parkingu, tj. ok. 50 poj/h;
W pozostałym okresie pory dziennej (12h/dzień) przyjęto ok. 5 poj./h

o

ruch taxi oraz pojazdów w obszarze Kiss&Ride przyjęto na poziomie ok. 50 poj/h (przez
2 h w okresie kursu promu) oraz ok. 5 poj./h w pozostałym okresie pory dziennej
(10h/dzień)

Trasy przejazdów oraz podział na odcinki obliczeniowe zamieszczono na załącznikach przedstawiających
izolinie jednakowych stężeń dla analizowanych substancji zanieczyszczających.
o

Ruch autobusów miejskich

Do obliczeń przyjęto następujące założenia:


przyjęta prędkość ruchu pojazdów: 50 km/h



natężenie autobusów:
o

przez 2 h w okresie kursu promu: ok. 6 poj./ h

o

ok. 4 poj./h w pozostałym okresie pory dziennej (10h/dzień)
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o

Ruch ciągników siodłowych do transportu naczep

Do obliczeń przyjęto następujące założenia:

o



przyjęta prędkość ruchu pojazdów: 15 km/h



na prom jednorazowo będzie wjeżdżać i wyjeżdżać po 149 pojazdów (ruch po 2h/prom)



ok. 2 poj./h w pozostałym okresie pory dziennej (10h/dzień)

Ruch pojazdów ciężarowych

Do obliczeń przyjęto następujące założenia:


przyjęta prędkość ruchu pojazdów: 10 km/h



na prom jednorazowo będzie wjeżdżać i wyjeżdżać po 185 samochodów
o

samochody będą wjeżdżać sukcesywnie na parking przed check- in jeszcze przed etapem
zawinięcia promu do portu oraz w trakcie etapu rozładunku promu (przyjęto, iż jako
pierwszy następuje rozładunek promu, a następnie jego załadunek)

o

przyjęto, iż rozładunek oraz załadunek trwać będą po 1 godzinie (z uwagi na fakt, iż
zgodnie z założeniami projektowymi, postój promu przy nabrzeżu to okres 120 minut)

Trasy przejazdów oraz podział na odcinki obliczeniowe zamieszczono na załącznikach graficznych do
niniejszego opracowania (Zał. III_3).

Metoda obliczenia wielkości emisji z pojazdów samochodowych
Wielkość emisji na poszczególnych odcinkach dróg wewnętrznych oraz parkingach obliczano według
wzoru:
Es = Wis x Ni x L
gdzie :
Es

emisja substancji s [g/h];

Wis

wskaźnik emisji substancji s kategorii pojazdu [g/km drogi];

Ni

natężenie ruchu pojazdów i [pojazdy rzeczywiste/godzinę];

L

długość odcinka drogi;

W przypadku niniejszej analizy emisje zostały obliczone w programie OPERAT-FB w module
Samochody na podstawie wprowadzonego natężenia ruchu na poszczególnych odcinkach pokonywanej
trasy.
Zadaniem modułu "Samochody" jest obliczenie emisji pochodzącej z ruchu samochodów po drogach,
głównie emisji spalin oraz przeniesienie wyliczonej emisji do danych emitora w pakiecie "Operat". Emisja
jest obliczana metodyką EMEP / Corinair B710 i B76, zawartą w instrukcji dostępnej na stronie
Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, wykorzystaną m.in. w programie COPERT IV.
Emisje pochodzące z ruchu drogowego dzieli się na trzy grupy:
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1. Emisja gorąca (hot emission) - pochodzi od pojazdów będących w ruchu, silnik jest wówczas
rozgrzany i stąd nazwa gorąca.
2. Emisja zimna (cold-start emission) - pojawia się przy rozruchu silnika, kiedy silnik jest jeszcze zimny
i stąd nazwa zimna.
3. Emisja parowania (fuel evaporation) - pojawia się w trakcie eksploatacji pojazdów, w procesie
parowania z układu paliwowego.
Całkowita emisja jest obliczana jako suma ww. rodzajów emisji:
ETOTAL = EHOT + ECOLD + EEVAP
ETOTAL - emisja całkowita wszystkich substancji
EHOT - emisja podczas normalnej pracy silnika (emisja gorąca)
ECOLD - emisja podczas rozruchu silnika (emisja zimna)
EEVAP - emisja parowania paliwa - odnosi się tylko do niemetanowych lotnych substancji organicznych
NMVOC z pojazdów zasilanych benzyną
Wielkości emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego dla poszczególnych
emitorów zostały wydrukowane z programu OPERAT i zamieszczone są w odrębnym załączniku do
opracowania (Zał. II).

 Ruch kolejowy
Połączenie kolejowe utrzymywane będzie w ramach przedmiotowej inwestycji, z uwagi na konieczność
zapewnienia możliwości przeładunkowych Nabrzeża Francuskiego od Portu (tylko ruch towarowy).
Ruch ten będzie znikomy. Na potrzeby niniejszej analizy przyjęto, że transport kolejowy będzie się odbywał
w ciągu dnia, poza godzinami cumowania promu w porcie z uwzględnieniem:
o

przejazdu związanego z podstawieniem wagonów pod rozładunek lub załadunek

o

przejazdu związanego z wyjazdem wagonów pod rozładunek lub załadunek

Do obliczeń emisji kolejowej przyjęto:

27



Moc znamionową lokomotywy - 600 kW



Czas jazdy po terenie nabrzeża – 10 min., pełna moc, zużycie paliwa: 220 g/kWh = 22 kg



Bieg jałowy – 50 min., zużycie paliwa: 10 g/kWh = 5 kg.



Zużycie paliwa sumarycznie – 27 kg/godz



Czas pracy sumarycznie – 360 godz. rocznie



Wskaźniki GIOŚ27, które wynoszą:

„Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza” MŚ GIOŚ,

2003
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Tabela 8.1.2-1 Wskaźniki emisji z transportu kolejowego – wariant inwestycyjny

Substancja

CO

NMLZO (przyjęto HCal)

NOx

PM

SO2

[g/kg paliwa]

29,5

12,7

54

4,7

2,2

 Emisja ze statków
Ograniczenie emisji ze statków
Zapisy Aneksu VI Konwencji MARPOL o zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza przez statki dotyczą
ograniczenia emisji SOx i NOx ze statków.
Emisja NOx jest związana z warunkami spalania paliwa (temperatura, dopływ powietrza) i jej obniżenie
wiąże się z modyfikacjami konstrukcji i parametrów pracy silnika, natomiast emisja SOx jest bezpośrednio
zależna od zawartości siarki w paliwie i obniżenie emisji SOx może być dokonywane bądź przez
zmniejszenie zawartości siarki w paliwie lub instalowanie urządzeń oczyszczających spaliny.
Prawidło 14(4) Aneksu VI do Konwencji MARPOL wymaga, aby statki pływające na obszarach specjalnych
(SECA) objętych kontrolą emisji SOx używały paliwa o zawartości siarki nie przekraczającej 1,0%, bądź
stosowały system oczyszczania gazów spalinowych (EGCS-SOx) w celu redukcji emisji SOx. Morze
Bałtyckie jest desygnowane jako obszar kontroli emisji SOx od maja 2006 r. Dla realizacji wyżej
określonego wymogu przyjęto rezolucje MEPC.184(59) z dnia 17 lipca 2009 r. pt. „Wytyczne dla instalacji
oczyszczania gazów spalinowych z SOx”.
Ewolucja tych norm nie wystarcza, aby sprostać problemom dotyczącym jakości powietrza w portach
Wspólnoty.
Natomiast większość emisji zanieczyszczeń ze statków zacumowanych w portach można ograniczać
jedynie poprzez działania dotyczące silników statków, późniejsze oczyszczanie lub korzystanie z energii
elektrycznej z lądu.
W związku z powyższym w kontekście realizacji niniejszej inwestycji, przewidziano lokalizację punktu
zasilania w energię elektryczną promów morskich cumujących w projektowanym Terminalu
promowym przy Nabrzeżu Polskim i Fińskim.

Założenia do obliczeń
Przewiduje się statki o długości ok. 250 m i mocy silnika głównego ok. 25-35 tys. KM. Do obliczeń emisji
maksymalnej (chwilowej) do powietrza, przyjęto jako wariant najniekorzystniejszy – duży statek z silnikiem
głównym o mocy ok. 25 tys. kW (ok. 34 tys. KM).
Zaprezentowane poniżej dane przyjęto na podstawie opracowania „Karta Informacyjna Przedsięwzięcia:
Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap I Nabrzeże Rumuńskie” (Terra Consulting, kwiecień 2013),
gdzie odwołano się do opracowania „Wpływ na środowisko aerosanitarne eksploatacji przedsięwzięcia
zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia” (ECO–Mar, sierpień 2009), na
podstawie analizy charakterystyk statków o podanej wyżej wielkości wybudowanych po 2000 roku. W ww.
źródle, do obliczeń emisji zanieczyszczeń ze statków przyjęto dane na podstawie:


raportu ”Current Methodologies and Best Practices in Preparing Port Emission Inwentories” (ICF
Consulting, 2006);
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referatu K. Kołwzana „Zapobieganie zanieczyszczaniu powietrza przez statki w świetle
najnowszych wymagań Załącznika VI do Konwencji MARPOL 73/78”, wygłoszonego na XXIX
Międzynarodowym Sympozjum Siłowni Okrętowych „XXIX MSSO 2008” (Biul. Inf. PRS S.A.,
6/273, 2008).

Uwzględniono również przepisy obowiązujące w portach państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej
oraz w polskich obszarach morskich, ograniczające zawartość zanieczyszczeń w paliwie żeglugowym, w
tym siarki do 1,5%. Od stycznia 2010 r. obowiązuje ograniczenie zawartości siarki do 0,1% rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących
zawartości siarki w paliwie żeglugowym (Dz. U. 2009 Nr 58, poz. 477, z późn zm.).

Ponadto dla określenia wielkości emisji tlenków azotu wykorzystano raporty emisji NOx ze statków linii
Stena Line (Zał. VI):


Accredited report Measurments of emissions Stena Germanica Stena Line Scandinavia AB
GÖteborg, 2010



Accredited report Measurments of emissions Stena Scandinavica Stena Line Scandinavia AB
GÖteborg, 2011

Na podstawie powyższych danych, przyjęto średnią emisję tlenków azotu 0,43 g/kWh oraz silnik o
największej mocy 6480 kW.
Z uwagi na użycie przez prom 4 głównych silników oraz niecałkowitą moc silnika przy manewrach
wejścia/wyjścia do/z portu, (statek wykorzystuje średnio ok. 10% mocy silnika głównego) przyjęto dla
niniejszej analizy 50% użycie mocy silnika, natomiast otrzymaną wielkość emisji pomnożono razy 4.

Założono przeciętnie obsługę 3 statków dziennie.
1. Godziny szczytu porannego – przyjście o godz. 07:00, wyjście promu: g. 09:00
2. Godziny szczytu popołudniowego – przyjście o godz. 15:00, wyjście promu: g. 17:00
3. Godziny wieczorne – przyjście o godzinie 19:00, wyjście promu – g. 21:00

Pobyt statku w porcie podzielono na etapy:
I etap – ok. 0,5 godziny - wejście do portu, manewry, cumowanie;
II etap – ok. 1 godziny – pobyt przy nabrzeżu;
III etap – związany z wyjściem statku z portu, jest zbliżony pod względem emisji do etapu I.
Podczas wejścia do Portu i wyjścia z niego, źródłem emisji na statku jest praca silnika głównego - w czasie
wejścia do portu i manewrów statek wykorzystuje średnio ok. 10% mocy silnika głównego (z przerwami):
Wartości emisji maksymalnej: NOx = 6,35 kg/h, SO2 = 4,2 kg/h, CO = 3,5 kg/h, PM10 = 1,9 kg/h
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8.1.2.2

Dane przyjęte do obliczeń

a) Warunki meteorologiczne – róża wiatrów
Przy wykonaniu analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, niezbędne jest poznanie
warunków meteorologicznych panujących na danym terenie. Warunki meteorologiczne wpływają na
procesy fizykochemiczne zachodzące w atmosferze oraz determinują wielkość emisji zanieczyszczeń do
powietrza.
W niniejszej ocenie uwzględniono elementy klimatyczne, które bezpośrednio wpływają na rozkład
przestrzenny zanieczyszczeń: temperatura powietrza, rozkład kierunków i prędkości wiatru oraz stany
równowagi atmosfery.
Obliczenia stanu zanieczyszczenia atmosfery bazują na meteorologicznych statystykach częstości
występowania wiatru z poszczególnych kierunków geograficznych, z podziałem na prędkości co 1 m/s
i sześć stanów równowagi termodynamicznej atmosfery (od równowagi silnie chwiejnej do silnie stałej),
zwana potocznie „różą wiatrów”.
Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem danych ze stacji meteorologicznej Gdańsk – Wrzeszcz,
która w sposób reprezentatywny odzwierciedla warunki meteorologiczne dla analizowanego obszaru.
Warunki meteorologiczne określone przy średniej temperaturze powietrza 280 K i wysokości anemometru:
ha=14 m.

Rysunek 8.1.2-1 Róża wiatrów – stacja meteorologiczna Gdańsk - Wrzeszcz

100

Budowa Publicznego Terminalu Promowego
w Porcie Gdynia przy Nabrzeżu Polskim.
Numer projektu: 20T23488.00
Rewizja: 04
czerwiec 2014 r.
Strona 101 / 202

b) Aerodynamiczna szorstkość terenu
Charakter zagospodarowania terenu w sąsiedztwie analizowanej inwestycji, który ma wpływ na rzeczywistą
dyspersję zanieczyszczeń a zatem na uzyskiwany zasięg przekroczeń, odwzorowano przy pomocy
założonej siatki do obliczeń o współczynniku szorstkość zo wyznaczonym wg wzoru:
zo = 1/F Σ Fc* zoc
gdzie :
Fc - powierzchnie o danym typie pokrycia [ha];
zoc - wartość współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu o danym typie pokrycia wg Tabeli 4
Załącznika 3 do rozporządzania z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz.1246);
Do obliczeń przyjęto zo = 0,5

Aktualny stan jakości powietrza
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 w sprawie wartości odniesienia
dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16 poz. 87) tło substancji, dla których określone są
dopuszczalne poziomy substancji zanieczyszczających w powietrzu, stanowi aktualny stan jakości
powietrza, określony przez właściwy Inspektorat Ochrony Środowiska jako stężenie uśrednione dla roku.
Dla pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia uśrednionej dla roku.
Tło opadu substancji pyłowej uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia opadu
substancji pyłowej. Tła nie uwzględnia się przy obliczeniach poziomów substancji w powietrzu dla
zakładów, z których substancje wprowadzane są do powietrza wyłącznie emitorami o wysokości nie
mniejszej niż 100 metrów.

Tło zanieczyszczeń pozyskano z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, pismo
z dnia 10.01.2014r. (pismo znak: WM.7016.2.1.2014.js) – załącznik do opracowania.
Tabela 8.1.2-2 Tło zanieczyszczeń

Zanieczyszczenie

Stężenie średnioroczne [µg/m3]

Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Tlenek węgla
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2.5
benzen
Benzen(a)piren
ołów

13
24
500
24
15
3
0,0009
0,1
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c) Wartości odniesienia oraz wartości dopuszczalne
Wymagania jakości sanitarnej powietrza atmosferycznego określono w oparciu o wartości odniesienia
ustalone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 1031) oraz poziomy dopuszczalne ustalone ze
względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji
w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz.87).

8.1.2.3

Metodyka przyjęta do obliczeń

Obliczenia rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wykonano programem komputerowym
OPERAT-FB opracowanym przez „PROEKO” Ryszard Samoć – Usługi Komputerowe w Ochronie
Środowiska.
Analiza otrzymanych wyników obliczeń została przeprowadzona zgodnie z wymogami zamieszczonymi
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16 poz. 87).
W analizie oddziaływań
uwzględniono:

w

aspekcie

zagrożenia

jakości

sanitarnej

powietrza

atmosferycznego



Wielkości emisji wg podziału na źródła cząstkowe



Charakter zagospodarowania (współczynnik szorstkości zo)



Lokalizacje źródła emisji względem sąsiadującego terenu



Dane meteorologiczne



Usytuowanie obszarów wrażliwych na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w stosunku do
źródła emisji:
o

ochrony zdrowia ludzi - budynków mieszkalnych, biurowych, żłobków, przedszkoli, szkół,
szpitali lub sanatoriów w obszarze 10xH (10x40m) – brak;

o

terenów ochrony uzdrowiskowej w obszarze 30xH – brak

8.1.2.4
Wyniki obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza powstającego w związku
z eksploatacja przedsięwzięcia

Zakres skrócony
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Zakres skrócony obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza stosuje się w przypadku spełnienia niżej
podanych kryteriów. W razie ich niedotrzymania należy zastosować obliczenia zgodnie z zakresem
pełnym.
Kryterium opadu pyłu:

 E
f

fe



e

gdzie:

0,0667
3,15
he

n
e

[mg/s]

E – średnia emisja danej frakcji pyłowej dla okresu obliczeniowego;
h – geometryczna wysokość emitora liczona od poziomu terenu.

Ponieważ powyższy warunek został spełniony. Nie potrzeba obliczać rozkładu opadu pyłu w sieci
receptorów.
Kryterium dla zespołu emitorów: Σ Smm ≤ 0,1∙D1
Jest to warunek dla zespołu emitorów, gdzie Σ S mm – suma stężeń najwyższych z maksymalnych
zanieczyszczeń w powietrzu.
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że analizowane substancje nie spełniają powyższego warunku.
Wszystkie analizowane substancje obliczono zgodnie z zakresem pełnym, wg rozporządzenia jw.

Zakres pełny
Maksymalne wartości stężeń w sieci receptorów na poziomie terenu zestawiono w poniższej tabeli.
Tabela 8.1.2-3 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów – wariant inwestycyjny
Nazwa zanieczyszczenia

Najwyższe stężenie
maksymalne µg/m3
Obliczone

Maksymalna częstość
przekroczeń D1, %

Dopuszczalne

Obliczona

Dopuszczalna

Maksymalne stężenie
średnioroczne, µg/m3
Obliczone

Da - R

pył PM-10

8,329

280

0,00

< 0,2

0,1089

< 16

dwutlenek siarki

36,764

350

0,00

< 0,274

0,2466

<7

tlenki azotu jako NO2

112,725

200

0,00

< 0,2

1,9211

< 16

tlenek węgla

44,027

30000

0,00

< 0,2

1,0208

benzen

0,150

30

0,00

< 0,2

0,0014

<2

węglowodory aromatyczne

2,764

1000

0,00

< 0,2

0,0260

< 38,7

węglowodory alifatyczne

10,857

3000

0,00

< 0,2

0,1005

< 900

pył zawieszony PM 2,5

8,326

brak

-

0,1026

< 20

103

Budowa Publicznego Terminalu Promowego
w Porcie Gdynia przy Nabrzeżu Polskim.
Numer projektu: 20T23488.00
Rewizja: 04
czerwiec 2014 r.
Strona 104 / 202

Wyniki przeprowadzonych obliczeń wskazują, iż wartości normatywne analizowanych substancji
w powietrzu w związku z eksploatacją przedmiotowej inwestycji będą dotrzymane.
Należy nadmienić, iż najwyższe stężenia maksymalne znajdują się poza terenem niniejszej inwestycji,
jednak na terenie portu Gdynia – koncentrują się w obrębie istniejącego układu komunikacyjnego, tj. Ronda
Karlskrona.
Zatem właściwym jest wniosek, iż w ramach przeprowadzonej analizy stanu powietrza, nie stwierdzono
występowania poza terenem do którego Inwestor ma tytuł prawny stężeń maksymalnych wyższych od
poziomu D1 oraz stężeń średniorocznych wyższych od poziomu Da-R.
W związku z powyższym, przedmiotowa inwestycja nie będzie wpływała na pogorszenie stanu jakości
powietrza atmosferycznego na analizowanym terenie.

8.1.2.5

Podsumowanie

W niniejszej analizie uciążliwości dla powietrza atmosferycznego, wynikającej z realizacji planowanego
przedsięwzięcia, wykonano obliczenia emisji oraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z emitorów
zlokalizowanych na terenie inwestycji z uwzględnieniem tła oraz istniejących warunków fizjograficznych.
Przeprowadzona analiza wykazała, że realizacja przedsięwzięcia spowoduje powstanie nowych źródeł
emisji niezorganizowanej:


pochodzącej od poruszających się pojazdów po terenie obiektu,



ze spalania paliw żeglugowych podczas pobytu statków w strefie nabrzeżowej.

W ramach analizy przeprowadzonej dla wariantu realizacyjnego nie wykazano możliwości występowania
stężeń ponadnormatywnych, w tym również przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej. Dla analizowanych
zanieczyszczeń otrzymane stężenia jednogodzinowe oraz stężenia średnioroczne nie przekraczają
wartości dopuszczalnej, określonej w obowiązującym ustawodawstwie.
Reasumując, przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania się emitowanych zanieczyszczeń wykazały,
że planowana inwestycja nie będzie zagrażać czystości atmosfery oraz zdrowiu okolicznych mieszkańców.
Wyniki obliczeń poziomów substancji w powietrzu atmosferycznym oraz graficzna prezentacja rozkładu
stężeń substancji w powietrzu atmosferycznym stanowią załącznik do opracowania.

8.1.3 Faza likwidacji
W fazie likwidacji przedsięwzięcia oddziaływanie na stan jakości powietrza atmosferycznego będzie
zbliżone do oddziaływania występującego podczas budowy. W czasie wykonywania prac demontażowych
wystąpi niewielka emisja ze środków transportowych i sprzętu budowlanego, spowodowana spalaniem
paliw w silnikach spalinowych oraz emisja pyłu z demontażu obiektów kubaturowych. Będą to jednak
uciążliwości krótkotrwałe i nie przekroczą przewidywanego okresu likwidacji. W celu minimalizacji wielkości
emisji, od wykonawcy prac demontażowych wymaga się stosowania sprzętu sprawnego technicznie.
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8.2 Emisja hałasu
8.2.1 Wstęp do hałasu
Oddziaływanie i skutki środowiskowe w przypadku każdej inwestycji wykazują zróżnicowanie w fazie
realizacji
i w fazie eksploatacji. Zróżnicowania te są zależne przede wszystkim od zakresu prac budowlanych i
wrażliwości środowiska. Wpływ planowanej do realizacji inwestycji w zakresie oddziaływania akustycznego
na otoczenie człowieka jest uzależnione od: poziomu hałasu, częstotliwości, ciągłości lub nieciągłości
zjawiska, długotrwałości, indywidualnej oceny czynnika przez daną jednostkę (człowieka). Hałas stanowi
czynnik o wyjątkowej uciążliwości, oddziałujący negatywnie na psychikę i zdrowie człowieka a także
utrudniający wypoczynek i zmniejszający wydajność pracy.
Oddziaływanie akustyczne obiektów – potencjalnych źródeł hałasu, rozpatruje się w odniesieniu do
normatywów, określonych dla terenów uznanych za chronione przed hałasem. Ochroną przed hałasem są
objęte praktycznie wszystkie tereny, których funkcja wiąże się z przebywaniem ludzi. Dotyczy to funkcji
mieszkalnych, oświatowych (szkoły, przedszkola, żłobki), opieki zdrowotnej (szpitale, sanatoria), domów
opieki, jak również rekreacyjnych. Szczegółowo, rodzaje terenów chronionych oraz obowiązujące na nich
dopuszczalne poziomy hałasu określa ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150
z późn. zm.) w art. 113, ust. 2, pkt. 1 oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz.112.)
Zgodnie z przywołanymi przepisami, do chronionych przed hałasem należą tereny przeznaczone:


pod zabudowę mieszkaniową



pod szpitale i domy opieki społecznej



pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży



na cele uzdrowiskowe



na cele rekreacyjno – sportowe



na cele mieszkaniowo – usługowe

8.2.2 Metodyka obliczeń
Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej (Dyrektywa Unii Europejskiej 2002/49/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy z dnia 25 czerwca 2002 roku odnoszącej się do oceny i zarządzania
poziomem hałasu w środowisku [Dz.U.EU. L Nr 189, str.12].), przy obliczeniach akustycznych
wykorzystano metodę dla hałasu przemysłowego podaną w normie PN ISO 9613-2 "Akustyka. Tłumienie
dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej”.
Obliczenia akustyczne wykonano za pomocą programu komputerowego SoundPlan wersja 7.1 autorstwa
firmy Braunstein+Berndt GmbH z Niemiec, którego algorytm obliczeniowy bazuje na powyżej przywołanej
metodyce obliczeniowej.
W obliczeniach uwzględniono najbardziej niekorzystną sytuację, która obejmuje:


pracę urządzeń na terenie terminala z pełną wydajnością



niesprzyjające warunki termiczne powodujące konieczność uruchomienia wszystkich urządzeń
wentylacyjnych
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maksymalne natężenie ruchu samochodów ciężarowych i osobowych po terenie portu (dotyczy
pory dnia)

Do stworzenia modelu obliczeniowego dla oddziaływań skumulowanych hałasu przyjęto założenia
zaprezentowane w poniższych opracowaniach:


„Raporcie skumulowanych oddziaływań na środowisko projektowanych inwestycji” z roku 2009 r
odnośnie aktualnego stanu klimatu akustycznego ze źródeł pochodzących z terenu Portu,
otrzymany metodami obliczeniowymi



Karcie informacyjnej przedsięwzięcia pn. „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap I
Nabrzeże Rumuńskie”, dla którego uzyskano w 2013 roku decyzję środowiskową, gdzie dla
określenia stanu aktualnego hałasu przemysłowego na podstawie danych wejściowych, które były
wykorzystane do opracowania Mapy Akustycznej Gdynia w 2008 r a które w tej karcie uzupełniono
o zrealizowane i realizowane inwestycje przemysłowe

8.2.3 Wymagania akustyczne
Najważniejszym wskaźnikiem oceny hałasu w środowisku zewnętrznym zgodnie z obowiązującymi
przepisami na całym świecie jest równoważny poziom dźwięku LAeqT. Dopuszczalne poziomy hałasu
w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu (drogi, linie kolejowe, samoloty,
linie elektroenergetyczne oraz pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu, w tym przemysł), zostały podane
w tabeli nr 1, 2 załączników do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 112) i są wyrażone
wskaźnikami LAeqD i LAeqN. Wskaźniki te mają zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków
korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby.
W zależności od przeznaczenia terenu podlegającego ochronie akustycznej powyższe wskaźniki przyjmują
wartości zawarte w tab. 2 ww. Rozporządzenia zgodnie z:
o

o

Punktem 3 i 4 dla których przyjęto:
o

55 dB w porze dnia

o

45 dB porze nocy

Punktem 2, dla którego przyjęto:
o

50 dB w porze dnia

o

40 dB porze nocy

W celu identyfikacji terenów podlegających ochronie akustycznej wzięto pod uwagę informacje w tym
zakresie zawarte w poniższych dokumentach tj:
o

Korespondencji urzędowej dot. kwalifikacji terenów jw. pisma: Urzędu Miasta Gdynia
z dnia 10.01.2014 nr ROE.6254.9.2013.AL oraz z dnia 31.01.2014 nr
ROE.6254.9.2013.AL (w załączeniu do opracowania), zgodnie z którą skorzystano
z portalu internetowego miasta Gdynia
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o

Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdynia
(zwane dalej SUiKZP) – [w treści dokumentu nie wskazano standardów akustycznych dla
zaznaczonych na mapach terenów mieszkaniowych, w związku, czym przyjęto je zgodnie
z typem zabudowy, o której mowa w przepisach dot. standardów akustycznych]

o

Uchwalone Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gdynia [dot.
terenów sąsiadujących z obszarem inwestycji] .

o

Zabudowa mieszkalna oznaczona na mapie ewidencyjnej oraz wizja lokalna pozwalająca
zaklasyfikować poszczególne budynki do mieszkalnych

Na terenie objętym przedsięwzięciem w chwili obecnej brak jest obowiązującego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego (zwane dalej MPZP).
Na podstawie powyższych dokumentów ustalono, iż w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji nie
występują tereny podlegające ochronie akustycznej.
Najbliżej położonymi budynkami mieszkalnymi jest zabudowa wielorodzinna zlokalizowana przy:


Ul. Chrzanowskiego 11 w odległości ok. 245 m od terenu przedsięwzięcia



Ul. Chrzanowskiego 10B w odległości ok. 250m od terenu przedsięwzięcia



Ul. Celnej 2 w odległości ponad 1 km od ternu przedsięwzięcia

Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z informacją zawartą w SUKiZ oraz na mapie akustycznej miasta na
„Mapie wrażliwości” zabudowa ta nie znajduje się na terenie objętym ochroną akustyczną.
Zgodnie z SUKIZ budynek ten znajduje się w strefie produkcyjno – usługowej, dla której nie ustalono
dopuszczalnych standardów akustycznych.
Mając jednak na uwadze, iż budynki są zamieszkałe, włączono je do modelu obliczeniowego hałasu
i zlokalizowano na najbliższej tej zabudowie receptor nr 1 stanowiący punkt odbioru hałasu na elewacji
budynku.
Natomiast, w przypadku budynku przy ul. Chrzanowskiego 8 (również zlokalizowanego w strefie
produkcyjno-usługowej, dla którego zgodnie z oznaczeniem na mapie ewidencyjnej należałby przyjąć iż
jest on mieszkalny, na podstawie wizji terenowej stwierdzono, iż w budynku tym mieści się siedziba firmy
GASTEN (http://www.gasten.pl/). W związku z powyższym ww. zabudowa nie podlega ochronie
akustycznej i nie uwzględniono jej w modelu obliczeniowym.
W tabeli poniżej przedstawiono spis wyznaczonych punktów receptorowych, które zlokalizowano na
elewacjach budynków mieszkalnych lub na granicach terenów polegających ochronie akustycznej wraz
z ich krótką charakterystyką. Część z punktów została umieszczona w tych samych miejscach, które
zostały uwzględnione podczas pomiarów hałasu w środowisku przeprowadzonych przez firmę EKOLAB
w 2010 roku.
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Tabela 8.2.3-1 Charakterystyka punktów pomiarowych.

Punkt
pomiarowy
Teren podlegający ochronie
akustycznej

Podstawa
zaliczenia do
terenu
chronionego
akustycznie

P1
(24)

Rejon przy ul. Bernarda
Chrzanowskiego 11
- zabudowa wielorodzinna

Wizja lokalna

P2
(17)

Rejon ul. Węglowej
Zabudowa usługowa,
zabudowa jednorodzinna wolno
stojąca
– obowiązują normy hałasu dla
terenów strefy śródmiejskiej
miast powyżej 100 tys.
mieszkańców.

MPZP części
dzielnicy
Śródmieście w
Gdyni, rejon ulic
Portowej, J.
Waszyngtona i
projektowanej
Nowej Węglowej

P3
(18)

Rejon ul. Węglowej
Zabudowa usługowa,
zabudowa jednorodzinna wolno
stojąca
– obowiązują normy hałasu dla
terenów strefy śródmiejskiej
miast powyżej 100 tys.
mieszkańców.

MPZP części
dzielnicy
Śródmieście w
Gdyni, rejon ulic
Portowej, J.
Waszyngtona i
projektowanej
Nowej Węglowej

P4
(19)

Rejon ul. Węglowej
Zabudowa usługowa,
zabudowa jednorodzinna wolno
stojąca
– obowiązują normy hałasu dla
terenów strefy śródmiejskiej
miast powyżej 100 tys.
mieszkańców.

MPZP części
dzielnicy
Śródmieście w
Gdyni, rejon ulic
Portowej, J.
Waszyngtona i
projektowanej
Nowej Węglowej

Rejon ul. Węglowej
Zabudowa usługowa,
zabudowa jednorodzinna wolno
stojąca
– obowiązują normy hałasu dla
terenów strefy śródmiejskiej
miast powyżej 100 tys.
mieszkańców.

MPZP części
dzielnicy
Śródmieście w
Gdyni, rejon ulic
Portowej, J.
Waszyngtona i
projektowanej
Nowej Węglowej

(nr. punktu
zgodnie
z pomiarami
z 2010 roku)

P5
(20)

Dopuszczalny poziom
hałasu wyrażony
wskaźnikiem

- LAeq, D = 55 dB
- LAeq, N = 45 dB

- LAeq, D = 55 dB
- LAeq, N = 45 dB

LAeq, D = 55 dB
- LAeq, N = 45 dB

LAeq, D = 55 dB
- LAeq, N = 45 dB

- LAeq, D = 55 dB
- LAeq, N = 45 dB

Odległość punktu od
granic inwestycji

Ok. 245 m w kierunku
południowym od granicy
przedsięwzięcia

Ok. 420 m w kierunku
południowym od granicy
przedmiotowej inwestycji

Ok 900 m w kierunku
południowo zachodnim
od granic przedmiotowej
inwestycji

Ok. 1 km w kierunku
południowo zachodnim
od granic przedmiotowej
inwestycji

Ok. 1,3 km w kierunku
południowo zachodnim
od granic przedmiotowej
inwestycji
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P6
(16)

Rejon pomiędzy ul. Boisko a
granica terenu ZMPG)
- tereny o przewadze zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej
Rejon ul. Wójta Radtkego

P7

Zabudowa usługowa/
zabudowa wielorodzinna
– obowiązują normy hałasu dla
terenów strefy śródmiejskiej
miast powyżej 100 tys.
mieszkańców.

Studium

MPZP części
dzielnicy
Śródmieście
w Gdyni, rejon
Skweru Kościuszki
oraz ulic Jana
z Kolna
i 10 Lutego

- LAeq, D = 55 dB
- LAeq, N = 45 dB

- LAeq, D = 55 dB
- LAeq, N = 45 dB

Rejon ul. Morskiej
P8
(14)

teren/usług z dopuszczaniem
obiektów handlowych/
zabudowa wielorodzinna

SUiKZP
/wizja lokalna

- LAeq, D = 55 dB
- LAeq, N = 45 dB
- LAeq, D = 55 dB

Ul. Celna 2
P9

Zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna

Mapa
ewidencyjna/ wizja
lokalna

- LAeq, N = 45 dB
- LDWN = 55 dB
- LN = 45 dB

P10

P11

Rejon ul. Śmidowicza
- zabudowa wielorodzinna

Okolice ul. Śmidowicza
i ul. żeglarzy
-Zabudowa wielorodzinna

SUiKZP

SUiZKP
/wizja lokalna

- LAeq, D = 55 dB
- LAeq, N = 45 dB

- LAeq, D = 55 dB
- LAeq, N = 45 dB

Ok. 600 m w kierunku
południowym od granic
przedmiotowej inwestycji

Ok. 1 km w kierunku
południowo zachodnim
od granicy przedmiotowej
inwestycji

Ok. 1,6 km w kierunku
południowo zachodnim
od granicy przedmiotowej
inwestycji
Ponad 1 km w kierunku
południowo zachodnim
od granicy
przedmiotowego
przedsięwzięcia
Ok. 1 km w kierunku
północno zachodnim od
granicy przedmiotowej
inwestycji
Ok. 1,4 km w kierunku
północno- zachodnim od
granicy przedmiotowej
inwestycji

8.2.4 Założenia do obliczeń dla stanu projektowanego
Dane o obiektach występujących w rozpatrywanym terenie przyjęto na podstawie mapy sytuacyjno –
wysokościowej, mapy ewidencyjnej oraz wizji lokalnej.
Obliczenia emisji hałasu wykonano dla przedziału odniesienia:



Równoważny poziom hałasu dziennego LAeqD, określony dla pory dziennej w czasie od 6:00 do
22:00 dla T = 8 najmniej korzystnym godzinom dnia,
Równoważny poziom hałasu nocnego LAeqN określony dla okresu T = 1 najmniej korzystnej
godzinie nocy w czasie od 22:00 do 6:00.

W obliczeniach uwzględniono następujące obiekty ekranujące:
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 istniejące i projektowane budynki na terenie inwestycji
 zabudowa mieszkaniowa oraz inna zabudowa w otoczeniu inwestycji
Obliczenia akustyczne dla stanu projektowanego wykonano w siatce obliczeniowej o kroku 5 m na
wysokości 4m nad poziomem terenu oraz w punktach kontrolnych zlokalizowanych przy najbliższej
zabudowie mieszkaniowej (punkty są tożsame z przyjętymi punktami pomiarowymi w sprawozdaniu
z pomiarów okresowych hałasu w środowisku).
Ocena poziomu hałasu przeprowadzona została dla hałasu przemysłowego odrębnie dla fazy realizacji,
eksploatacji i likwidacji inwestycji z uwzględnieniem pory dziennej i nocnej doby.
Komplet danych wejściowych do modelu obliczeniowego przedstawiono w rozdziałach opisujących
poszczególne typy źródeł hałasu.
Lokalizację punktów kontrolnych, granicę terenu zakładu, granice terenów podlegających ochronie
akustycznej i zasięg oddziaływania akustycznego (przy pomocy wskaźników LAeqD, LAeqN ) przedstawiono
na mapie propagacji hałasu – w załączeniu (załącznik graficzny).

8.2.5 Faza realizacji
Etap realizacji przedsięwzięcia należy zakwalifikować do warunków odbiegających od normalnych.
Przeprowadzono jednak analizę akustyczną, aby lepiej zobrazować oddziaływanie prac budowlanych na
terenie inwestycji.
Realizacja inwestycji będzie polegała na wykonaniu:


Prac rozbiórkowych budynków kolidujących z inwestycją



Zbieraniu betonowych nawierzchni wraz z podbudowami



Prac na nabrzeżu, rozbiórki, okucia, odwierty, prace kafarowe, betoniarskie



Prac związanych z zagęszczaniem terenu, ułożenie warstw nośnych nawierzchni betonowych,
zbrojenie, betonowanie nawierzchni

W powyższych pracach używany będzie ciężki sprzęt budowlany: koparki, ładowarki, spycharki, dźwigi,
walce, kompresory, kafary, pogłębiarka lub szalandy oraz samochody ciężarowe do transportu materiałów
budowlanych.
Prace będą wykonywane wyłącznie w porze dnia, przez okres około 2 lat, począwszy od rozbiórek,
poprzez budowę i wykończenie. W trakcie realizacji przedsięwzięcia w rejonie jego lokalizacji mogą
wystąpić okresowe zakłócenia akustyczne spowodowane pracą ciężkiego sprzętu, przejazdami pojazdów
transportujących urządzenia przeznaczone do montażu oraz materiały budowlane.
Wszystkie źródła hałasu na etapie realizacji będą źródłami ruchomymi. Zarówno ich miejsce pracy jak
i czas pracy zależy od stanu zaawansowania prac budowlanych, potrzeb transportowych, potrzeb
przeładunkowych. Na terenie inwestycji, w przeważającym okresie czasu będą prowadzone jednocześnie
prace budowlane, rozbiórkowe i prace ziemne w różnych miejscach terminalu.
8.2.5.1

Charakterystyka źródeł hałasu

Prace realizowane na etapie realizacji inwestycji będą wykazywały dużą zmienność czasową oraz
przestrzenną z uwagi na zmieniający się wraz z postępem rodzaj oraz miejsce wykonywanych prac.
Dlatego też dokładna lokalizacja źródeł hałasu i czas ich pracy jest praktycznie niemożliwy. Obliczenia dla
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etapu realizacji przeprowadzono poprzez wprowadzenie do programu źródeł powierzchniowych,
obejmujących obszar, w którym prawdopodobieństwo lokalizacji wykonywanych prac, czas wykonywania
prac oraz rodzaj wykorzystywanych maszyn jest porównywalny. Dla okresu realizacji inwestycji obliczono
zasięg oddziaływania akustycznego opierając się na następujących założeniach.
Główne źródła hałasu w fazie realizacji zostały podzielone na powierzchniowe, obejmujące obszar, na
którym prawdopodobieństwo wykonywania poszczególnych prac, rodzaj wykorzystywanych urządzeń oraz
czas ich pracy jest analogiczny, tj:


Rejon nabrzeży planowanej inwestycji (R1) – będą prowadzone prace czerpane, rozbiórki,
rozkucia, odwierty. Następnie prace kafarowe i betoniarskie. Uwzględniając najbardziej uciążliwe
prace, do obliczeń przyjęto pracę jednej pływającej pogłębiarki, jednej szalandy lub rufera (każde o
mocy akustycznej 112dB(A)) oraz jednego kafara o mocy akustycznej 75dB. Do obliczeń przyjęto,
że źródło będzie pracowało w godzinach 6:00 – 22:00, o poziomie mocy akustycznej przyjęty dla
źródła powierzchniowego przyjęto 115 dB(A).



Rejon projektowanego terminalu (R2) – będą prowadzone prace rozbiórkowe, związane
z zagęszczaniem terenu, wykopy a następnie prace ogólnobudowlane związane z wznoszeniem
budynku terminalu, wiaty chroniącej pasażerów promu. W analizie oddziaływania akustycznego
fazy budowy, dla omawianego obszaru przyjęto pracę jednej maszyny wibracyjnej (106dB), jednej
koparki kołowej (103,9dB), ładowarki gąsienicowej (103,9dB), samochód ciężarowy (100dB),
pompa do betonu (105dB). Do obliczeń przyjęto, że źródło będzie generowało hałas w godzinach
6:00 - 22:00. Przyjęty poziom mocy akustycznej źródła wynosi 111,2 dB(A).
Poziom mocy akustycznej poniższych urządzeń przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń
w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2002 z póżn. zm.):
o

Ładowarka o mocy silnika P=200kW

o

Spycharka o mocy silnika P=200kW

o

Koparka o mocy silnika p=150kW



Rejon budowanych parkingów (R3) – będą rozbierane nawierzchnie betonowe wraz
z podbudowami a następnie będą prowadzone prace związane z zagęszczeniem i ułożeniem
warstw nośnych nawierzchni betonowych, następnie zbrojenie i betonowanie nawierzchni.
W analizie oddziaływania akustycznego fazy budowy, dla omawianego obszaru przyjęto pracę
dwóch maszyn wibracyjnych (106dB), dwóch koparek kołowych (103,9dB 1)), ładowarki
gąsienicowej (103,9dB), 4 samochodów ciężarowych (100dB), Do obliczeń przyjęto, że źródło
będzie generowało hałas w godzinach 6:00 - 22:00. Przyjęty poziom mocy akustycznej źródła
wynosi 112,9 dB(A).



Rejon projektowanego magazynu (R4) – prace w rejonie projektowanego magazynu będą
analogiczne jak dla rejonu terminalu. Przyjęto zatem, tożsame założenia, tj praca w godzinach
6:00 - 22:00. Przyjęty poziom mocy akustycznej źródła wynosi 111,2 dB(A).

Na poniższym rysunku przedstawiono strefy, na które podzielono teren inwestycji.
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Rysunek 8.2.5-1 Lokalizacja powierzchniowych źródeł hałasu w fazie budowy

8.2.5.2

Wyniki obliczeń emisji hałasu dla fazy realizacji

Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń w punktach receptorowych dla fazy budowy. Prace budowlane nie
będą prowadzone w nocy, dlatego nie wykazano wartości w punktach receptorowych.
Tabela 8.2.5-1 Wyniki obliczeń hałasu w punktach receptorowych dla fazy budowy

Nr punktu
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P-10
P-11

Wysokość nad poziomem
terenu [m]
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

Obliczony poziom emisji hałasu z przedmiotowej
inwestycji.
Dzień [dB]

Noc [dB]

55,7
52,1
45,7
44,9
43,4
49,1
39,0
43,8
34,3
43,2
48,7

-
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Mając na uwadze powyższe wyniki obliczeń stwierdza się, iż oddziaływanie fazy budowy będzie
powodować minimalne, bo na poziomie 0,7 dB przekroczenie tylko w receptorze nr 1.
Taką wartość można również uznać za dopuszczalny błąd obliczeniowy programu.

8.2.6 Faza eksploatacji
Charakterystyka źródeł hałasu

8.2.6.1

W obliczeniach akustycznych uwzględniono następujące źródła hałasu:


źródła hałasu typu budynek (obiekty budowlane z wewnętrznymi źródłami hałasu, agregat chłodu)



punktowe źródła hałasu (wentylatory, centrale wentylacyjne )



liniowe źródła hałasu (trasa manewru promu, trasy przejazdu samochodów ciężarowych,
osobowych oraz transport po terenie zakładu)



powierzchniowe źródła hałasu (parkingi samochodów osobowych i ciężarowych oraz prom w
trakcie postoju w porcie)

8.2.6.1.1

Źródła hałasu typu budynek

Jako źródła tupu budynek przyjęto obiekty kubaturowe z wewnętrznymi źródłami hałasu. Do celów
obliczeniowych dokonano następującego podziału:


Budynek terminalu



Budynek nowego magazynu



Agregat chłodu

Jako poziom hałasu wewnątrz budynku terminalu, przyjęto wartości zgodnie z zapisami
z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2002 nr
217, poz. 1833).
Wskaźniki izolacyjność akustycznej przegród zewnętrznych przyjęto według otrzymanych danych
projektowych, dla projektowanych budynków.
Tabela 8.2.6-1 Poziom mocy akustycznej źródeł typu budynek (przestrzenne źródła hałasu).

Symbol
B1
B2
B3

8.2.6.1.2

Opis
źródła
Budynek Terminalu
Budynek Magazynu
Agregat chłodu

Poziom mocy akustycznej LWA
[dB]
85
85
92

Godziny pracy źródła
Pora dnia
Pora nocy
6:00 - 21:00
0
6:00 - 21:00
0
0:00-24:00
0

Punktowe źródła hałasu

Poziom mocy akustycznej punktowych źródeł hałasu przyjęto na podstawie danych projektowych.
Uwzględniając czas pracy poszczególnych urządzeń w przedziałach odniesienia obliczono równoważne
poziomy mocy akustycznej.
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Charakterystykę punktowych źródeł hałasu przedstawiono w tabeli.
Tabela 8.2.6-2 Poziom emisji hałasu w okresie eksploatacji. Pora nocy.

Symbol

Opis źródła

W1-W4

Wentylator wyciągowy
Centrala wentylacyjnoklimatyzacyjna
Centrala wentylacyjnoklimatyzacyjna

C1
C2-C5

8.2.6.1.3

Poziom mocy
akustycznej LWA
[dB]
85
80
80

Godziny pracy źródła
Pora dnia

Pora nocy

7:00-16:00
7:00-16:00
19:00-21:00

-

7:00-16:00

-

-

Liniowe źródła hałasu

Jako liniowe źródła hałasu przyjęto:


Trasy przejazdu samochodów ciężarowych na oraz poza terenem terminalu



Trasy przejazdu ciągników siodłowych do transportu naczep na terenie terminalu



Trasy przejazdu samochodów osobowych na terenie terminalu oraz poza nim



Trasa przejazdu taboru kolejowego na terenie terminalu



Przejazd autobusów, których przystanek znajduje się na terenie terminalu



Trasa manewru promu

Samochody ciężarowe poruszające się na terenie przedmiotowego terminalu to:


Samochody przewożące towary przywiezione przez promy



Samochody przywożące towary do transportu przez promy

Transport kolejowy na terenie przedmiotowego terminalu
Samochody osobowe poruszające się na terenie przedmiotowego terminalu to:


Samochody, które zjechały z promu oraz te, które planują wjazd na prom



Samochody przywożące pasażerów promów



Taxi obsługujące pasażerów z promów

Przyjęta prędkość pojazdów:


15 km/h prędkość pojazdów na terenie terminala i parkingów oraz promu



20 km/h lokomotywa spalinowa na terenie terminala



50 km/h prędkość pojazdów poza terenem terminala

Transport będzie się odbywał tylko w porze dnia przez cały tydzień. Natężenie ruchu na terenie terminala
jest uzależnione od wpłynięć i wypłynięć promów z portu, pojemności promu oraz ilości miejsc
parkingowych które mogą zostać wykorzystane przez pojazdy. Największe natężenie ruchu nastąpi
w godzinach cumowania promów, czyli przez 6 godzin w ciągu dnia. W pozostałych godzinach ruch będzie
znikomy, związany z planowymi przejazdami samochodów osobowych, przyjazdami, odjazdami
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pojedynczych pasażerów czekających na prom lub którzy nie opuścili w pierwszej godzinie terenu
terminalu czy pracownicy portu (samochody osobowe oraz taksówki)
Natężenie ruchu na poszczególnych odcinkach przyjęto na podstawie następujących założeń:


na prom jednorazowo będzie wjeżdżać i wyjeżdżać po 69 samochodów osobowych i po 185
samochodów ciężarowych. Jest to wariant skrajnie niekorzystny pod względem oddziaływania
o

samochody będą sukcesywnie wjeżdżać na parking przed check – in jeszcze przed
etapem zawinięciem promu do portu oraz w trakcie etapu rozładunku promu (wg.
otrzymanych danych jako pierwszy następuje rozładunek promu, a następnie jego
załadunek)



obłożenia parkingów na terenie terminala zgodnie z charakterystyką źródeł powierzchniowych



ruch autobusów miejskich:







o

ok. 6 poj/h - kiedy prom znajduje się w terminalu (6h/dzień)

o

ok. 4 poj/h – w pozostałym okresie pory dziennej (10h/dzień)

ruch ciągników siodłowych do transportu naczep
o

ok. 149 poj/h – zarówno w trakcie rozładunku jak i załadunku promu (6h/dzień)

o

ok. 2 poj/h – w pozostałym okresie pory dziennej (10 h/dzień)

transport kolejowy – założono, że transport kolejowy będzie się odbywał w ciągu dnia, poza
godzinami cumowania promu w porcie z uwzględnieniem:
o

przejazdu związanego z podstawieniem wagonów pod rozładunek lub załadunek

o

przejazdu związanego z wyjazdem wagonów pod rozładunek lub załadunek

Trasę przepływu promu, przyjęto na podstawie analizy nawigacyjnej a moc akustyczną równą
125 dB (A) zgodnie z dokumentem „Noise from ships in ports. Posiibilities for noise reduction” (Zał.
V).

W godzinach szczytu, obejmujących postój promu w porcie (np. godzina 7:00 – 9:00), natężenie ruchu
wyniesie ok:


Samochody ciężarowe ok. 189 poj./godzinę



Ciągniki siodłowe do transportu naczep ok. 148 poj./godzinę



Samochody osobowe ok. 69 poj./godzinę

Charakterystykę liniowych źródeł hałasu przyjęto na podstawie pojemności promu, parkingów oraz
harmonogramu pracy terminalu. Moc akustyczną poszczególnych odcinków określono przy użyciu modułu
drogowego, podając liczbę pojazdów, prędkość oraz harmonogram pracy. Obliczone wartości równoważne
poziomy mocy akustycznej dla poszczególnych odcinków przedstawiono w poniższej tabeli.
Trasy przejazdów oraz podział na odcinki obliczeniowe zamieszczono na załączniku graficznym części
„Akustyka”, przedstawiającym źródła hałasu przyjęte dla przedmiotowej inwestycji.
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Tabela 8.2.6-3 Natężenie ruchu pojazdów

Nr odcinka

Ilość samochodów
ciężarowych
[poj./h]

Ilość samochodów osobowych
[poj./h]

Równoważny poziom mocy
akustycznej
LW [dB]

1a

39

13

79,89

1b

1

0

63,9

1c

39

59

80,15

1d

39

59

80,15

1e

4

46

72,01

1f

43

104

80,76

1g

39

194

80,84

1h

35

13

79,43

1i

0

26

65,35

1j

5

13

71,46

2

35

0

82,44

2a

9

0

76,54

2b

5

0

73,99

2c

5

0

73,99

2d

5

0

73,99

2e

5

0

73,99

2f

9

0

76,54

2g

25

0

80,98

3

35

0

82,44

3a

34

0

82,31

3b

6

0

74,78

3c

7

0

75,45

3d

13

0

78,14

3e

7

0

75,45

3f

7

0

75,45

3g

14

0

78,46

3h

7

0

75,45

3j

5

0

73,99

3k

5

0

73,99

3l

9

0

76,54

3m

14

0

78,46

3n

5

0

73,99

3o

16

0

79,04

3p

5

0

73,99

3r

19

0

79,79

4

35

0

82,44

4a

12

0

77,79
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Nr odcinka

Ilość samochodów
ciężarowych
[poj./h]

Ilość samochodów osobowych
[poj./h]

Równoważny poziom mocy
akustycznej
LW [dB]

4b

23

0

80,62

4c

12

0

77,79

4d

11

0

77,41

4e

35

0

82,44

5

0

7

62,45

5a

0

6

62,45

5b

0

3

58,77

5c

0

3

58,77

5d

0

4

60,02

5e

0

4

60,02

5f

0

9

63,54

5g

0

4

60,02

6

0

13

65,14

7

69

26

85,47

7a

35

13

82,5

7b

35

13

82,5

8

112

0

87,49

8a

56

0

84,48

8b

56

0

84,48

8c

56

0

84,48

9a

1

0

67

9b

1

0

67

10

69

13

85,43

10a

0

13

65,14

10b

35

0

82,44

10c

12

0

77,79

10d

23

0

80,62

10e

12

0

77,79

10f

11

0

77,41

10g

17

0

66,3

10h

35

13

82,52

10i

17

0

79,3

11

35

13

85,52

11a

35

0

79,34

11b

0

13

62,34

12

5

194

78,68

13

5

103

77,07

13a

0

53

71,24
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Nr odcinka

Ilość samochodów
ciężarowych
[poj./h]

Ilość samochodów osobowych
[poj./h]

Równoważny poziom mocy
akustycznej
LW [dB]

13b

0

53

71,24

14

5

50

75,75

15

5

0

73,99

16

0

50

70,99

16a

0

25

67,98

16b

0

35

69,31

16c

0

25

67,98

16d

0

13

65,14

17a

0

14

65,46

17b

0

13

65,14

17c

0

26

68,15

17d

0

39

69,91

17e

5

53

75,84

18

5

91

76,8

8.2.6.1.4

Powierzchniowe źródła hałasu

Jako powierzchniowe źródła hałasu przyjęto parkingi na terenie terminalu.


na teren parkingu strzeżonego/ogólnodostępnego (P1) (ok. 120 m.p) będzie wjeżdżać i
wyjeżdżać ok. 120 poj./h (w okresie, kiedy prom jest w porcie – 6h/dzień zgodnie z przyjętym
harmonogramem) oraz ok. 12 poj./h w pozostałym okresie pory dziennej (10h/dzień)



na teren parkingu pod Kapitanatem (P2) będzie wjeżdżać ok. 100 pojazdów w godz. 7:00 - 8:00
i wyjeżdżać ok. 100 pojazdów w godz. 15:00 - 16:00 (przyjazd i odjazd pracowników Kapitanatu).
Do obliczeń przyjęto najbardziej niekorzystny wariant, w którym wszystkie miejsca parkingowe
zostają zajęte.





Parking ten może być wykorzystywany również przez pracowników przewoźnika, wobec czego
przyjęto dodatkowy ruch w godzinach wieczornych, przypadających na przeładunek promu
wieczornego. Przy obciążenie 50% pojemności parkingu, tj. ok. 50 poj/h. Dla pozostałych
pracowników przewidziano miejsca na parkingu ogólnodostępnym.
W pozostałym okresie pory dziennej (12h/dzień) przyjęto ok. 5 poj./h
ruch taxi (17c) oraz pojazdów w obszarze Kiss&Ride (17b) przyjęto ok. 25 poj. taxi/h
oraz25 poj. Kiss&Ride/h (w okresie, kiedy prom jest w porcie – 6h/dzień) oraz w pozostałym
okresie pory dziennej (10h/dzień) łącznie ok. 10 poj./h
parking samochodów ciężarowych wraz z buforem przed bramkami check – in (P3 i P4)
będzie mieścił łącznie ok. 150 m.p. Samochody będą sukcesywnie wjeżdżać na parking zarówno
przed etapem zawinięcia promu do portu jak i w trakcie rozładunku promu. Każdy z samochodów
ciężarowych zostanie również zważony. Zgodnie z otrzymanymi danymi, jako pierwszy następuje
rozładunek promu. W chwili, gdy ostatnie pojazdy, które przyjechały promem opuszczą płytę
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terminala, samochody ciężarowe z przedmiotowego parkingu zaczną się przemieszczać w
kierunku bramek check- in a następnie wjadą na prom. Do obliczeń przyjęto, że w trakcie postoju
promu w porcie wystąpi pełne obłożenie parkingów P3 i P4.


parking samochodów osobowych przed bramkami check - in (P5) przeznaczony został na ok.
210 m. p. Ruch na parkingu będzie występował najwcześniej godzinę przed odprawą check – in.
Do obliczeń przyjęto, że 70% pojazdów osobowych, które wjadą na prom przyjedzie w pierwszej
godzinie postoju promu w porcie. Kolejne 30 % dojedzie w drugiej godzinie postoju promu, jednak
nie później niż 30 minut przez odpłynięciem promu. Przewiduje się, że jednorazowo na pokładzie
promu może będzie przewożonych około 69 samochodów osobowych.



parking samochodów ciężarowych przed bramkami check - out (P6) przeznaczony jest dla
samochodów ciężarowych, które przyjechały do portu na pokładzie promu i oczekują w kolejce do
bramki check –out by opuścić terminal. Parking posiada ok. 115 miejsc parkingowych.
W obliczeniach założono pełne obłożenie parkingu w pierwszej godzinie każdego postoju promu
w porcie (tj. 3h/dzień) W pozostałych godzinach dnia i nocy nie przewiduje się ruchu na parkingu.
Z uwagi na niewielką ilość samochodów osobowych, nie przewiduje się dla nich miejsc
parkingowych na odcinku prom - bramki. Ruch pojazdów osobowych powinien odbywać się
płynnie.



parking samochodów ciężarowych za bramkami check - in (P7) przeznaczony jest dla
pojazdów ciężarowych, które po odprawie na bramkach check –in oczekują na wjazd na prom.
Parking jest przeznaczony na ok. 125 m.p.. W obliczeniach założono pełne obłożenie parkingu w
drugiej godzinie każdego postoju promu w porcie, tj. 3h/dzień. W pozostałych godzinach dnia
i nocy nie przewiduje się ruchu na parkingu, Podobnie jak w przypadku parkingu P6 nie przewiduje
się miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.



Statek zacumowany w porcie (P8) – zgodnie z artykułem „Noise from moored ships” J.(ROB)
Witte przyjęto zacumowany statek jako źródło powierzchniowe o mocy akustycznej 114 db(A).
Czas pracy przyjęto jako 6 godzin dziennie w czasie załadunku i rozładunku promu.

8.2.6.1.5

Wyniki obliczeń emisji hałasu dla stanu projektowanego

W tabeli poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonych obliczeń dla wariantu inwestycyjnego
w wybranych punktach pomiarowych. Zgodnie z obliczeniami wykonanymi przy użyciu programu
SoundPlan ver. 7.1 na terenie planowanej inwestycji dominującym jest oddziaływanie pochodzące
z przypływającego promu.
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Tabela 8.2.6-4 Obliczony poziom emisji hałasu w punktach kontrolnych (receptorach) dla fazy
eksploatacji na wysokości 4 m.

Nr pkt.
Kontrolnego

Wysokość
nad
poziomem
terenu
[m]

P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P-10
P-11

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

Dopuszczalny poziom hałasu
[dB]
Dzień
LAeqD
55
55
55
55
55
55
55
55
55
50
55

Noc
LAeqN
45
45
45
45
45
45
45
45
45
40
45

Obliczony poziom emisji
hałasu
[dB]
Dzień
LAeqD
53,8
49,1
43,1
42,3
40,7
46,6
35,2
41,5
42,1
41,0
46,3

Noc
LAeqN
22,7
20,9
31,0
31,4
30,3
16,5
12,9
16,2
24,6
31,6
37,4

Przekroczenia
[dB]
Dzień
LAeqD
-

Noc
LAeqN
-

Wyniki obliczeń rastrowych dla fazy eksploatacji przedmiotowej inwestycji zostały przedstawione w postaci
map rozkładu poziomu hałasu na załączniku graficznym nr 4.2 części „Akustyka”. Na mapach
przedstawiono lokalizację inwestycji, punktów obliczeniowych (receptorów), izolinie zasięgu hałasu oraz
tereny podlegające ochronie akustycznej. Ponadto przy punktach obliczeniowych przedstawiono liczbowo
obliczony poziom hałasu, przy czym:


Górna liczba stanowi wartość dla pory dziennej



Dolna liczba stanowi wartość dla pory nocnej

8.2.6.1.6

Wnioski z obliczeń akustycznych

Z przeprowadzonych obliczeń akustycznych wynikają następujące wnioski:


W porze dnia, w fazie eksploatacji planowanej inwestycji poziom emisji hałasu z terenu inwestycji,
na terenach podlegających ochronie akustycznej, nie będzie przekraczał wartości dopuszczalnej
(55 dB).



W porze nocy, w fazie eksploatacji planowanej inwestycji poziom emisji hałasu z terenu inwestycji,
na terenach podlegających ochronie akustycznej, nie będzie przekraczał wartości dopuszczalnej
(45 dB).



Po realizacji planowanej inwestycji, strefa emisji hałasu na etapie jej eksploatacji w porze dnia,
o poziomie 55 dB oraz w porze nocy o poziomie 45 dB nie będzie obejmować terenów objętych
ochroną akustyczną.

Reasumując powyższe stwierdza się, że inwestycja nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów
hałasu na terenach podlegających ochronie. Stan powyższy jest zgodny z aktualnie obowiązującym
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz.112).
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8.2.7 Faza likwidacji
W fazie likwidacji przedsięwzięcia oddziaływanie na klimat akustyczny będzie zbliżone do oddziaływania
występującego podczas budowy. Okres prac demontażowych wpływać będzie na komfort akustyczny,
poprzez użytkowanie środków transportowych i sprzętu budowlanego. Będą to jednak uciążliwości
krótkotrwałe i nie przekroczą przewidywanego okresu likwidacji. W celu minimalizacji emisji hałasu, od
wykonawcy prac demontażowych wymaga się stosowania sprzętu sprawnego technicznie.

8.3 Emisja wibracji
8.3.1 Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia w zakresie wibroakustycznym
Wibracjami nazywa się niskoczęstotliwościowe drgania akustyczne rozprzestrzeniające się w ośrodkach
stałych. Wpływ wibracji na zdrowie człowieka jest rozpoznany, głównie dzięki problematyce występowania
wibracji na stanowiskach pracy w przemyśle ciężkim i budownictwie. W prawodawstwie polskim brak jest
jednak przepisów regulujących kwestię wpływu drgań mechanicznych na środowisko oraz wartości
normatywnych określających dopuszczalne wielkości przenoszonych drgań do środowiska.
Jak wspomniano wcześniej, zjawiska wibracji występują najczęściej w związku z pracą zakładów
przemysłu ciężkiego oraz przy pracach budowlanych wykorzystujących ciężki sprzęt budowlany, a także
w sąsiedztwie tras komunikacyjnych charakteryzujących się wysokim natężeniem ruchu przy dużym
udziale samochodów ciężarowych. W przypadku projektowanej inwestycji wibracje będą generowane
zarówno na etapie prowadzenia prac budowlanych, jak również w późniejszym okresie funkcjonowania
inwestycji. O zasięgu niekorzystnego oddziaływania drgań mechanicznych decydują w głównej mierze
następujące czynniki:


intensywność drgań generowanych przez źródło (maszynę, urządzenie)



częstotliwość i kierunek drgań



czas oddziaływania drgań (charakter stały, okresowy lub sporadyczny)



budowa geologiczna podłoża

W Prawie ochrony środowiska nie zostały określone dopuszczalne wartości drgań emitowanych
do środowiska (wyjątek stanowią drgania parasejsmiczne, związane z robotami strzałowymi w górnictwie).
Oceny oddziaływania drgań wykonywane są zwykle na podstawie norm:


PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki



PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

Według ustaleń PN-85/B-02170, drgania mogą szkodliwie oddziaływać na budynki przy wartościach
prędkości drgań powyżej:


od 4 do 5 mm/s, dla drgań o oddziaływaniu ciągłym



od 15 do 20 mm/s, dla drgań sporadycznych (do 10 cykli na dobę)

Powyższe wartości dopuszczalne uzależnione są od konstrukcji budynki i częstotliwości drgań.
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Według ustaleń PN-85/B-02171, drgania w budynkach mieszkalnych, biurach i szkołach są uciążliwe dla
ludzi przy skorygowanych wartościach prędkości drgań powyżej:


0,4 mm/s, dla drgań o oddziaływaniu stałym



1,0 mm/s, dla drgań sporadycznych

Propagacja drgań mechanicznych w ośrodkach stałych (grunty, fundamenty, konstrukcje budowlane) jest
procesem bardzo złożonym i uzależnionym od bardzo wielu czynników. Brak jest też metod obliczeniowych
pozwalających ustalić zasięg możliwego niekorzystnego oddziaływania wibracji. Z powyższych względów,
możliwy wpływ drgań mechanicznych na środowisko określono szacunkowo, opierając na
udokumentowanych przypadkach nadmiernej emisji drgań do środowiska.

8.3.2 Faza realizacji
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 duże odległości.
W odległości od ok. 70 m do ok. 500 m od placu budowy zlokalizowane są budowle, które potencjalnie
mogą być narażone na silne działanie wibracji w czasie „zabijania” ścianek szczelnych projektowanych
nabrzeży.
Dlatego też podczas pracy kafarów powinny one być objęte nadzorem. Nadzór powinien obejmować
kontrole i obserwacje, w czasie, których należy sprawdzić m.in.:


zgodność z założeniami 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.

8.3.3 Faza eksploatacji
W fazie eksploatacji głównym źródłem drgań mechanicznych będzie transport wewnętrzny (ruch
samochodów ciężarowych i osobowych). Do chwili obecnej nie została jednak opracowana metodyka
pozwalająca na wiarygodne prognozowanie zjawiska występowania drgań w środowisku.
Ruch pojazdów będzie odbywał się po drogach wewnętrznych, prowadzących na tereny parkingów oraz
punkty załadunku/rozładunku. Wymusza to jazdę z niewielkimi prędkościami, przez co ryzyko powstawania
drgań będzie minimalne.
Z uwagi na nowe i gładkie nawierzchnie oraz zastosowaną technologię nie przewiduje się znaczącego
oddziaływania w zakresie drgań – amplituda drgań przekazywanych przez podłoże na budynki znajdujące
się w sąsiedztwie projektowanej inwestycji nie przekroczy dolnej granicy strefy drgań odczuwalnych przez
budynki. Przyczyną powstawania wibracji będą również transformatory, zarówno istniejący jak i
projektowane, które pod wpływem zjawiska magnetostrykcji zmiany wymiaru rdzenia transformatora pod
wpływem chwilowych zmian indukcji) emitują drgania o częstotliwości podstawowej 100 Hz. Widmo drgań
transformatorów zawiera również 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.
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8.3.4 Faza likwidacji
W fazie likwidacji przedsięwzięcia oddziaływania wibroakustyczne będą zbliżone do oddziaływania
występującego podczas budowy kolejnego przedsięwzięcia. Wynika to z faktu, że zarówno charakter i
lokalizacja terminalu powodują, że likwidacja przedsięwzięcia będzie wiązała się wyłącznie ze zmianą
zagospodarowania terenu nabrzeży.

8.4 Emisja odpadów
Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21, z późn. zm.), – zwaną dalej
u.o., której przepisy dotyczą gospodarowania odpadami, wytwórca odpadów i prowadzący działalność
w gospodarowaniu odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi jest obowiązany do działań prawnych,
organizacyjnych, technologicznych, wykonawczych i sprawozdawczych.
Zgodnie z art. 27 ust. 2 oraz 28 u.o. wytwórca odpadów ma obowiązek gospodarowania wytworzonymi
przez siebie odpadami. Może on jednak zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami
podmiotom, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów.
Zgodnie z art. 27 ust 3 jeżeli wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów przekazuje odpady
następnemu posiadaczowi odpadów, który posiada decyzję wymienioną w ust. 2 pkt 1 lub 2 u.o. albo
posiada wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a, odpowiedzialność za
gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania, przechodzi na tego następnego posiadacza
odpadów.

8.4.1 Faza realizacji
Na etapie budowy przedmiotowej inwestycji głównym źródłem odpadów będą:


urobek czerpalny/wykopy, z których wybierana będzie ziemia



zaplecze socjalno – bytowe pracowników



rozbiórki obiektów kolidujących z planowaną inwestycją



odpady z materiałów użytych do budowy i montażu nowych obiektów, instalacji i elementów
infrastruktury

Wytworzone odpady będą gromadzone selektywnie i zagospodarowane zgodnie z wymogami prawa, m.in.
przekazane odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki
odpadami.
Na obecnym etapie projektowym nie jest możliwe określenie ilości odpadów jakie mogą być wytworzone w
fazie realizacji.
Poniżej zestawiono możliwe rodzaje odpadów, na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) przewidzianych do
wytworzenia w fazie realizacji inwestycji oraz przewidywane sposoby zagospodarowania.

123

Budowa Publicznego Terminalu Promowego
w Porcie Gdynia przy Nabrzeżu Polskim.
Numer projektu: 20T23488.00
Rewizja: 04
czerwiec 2014 r.
Strona 124 / 202

Tabela 8.4.1-1 Rodzaje przewidzianych odpadów i sposób ich zagospodarowania na etapie realizacji
Kod odpadu

Rodzaj odpadu

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy
z budowy i remontów

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 03

Odpady z innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia

17 01 06*

17 01 07

Źródło

miejsce magazynowania na terenie
przedsięwzięcia, na placu przeznaczonym
do tego celu

Prace budowlane
i rozbiórkowe

Zmieszane lub wysegregowane
odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia zawierające substancje
niebezpieczne
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione
w 17 01 06

miejsce magazynowania na terenie
przedsięwzięcia w miejscu do tego
wyznaczonym i zagospodarowanie zgodnie
z przepisami prawa
miejsce magazynowania na terenie
przedsięwzięcia, na placu przeznaczonym
do tego celu

Prace budowlane
i rozbiórkowe

magazynowane selektywnie, w
wyznaczonym tymczasowym miejscu
magazynowania odpadów, w odpowiednich
kontenerach, skąd będą one odbierane
przez wyspecjalizowane i uprawnione do
tego celu firmy oraz podlegały recyklingowi

Prace budowlane
i rozbiórkowe - kolejowe
podkłady i podrozjazdnice
drewniane, nasączane olejem
kreozotowym

miejsce magazynowania na terenie
przedsięwzięcia w miejscu do tego
wyznaczonym i zagospodarowanie zgodnie
z przepisami prawa

Prace budowlane
i rozbiórkowe

miejsce magazynowania na terenie
przedsięwzięcia w miejscu do tego
wyznaczonym i zagospodarowanie zgodnie
z przepisami prawa

17 02 01

Drewno

17 02 02
17 02 03

Szkło
Tworzywa sztuczne

17 02 04

Odpady drewna, szkła i tworzyw
sztucznych zawierające lub
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

17 03 01

Asfalt zawierający smołę

17 03 01

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04 05

Żelazo i stal

Prace budowlane
i rozbiórkowe

17 04 11

Kable inne niż wymienione
w 17 01 10

Prace budowlane
i rozbiórkowe

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03

Sposób zagospodarowania

Przygotowanie terenu pod
budowę inwestycji i jej obiekty
infrastrukturalne

magazynowane selektywnie, w
wyznaczonym tymczasowym miejscu
magazynowania odpadów, w odpowiednich
kontenerach, skąd będą one odbierane
przez wyspecjalizowane i uprawnione do
tego celu firmy oraz podlegały recyklingowi

Możliwość wykorzystania poza instalacjami
na miejscu wytworzenia

Możliwość przekazania osobom fizycznym
lub jednostkom organizacyjnym
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Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Źródło

Sposób zagospodarowania
Możliwość przekazania podmiotom
prowadzącym działalność w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Urobek z pogłębiania inny niż
wymieniony w 17 05 05

Przygotowanie terenu pod
budowę inwestycji i jej obiekty
infrastrukturalne

wywożony bezpośrednio na klapowisko
wyznaczone przez Urząd Morski

17 06 04

Materiały izolacyjne różne

Przygotowanie terenu pod
budowę inwestycji i jej obiekty
infrastrukturalne

miejsce magazynowania na terenie
przedsięwzięcia w miejscu do tego
wyznaczonym i zagospodarowanie zgodnie
z przepisami prawa

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

Prace budowlane

opakowania po materiałach budowlanych powinny być magazynowane w systemie
selektywnej zbiórki odpadów, w
wyznaczonym tymczasowym miejscu
magazynowania odpadów, w odpowiednich
kontenerach, skąd będą one odbierane
przez wyspecjalizowane i uprawnione do
tego celu firmy

17 05 06

15 01 03

Opakowania z drewna

15 01 10

Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

15 02 02*

Sorbenty

Przygotowanie terenu pod
budowę inwestycji i jej obiekty
infrastrukturalne

opady należą do odpadów niebezpiecznych
i wymagających specjalnego traktowania
zgodnie z obowiązującym prawem magazynowanie w szczelnych pojemnikach
w miejscu zadaszonym, następnie
przekazywane do zagospodarowania
wyspecjalizowanym firmom

08 01 11*

Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne

Prace budowlane

miejsce magazynowania na terenie
przedsięwzięcia w miejscu do tego
wyznaczonym i zagospodarowanie zgodnie
z przepisami prawa

08 01 12

Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11

Prace budowlane

miejsce magazynowania na terenie
przedsięwzięcia w miejscu do tego
wyznaczonym i zagospodarowanie zgodnie
z przepisami prawa

12 01 13

Odpady spawalnicze

Prace budowlane

miejsce magazynowania na terenie
przedsięwzięcia w miejscu do tego
wyznaczonym i zagospodarowanie zgodnie
z przepisami prawa
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Miejsca tymczasowego magazynowania odpadów
unieszkodliwianiem należy odpowiednio przygotować, tj.:

przed



odgrodzić miejsce składowania i odpowiednio oznakować,



nie dopuszczać do mieszania odpadów różnych rodzajów,



zabezpieczyć przed wymywaniem, rozwiewaniem.



Urobek czerpalny

ich

ostatecznym

odzyskiem

lub

W celu osiągnięcia docelowej rzędnej dna – -16,00 mnpm, konieczne będzie wykonanie robót czerpalnych
o kubaturze ok. 64 000 m3.
Jak wynika z przeprowadzonych badań, osady denne w rejonie planowanego przedsięwzięcia nie są
niebezpieczne, a co za tym idzie po wykonaniu prac czerpalnych i po uzyskaniu zgody Dyrektora Urzędu
Morskiego w Gdyni, niezanieczyszczony urobek może być zdeponowany na klapowisku – zgodnie
z Ustawą o odpadach dopuszcza się przemieszczenia osadów dennych w ramach wód powierzchniowych
w przypadku stwierdzenia, że nie są one niebezpieczne.

Tabela 8.4.1-2 Klasyfikacja odpadów z prac czerpalnych

Kod odpadu
17 05 05*
17 05 06

Rodzaj odpadu

Sposób zagospodarowania

Urobek z pogłębiania zawierający lub
zanieczyszczony substancjami
niebezpiecznymi
Urobek z pogłębiania inny niż
wymieniony w 17 05 05

odpady należą do odpadów niebezpiecznych i wymagających
specjalnego traktowania zgodnie z obowiązującym prawem przekazywane do zagospodarowania wyspecjalizowanym firmom
miejsce magazynowania na terenie przedsięwzięcia w miejscu do
tego wyznaczonym i zagospodarowanie zgodnie z przepisami prawa
miejsce magazynowania na terenie przedsięwzięcia w miejscu do
tego wyznaczonym i zagospodarowanie zgodnie z przepisami prawa
odpady należą do odpadów niebezpiecznych i wymagających
specjalnego traktowania zgodnie z obowiązującym prawem magazynowanie w szczelnych pojemnikach w miejscu zadaszonym,
następnie przekazywane do zagospodarowania wyspecjalizowanym
firmom

17 06 04

Materiały izolacyjne

15 02 02*

Sorbenty

* odpady niebezpieczne



Wyburzenia/prace rozbiórkowe

W związku zamierzeniem
kubaturowych:

inwestycyjnym

koniczna

będzie

likwidacja

następujących

1.

budynek magazynowy (o kubaturze 43 700 m³);

2.

budynek biurowy (o kubaturze: 1600 m³);

3.

budynek o funkcji publicznej ( stołówka) (o kubaturze: 443,4 m³);

4.

budynek magazynu (Magazyn 2) wraz z dobudówką (o kubaturze: ~ 153 067,877 m³);

obiektów
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W oparciu o kubaturę budynków przeznaczonych do wyburzenia na terenie inwestycji oszacowano
w przybliżeniu ilość gruzu budowlanego, który może powstać w wyniku rozbiórek - przyjęto, że z obiektu
kubaturowego 20% materiału stanowi gruz, zaś waga jego 1 m3 wynosi 1 800 kg.
Oszacowana w przybliżeniu ilość gruzu budowlanego (kody odpadów: 17 01 01 i 17 01 07), który może
powstać w wyniku rozbiórek, wyniesie poniżej 72.000 Mg.
Część gruzu betonowego z rozbiórek można wykorzystać na miejscu, np. do nowej podbudowy nabrzeża,
poprzez jego pokruszenie w kruszarce, frakcjonowanie i zmieszanie np. z pospółką. Działanie takie
wymagać będzie uzyskania pozwolenia, zgodnie z ustawą o odpadach lub wykona to firma posiadająca już
takie uprawnienia.

Przewidywane rodzaje odpadów z rozbiórki ww. budynków zostały ujęte w poniższej tabeli:
Tabela 8.4.1-3 Przewidywane rodzaje odpadów z rozbiórki budynków
Kod odpadu

Rodzaj odpadu

17

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i
ziemię z terenów zanieczyszczonych)

17 01

Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82

Inne nie wymienione odpady

17 02

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

17 02 01

Drewno

17 02 02

Szkło

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 03

Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych

17 03 80

Odpadowa papa

17 04

Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02

Aluminium

17 04 03

Ołów
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Kod odpadu

Rodzaj odpadu

17 04 04

Cynk

17 04 05

Żelazo i stal

17 04 06

Cyna

17 04 07

Mieszaniny metali

17 05

Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

Ponadto z posiadanych danych oraz wizji lokalnej nie wynika, aby w obiektach przewidzianych do rozbiórki
mogły znajdować się materiały zawierające azbest, jednak należy zwrócić na ten fakt uwagę. Odpady te
należą do niebezpiecznych o kodach 17 06 01* i 17 06 05*, wymagających specjalnego traktowania.

8.4.2 Faza eksploatacji
Podczas eksploatacji analizowanego przedsięwzięcia prognozuje się powstanie niżej podanych odpadów.
1.

Odpady oraz pozostałości ładunkowe powstałe na statkach
Pośrednim źródłem wytwarzania odpadów w trakcie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia
będą statki zawijające do przebudowanego nabrzeża. Rodzaje odpadów powstające na statkach
będą odbierane i zagospodarowane zgodnie z prawem polskim i „Portowym planem
gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków dla Portu Gdynia.
Gospodarka odpadami statkowymi w sposób skrótowy została omówiona poniżej.

2.

Odpady związane z pielęgnacją terenów zielonych:


3.

Odpady związane z doraźnymi remontami dróg w trakcie wykonywania robót remontowych jezdni:


4.

odpadowa masa roślinna - kod 20 02 01

odpady z remontów i przebudowy dróg - kod 17 01 81

Pozostałe odpady eksploatacyjne
 odpady z odwadniania olejów w separatorach - 13 05*- okresowe czyszczenie osadników
i separatorów substancji ropopochodnych na kanalizacji wód deszczowych


zużyte oleje - 13 02* - odpady eksploatacyjne, pochodzące z maszyn i urządzeń



zużyte części – 16 01/16 02 - odpady eksploatacyjne, pochodzące z maszyn i urządzeń



zużyte lampy fluorescencyjne - 16 02 13* - wymiana oświetlenia

Należy zaznaczyć, że na terenie Portu była i jest prowadzona dobrze funkcjonująca segregacja odpadów,
w tym odpadów niebezpiecznych, co w sposób znaczący wpływa i wpłynie na zmniejszenie zarówno ilości,
jak i szkodliwości odpadów trafiających na składowisko w Łężycach.
Wobec czego jak dotychczas wszystkie odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne będą gromadzone
i magazynowane selektywnie w pojemnikach przystosowanych do magazynowania danego rodzaju
odpadów (kontenery, pojemniki metalowe i z tworzywa sztucznego, beczki), na terenie utwardzonym,
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zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, do którego spółka posiada tytuł prawny.
Wszystkie odpady będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania firmom zewnętrznym
posiadającym odpowiednie zezwolenia.



Gospodarka odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków

Celem 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. 2002 Nr 166, poz. 1361 z późn. zm.), Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.posiada
„Portowy plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków dla Portu Gdynia”
zatwierdzony przez Marszałka Województwa Pomorskiego decyzją z 31 maja 2012 r. (nr DROŚS.7240.24.2012).
Wyżej 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/pl/srodowisko/odpady-statkowe.
Rodzaje odbieranych odpadów
W ramach omawianego systemu gospodarki odpadami statkowymi Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
zapewnia odbiór niżej wymienionych odpadów.
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Rodzaje odpadów
Tabela 8.4.2-1 Odpady statkowe odbierane w Porcie Gdynia

Lp.

Kod odpadu

Nazwa odpadu

Odpady olejowe i ich mieszaniny – zgodnie z załącznikiem nr I do Konwencji MARPOL 73/78
Pozostałości z oczyszczania spalin – zgodnie z Aneksem nr VI do Konwencji MARPOL 73/78
1.
13 04 03*
Oleje zęzowe ze statków morskich
2.
13 05 02*
Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
3.
13 05 06*
Oleje z odwadniania olejów w separatorach
4.
13 05 07*
Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
5.
13 02 08*
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania zanieczyszczone
6.
15 02 02*
substancjami niebezpiecznymi
7.
13 08 80
Odpady związane z ładunkiem – zaolejone odpady stałe ze statków
Ścieki (sanitarne) – zgodnie z załącznikiem nr IV do Konwencji MARPOL 73/78
1.
20 03 04
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
Śmieci – zgodnie z załącznikiem nr V do Konwencji MARPOL 73/78 i wytycznymi do wdrożenia załącznika nr V
1.
20 01 08
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
2.
20 01 08
„Odpady kanapkowe”
20 03 01
Niesegregowane odpady komunalne
3.
20 03 99
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
4.
15 01 01
Opakowania z papieru u tektury
5.
15 01 02
Opakowania z tworzywa sztucznego
6.
15 01 03
Opakowania z drewna
7.
15 01 07
Opakowania ze szkła
Żużle i popioły paleniskowe
8.
19 01 11*
zawierające substancje niebezpieczne
Pozostałości ładunkowe - w Porcie Gdynia możliwy jest odbiór odpadów z tej grupy wg załącznika nr II, III i V do Konwencji MARPOL
73/78
1.
20 03 99
Inne nie wymienione odpady
2.
13 04 03*
Inne odpady zaolejone
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - stałe
3.
15 01 10*
pozostałości ładunków
Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty - płynne pozostałości
4.
16 07 08*
ładunkowe
Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne - płynne pozostałości
5.
16 07 09*
ładunkowe
Inne nie wymienione odpady - stałe pozostałości ładunkowe niezawierające
6.
16 07 99*
substancji
niebezpiecznych

* - odpady niebezpieczne

8.4.3 Faza likwidacji
Etap likwidacji przedmiotowej inwestycji w zakresie gospodarki odpadami będzie zbliżony do etapu
realizacji przedsięwzięcia.
Jak wspomniano w Rozdziele dotyczącym fazy budowy zasadniczą cześć wszystkich wytwarzanych
odpadów stanowić będą odpady z grupy 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemie). Aktualnie najbardziej istotnym
zagadnieniem jest określenie sposobu postępowania z odpadami. Rodzaje i sposoby zagospodarowania
przedstawiono również w rozdziale dot. fazy budowy w zakresie gospodarki odpadami.
Odnosząc się do możliwej likwidacji przedsięwzięcia, bierze się pod uwagę wyłącznie takie działania, które
nie spowodują zagrożenia dla środowiska i będą zgodne z obowiązującymi wówczas przepisami.
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Urządzenia techniczne mogą być sprzedane w celu wykorzystania. Odpady wytworzone i zmagazynowane
na terenie zakładu przekazane zostaną do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom na
podstawie obowiązujących wówczas przepisów.
Ponadto plac budowy i zaplecza techniczno-socjalne należy wyposażyć w pojemniki (kontenery)
zapewniające selektywną zbiórkę odpadów w zależności od rodzajów, możliwości dalszego
zagospodarowania czy przewożenia.
Roboty rozbiórkowe prowadzone będą:


z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa ludzi i mienia;



z przestrzeganiem wymogów ochrony środowiska, w tym po uzyskaniu przewidzianych prawem
decyzji w zakresie wytwarzania odpadów (w przypadku prac prowadzonych przez firmy
zewnętrzne po sprawdzeniu, że posiadają one stosowne zezwolenia);



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

Tereny po likwidowanych obiektach będą rekultywowane w zakresie niezbędnym do przywrócenia
środowiska do właściwego stanu. Przyjmuje się, że 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
zależności od
docelowego
przeznaczenia.
Ewentualne
dodatkowe
działania
rekultywacyjne/naprawcze określane będą na etapie likwidacji obiektu.

8.5 Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i podziemne
8.5.1 Emisja ścieków
8.5.1.1

Faza realizacji

Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda wykorzystywana będzie do zaspokojenia potrzeb socjalno –
bytowych zatrudnionych pracowników oraz prac budowlanych:


Zwilżania betonu w czasie wiązania



Czynności porządkowych na zapleczu budowy oraz na terenie realizowanego obiektu



Inne cele wynikające z potrzeb prowadzenia placu budowy

Budowa przedmiotowego przedsięwzięcia stwarza potencjalną możliwość niekorzystnego oddziaływania
na otaczające środowisko wodne poprzez:


Spływy deszczowe i roztopowe.



Sytuacje awaryjne, np. niekontrolowane wycieki z maszyn budowlanych
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A. Wody powierzchniowe
Ścieki deszczowe powstające w trakcie prac budowlanych odpływać będą istniejącą kanalizacją
deszczową, która wyposażona jest w separatory substancji ropopochodnych oraz osadniki piasku.. W razie
konieczności, lokalnie wody opadowe z wykopów będą odpompowywane i odprowadzane do istniejącej
kanalizacji deszczowej. Zgodnie z powyższym wody opadowe powstające w trakcie prac budowlanych nie
wpłyną ujemnie na jakość środowiska naturalnego.
W trakcie realizacji projektowanej inwestycji istnieje możliwość wystąpienia awarii sprzętu budowlanego
zarówno lądowego jak i pływającego, w konsekwencji czego może powstać rozlew substancji olejowej na
wodach basenów portowych. Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż teren planowanej inwestycji, narażony
jest na niebezpieczeństwo podtopień w wyniku spiętrzeń sztormowych i oddziaływania fal, dlatego
konieczne jest również uwzględnienie zagrożeń takich jak wymywanie oraz spływ substancji
zanieczyszczających z placu budowy. Dlatego w celu zminimalizowania skutków plac budowy będzie
wyposażony w sorbenty a jednostki pływające, w zapory wodne. W przypadku wystąpienia powyższej
sytuacji bezwzględnie będą zastosowane procedury zawarte w „Planie zwalczania zagrożeń i
zanieczyszczeń dla wód portowych” opracowanym dla Portu Gdynia.
http://www.port.gdynia.pl/pl/srodowisko/zwalczanie-zagrozen
B. Wody podziemne


Poziomy wód gruntowych

Realizacja przedmiotowej inwestycji, wymagała będzie prowadzenia wykopów na głębokości ok. – 1,5 m
p.p.t. oraz ok. – 1,5 m p.p.t. pod budynek Terminalu. Poziom wody gruntowej na analizowanym terenie
występuje natomiast na rzędnej ok. – 2,0 m p.p.t. W związku z powyższym prace budowlane nie
spowodują przerwania warstwy wodonośnej. Natomiast w celu ograniczenia wpływu fazy budowy na wody
gruntowe do minimum – należy podjąć działania zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Rozwiązania
chroniące środowisko”.


Poziomy wód użytkowych

Zgodnie z zapisami rozdziału „Usytuowanie przedsięwzięcia względem poszczególnych komponentów
środowiska” podrozdział „Wody podziemne” niniejszego opracowania, obszar przedsięwzięcia znajduje się
na terenie, gdzie użytkowy poziom wodonośny występuje w utworach czwartorzędowych. Czynniki
naturalne takie jak tylko częściowa izolacja poziomu wodonośnego, płytkie położenie zwierciadła wody
i kierunki dopływu wód zasilających ułatwiają przenikanie substancji zanieczyszczających do wód
podziemnych. Z uwagi na powyższe, w celu eliminacji prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń jw.,
wskazana jest realizacja zabezpieczeń i zachowanie środków ostrożności przedstawionych w rozdziale
„Rozwiązania chroniące środowisko”. Wodonośny poziom użytkowy piętra kredowego jest natomiast mało
podatny na zanieczyszczenia antropogeniczne, ze względu na znaczną izolację od powierzchni. Wobec
czego realizacja niniejszej inwestycji nie wpłynie negatywnie na jego czystość.


GZWP i ujęcia wód

Obszar inwestycji położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111 – Subniecka
Gdańska. Z uwagi na fakt, iż zbiornik ten jest dobrze izolowany od powierzchni, realizacja przedmiotowej
nie stwarza zagrożenia jego zanieczyszczenia.
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Lokalizacja Portu na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110 oraz brak naturalnej izolacji
warstwy wodonośnej stwarza zagrożenie przedostania się zanieczyszczeń wraz z wodami opadowymi.
Ponadto zbiornik ten jest głównym źródłem wody pitnej m.in. dla Gdyni. Wobec czego należy zachować
szczególną staranność podczas robót budowlanych, aby uniknąć przypadkowych rozlewów substancji
szkodliwych, które mogłyby przeniknąć do gleby, a następnie do słabo izolowanej warstwy wodonośnej.

C. Podsumowanie
Z uwagi na fakt, iż planowane przedsięwzięcie wiązać się będzie z wykonywaniem prac ziemnych (wykopy,
niwelacja terenu itp.), należy brać pod uwagę ryzyko zanieczyszczenia środowiska wodnego na skutek
przedostawania się zanieczyszczeń chemicznych - wycieki, nieszczelności itp. Dlatego istotnym jest
szczegółowe przestrzeganie zaleceń wskazanych w rozdziale „Rozwiązania chroniące środowisko”, które
wykluczą możliwość tego typu oddziaływań.
8.5.1.2

Faza eksploatacji

A. Gospodarka wodna na terenie inwestycji
Jako źródło wody dla terenu przedmiotowej inwestycji przewidziano lokalne, zakładowe ujęcie wody (patrz
rozdział „Usytuowanie przedsięwzięcia względem poszczególnych komponentów środowiska” podrozdział
„Wody podziemne”), należące do Inwestora (podłączenie do wewnętrznej sieci wodociągowej DN 250).
Natomiast uzdatnianie wody następuje w istniejącej zakładowej stacji uzdatniania wody.
Zużycie wody w trakcie eksploatacji inwestycji, będzie zależało od ilości i wielkości jednostek
obsługiwanych przy nabrzeżu.
Zapotrzebowanie wody na statek wyniesie ok. 120m3/h, natomiast zapotrzebowanie na wodę użytkową
szacunkowo:
Tabela 8.5.1-1 Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę użytkową
Po rozbudowie Etap I

Po rozbudowie Etap II

Qdśr= ok. 2,1m3/d

Qdśr= ok. 2,6 m3/d

Qdśr= ok. 3,7m3/d

Qdmax= ok. 2,7 m3/d

Qdmax= ok. 3,6 m3/d

Qdmax= ok. 5,4 m3/d

Qhśr = ok. 0,3 m3/h

Qhśr = ok. 0,4 m3/h

Qhśr = ok. 0,7 m3/h

Qhmax = ok. 0,8 m3/h

Qhmax = ok. 1,1 m3/h

Qhmax = ok. 1,7 m3/h

Ponadto zapotrzebowanie wody na cele porządkowe wyniesie:




3

Qdporz.=3,15 m /d
3

Etap I Qdporz.= 3,35 m /d
3

Etap II Qdporz.= 3,62 m /d
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B. Gospodarka ściekowa na terenie inwestycji
Na terenie przedmiotowej inwestycji w wyniku prowadzonej działalności powstają i powstawać będą
następujące rodzaje ścieków:


bytowe



przemysłowe



deszczowe


Ścieki bytowe/ścieki przemysłowe

W związku z powyższym oraz zamierzeniem inwestycyjnym, w zakresie kanalizacji sanitarnej przewiduje
się przebudowę istniejącej oraz budowę nowej sieci odprowadzającej m.in. ścieki ze statków oraz
sąsiadujących z nabrzeżami obiektów kubaturowych.
Powstające ścieki odprowadzane będą w następujący sposób:




ścieki sanitarne z budynków - związane z funkcjonowaniem pracowników i pasażerów – poprzez
portową sieć kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej (odprowadzenie ścieków
systemem grawitacyjnym do istniejących studzienek);
o

ścieki z toalet zlokalizowanych w budynku Terminala Promowego;

o

ścieki z toalet zlokalizowanych w budynku magazynowym

o

ścieki z toalet placowych

ścieków ze statku - do portowej sieci kanalizacji sanitarnej (z punktami zlewnymi na Nabrzeżu Polskim):
o

ścieki bytowe z toalet, umywalek, pryszniców;

o

ścieki przemysłowe (kuchnia, pralnia itp.)

a) Sposób odbioru ścieków ze statków
Zgodnie z "Portowym planem gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków"
oraz na mocy umów zawartych z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. odbiór ścieków - ujętych
w Ustawie o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz.
U. 2002 Nr 166, poz. 1361 z późn. zm.) - zapewnia P.P. ‘SIEĆ’ Sp. z o.o.
Obecnie ścieki z jednostek cumujących w porcie odbierane są wozami asenizacyjnymi. Odbiór polega na
przepompowaniu ścieków (pompami statkowymi) do podstawionych autocystern, a następnie
przewiezieniu do jednego z punktów zlewnych i zrzucaniu do kanalizacji sanitarnej.
Obecnie w ramach umowy P.P. Sieć z ZMPG w sprawie odbioru ścieków ze statków wozami
asenizacyjnymi wykorzystywany jest jeden punkt zlewny przy Bazie Kontenerowej, bezpośrednio do sieci
PEWiK28. Pozostałe istniejące punkty nie służą jako punkty zlewne. Są one przygotowane do
bezpośredniego odbioru ścieków ze statków.W przypadku promów (które obsługiwane będą na
przedmiotowym Terminalu Promowym przy Nabrzeżu Polskim i Fińskim), obecnie cumujących przy

28

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
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Nabrzeżu Helskim II, odbiór ścieków statkowych polega na bezpośrednim ich zrzucie pompami statkowymi
do portowej kanalizacji sanitarnej.
Po realizacji inwestycji, zgodnie z opracowywaną koncepcją w zakresie dostosowania infrastruktury wod-kan
do odbierania ścieków ze statków pasażerskich i handlowych w Porcie Gdynia, możliwy będzie następujący
sposób przyjmowania ścieków ze statków:
1) Punkty zlewne zlokalizowane na nabrzeżu
Pracownik obsługi z ramienia portu w umówionym czasie przyłącza węże zrzutowe do studni zlewnej,
wyposażonej w znormalizowane złącze i kołnierze zgodne z zał. IV Konwencji MARPOL. Statek musi
wykorzystywać własne pompy do odprowadzania ścieków i po zdaniu ścieków musi płukać rurociągi.
Zaleca się płukanie wodą, ale możliwe jest również płukanie wodą szarą (jeśli na jednostce ścieki czarne
i szare nie trafiają do jednego zbiornika) lub wodą morską.
2) Rozwiązanie alternatywne - barka asenizacyjna
Należy nadmienić, iż barka asenizacyjna jest tylko jednym z wariantów rozwiązań, rozpatrywanych wg
koncepcji „Dostosowanie infrastruktury wod-kan…”29. Jest to jedynie rozwiązanie alternatywne.
W ustalonym wcześniej czasie barka podpływać będzie do burty cumującego statku, który zgłosił potrzebę
zdania ścieków. Ścieki przepompowane będą za pomocą pomp statkowych poprzez rurociąg barki
asenizacyjnej (wyposażone w znormalizowane złącza i kołnierze zgodne z zał. IV Konwencji MARPOL) do
jednego z dwu zbiorników wbudowanych barki. Rurociąg barki częściowo będzie zabudowany na żurawiku
o napędzie hydraulicznym, tak aby ułatwić podłączenie do statku.

b) Odprowadzanie ścieków ze statków
W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, planowana jest budowa punktów odbioru
ścieków, które zostaną zlokalizowane na nabrzeżu Polskim. Będą to komory zlicowane z powierzchnią
terenu, w których znajdować się będą przepływomierze elektromagnetyczne do pomiaru ilości ścieków.
Odbiornikiem ścieków sanitarnych bytowych będzie lokalna kanalizacja sanitarna portowa. Ścieki „szare”
i „czarne” z promów odprowadzone zostaną systemem tłoczno –grawitacyjnym, do studni zlokalizowanej
przed przepompownią ścieków. Należy jednak nadmienić, iż przepompownia ta nie wchodzi w zakres
przedmiotowej inwestycji, będzie częścią systemu kanalizacji sanitarnej portowej, która stanowi przedmiot
osobnego opracowania, tj. koncepcji dostosowania infrastruktury wod.-kan. do odbierania ścieków ze
statków pasażerskich i handlowych w Porcie Gdynia20.
Ścieki ze statków z obszaru portu objętego opracowaniem, odprowadzane są do miejskiej kanalizacji
sanitarnej, wylotem nr IV przy ul. Polskiej do kanału przy ul. Janka Wiśniewskiego.
Po realizacji niniejszego przedsięwzięcia (położonego na Nabrzeżu Polskim i Fińskim), ścieki te
odprowadzane będą do studni jw., następnie poprzez system kanalizacji sanitarnej, będącej przedmiotem
osobnego opracowania (co opisano powyżej) również do wylotu nr IV.

29

Wg opracowania „Dostosowanie infrastruktury wod-kan do odbierania ścieków ze statków pasażerskich i handlowych

w Porcie Gdynia”, URS Polska Sp. z o.o., lipiec 2012r.
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Możliwy jest tu odbiór ścieków w ilości ok. 1200 m3/d, przy czym maksymalny godzinowy dopływ ścieków
nie powinien przekraczać 150 m3/h w porze dziennej (w godz. 6-23) i 300 m3/h w porze nocnej30.
Dodatkowo ze względu na niewystarczającą przepustowość kanalizacji miejskiej, konieczne będzie
wybudowanie na terenie portu zbiornika retencyjnego, powodującego opóźnienie odpływu ścieków do
miasta (budowa zbiornika retencyjnego nie wchodzi również w zakres niniejszego przedsięwzięcia).
O granicznych wartościach zanieczyszczeń ścieków jakie mogą być przyjęte do systemu kanalizacyjnego
decyduje jego właściciel, czyli Przedsiębiorstwo Wodociągowo–Kanalizacyjne. Umowa zawarta pomiędzy
Portem i PEWiK określa jednoznacznie te wartości, po przekroczeniu których właściciel miejskiej sieci
kanalizacyjnej ma prawo odmówić ich przyjmowania (zgodnie z obowiązującym prawem polskim odbiorca
ścieków ma prawo żądać od dostawcy ścieków ich wstępnego podczyszczania w celu osiągnięcia
parametrów zgodnych z umową).
W związku z powyższym, system kanalizacji sanitarnej portowej31 wykonany zostanie w taki sposób, aby
parametry jakościowe dla wszystkich ścieków – w tym odprowadzanych ze statków, będących mieszaniną
ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi (kuchnia, pralnia itp.), w tym ścieków przejściowo
gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych, wprowadzanych do zbiorczego systemu kanalizacji
sanitarnej na terenie eksploatacyjnym PEWIK GDYNIA spełniały warunki określone w:


regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin członków Komunalnego
Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki",



obowiązującej na dany rok kalendarzowy taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie działania PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. W/w taryfa określa wartości
maksymalne dopuszczalne dla podstawowych wskaźników zanieczyszczenia ścieków,



Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca
2001r. (Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)



przepisach wykonawczych do w/w Ustawy, do których należy m.in. Rozporządzenie Ministra
Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z dnia 14 lipca 2006r. (Dz. U. 2006
Nr 136 poz. 964).

Ponadto ścieki pochodzące z terenu Portu w Gdyni kierowane są do oczyszczalni ścieków w Dębogórzu, a
ich ilość i jakość w związku z eksploatacją przedmiotowej inwestycji nie wpłynie na pracę tej oczyszczalni.
Szacowana ilość odprowadzanych ze statków ścieków wynosi:


ścieki szare ze statków ok. 60m3/h



ścieki czarne ze statków ok. 45m3/h

Należy mieć również na uwadze, iż sposób i warunki odbioru oraz zagospodarowania odpadów statkowych
w Porcie Gdynia obecnie określa "Portowy plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami
ładunkowymi ze statków" zatwierdzony przez Marszałka Województwa Pomorskiego decyzją z dnia 31

30

Wg opracowania „Dostosowanie infrastruktury wod-kan do odbierania ścieków ze statków pasażerskich i handlowych

w Porcie Gdynia”, URS Polska Sp. z o.o., lipiec 2012r.
31

Mowa o całym systemie kanalizacji sanitarnej, obejmującej również infrastrukturę poza zakresem niniejszej inwestycji.
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maja 2012 r. (nr DROŚ-S.7240.24.2012). Plan będzie również wymagał zmiany po wyborze przez Zarząd
Morskiego Portu Gdynia S.A. sposobu dostosowania infrastruktury do odbioru ścieków ze statków.
Ponadto z uwagi na klasyfikację ścieków odbieranych ze statków jako ścieki przemysłowe konieczne
będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji
sanitarnej PEWiK.



Ścieki deszczowe

Realizacja Terminalu Promowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, m.in. nowymi drogami
wewnętrznymi/parkingami samochodów osobowych oraz ciężarowych, ukształtuje zmianę obecnych
kierunków spływów wód opadowych z powierzchni utwardzonych, a co za tym idzie powstanie nowy
system zbierania i odprowadzania powstałych ścieków deszczowych oraz nowy układ odprowadzenia
ścieków. Dlatego w związku z dodatkowymi powierzchniami utwardzonymi (oraz koniecznością lokalizacji
nowych wlotów kanalizacji deszczowej), należy zakładać, że ilość wód opadowych odprowadzanych z
powierzchni utwardzonych do wód powierzchniowych – do basenów portowych i Zatoki Gdańskiej zwiększy się.
Przewiduje się budowę nowych wylotów kanalizacji deszczowej oraz ewentualne dostosowanie
parametrów technicznych wylotów istniejących do nowych warunków opadowych i odprowadzenia wód ze
zlewni. W związku ze zmianą warunków odprowadzania wód opadowych należy wystąpić o nowe
pozwolenia wodno-prawne w tym zakresie.
Ponadto z uwagi na powiązania wód basenów portowych z wodami Zatoki Gdańskiej, wody opadowe będą
wymagały podczyszczenia przed odprowadzeniem do odbiornika, tj. Basenu IV Marszałka Piłsudskiego
przy Nabrzeżu Polskim i Fińskim.
Szacowana ilość odprowadzanych wód opadowych wynosi:


wody opadowe brudne q= ok. 1099 dm3/s,



wody opadowe czyste ok. 33dm3/s.

Jakość ścieków odprowadzanych do wód reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca
2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137, poz. 984 z
późn. zm.). Zastosowanie urządzeń podczyszczających przed odprowadzeniem wód opadowych do
odbiornika, ma zapewnić dotrzymanie parametrów jakościowych tych wód. § 21 ust. 1 i 2 wyżej ww.
rozporządzenia określa także wymagania, co do przeglądów eksploatacyjnych urządzeń
podczyszczających oraz badań w zakresie normowanych wskaźników, wykonywanych przez użytkownika
urządzeń.
W związku z powyższym w celu zminimalizowania ilości zanieczyszczeń zrzucanych do basenu portowego
(zawiesina ogólna, węglowodory ropopochodne) przed wylotami kanalizacji deszczowej zainstalowane
będą urządzenia podczyszczające, których zadaniem będzie eliminacja zanieczyszczeń występujących w
wodach opadowych do wartości wymaganych prawem.
Przewiduje się zatem, że przy prawidłowej eksploatacji urządzeń podczyszczających na sieci kanalizacji
deszczowej powinny one stanowić wystarczające zabezpieczenie wód basenu portowego przez
zanieczyszczeniem występującymi w wodach opadowych spływających z terenów mogących generować
zanieczyszczenia.
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C. Podsumowanie
Projektowana kanalizacja sanitarna będzie odprowadzać ścieki do sieci kanalizacyjnej, zgodnie
z wymogami gestora sieci kanalizacyjnej, tj. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.. Tym samym, przedsięwzięcie
również w tym aspekcie nie będzie bezpośrednio wpływać na stan wód powierzchniowych i podziemnych.
Ponadto w zakresie odprowadzania wód deszczowych i roztopowych, mając na uwadze powyżej opisane
rozwiązania techniczne uznaje się, iż z tytułu realizacji przedsięwzięcia nie wystąpi żadne istotne
zagrożenie dla środowiska wodnego.
Reasumując, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne
podczas funkcjonowania inwestycji. Zakończenie prac oraz faza eksploatacji inwestycji, spowodują
ustabilizowanie warunków środowiskowych. Nie będą miały wpływu na pogorszenie jakości wód
powierzchniowych i kształtowanie się stosunków wodnych. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia
wpłynie pozytywnie na stan analizowanego komponentu, poprzez:


zapewnienie zorganizowanego i bezpiecznego odbioru ścieków ze statków;



zastosowanie urządzeń oczyszczających wody opadowe kierowane do basenu portowego;



uszczelnienie powierzchni terenu inwestycji, a tym samym zabezpieczenie przed przenikaniem
zanieczyszczeń do gruntu i wód podziemnych.
8.5.1.3

Faza likwidacji

Oddziaływania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na etapie ewentualnej likwidacji będą bardzo
podobne do etapu realizacji.
Z uwagi na fakt, że likwidacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z wykonywaniem prac ziemnych (wykopy,
niwelacja terenu itp.), należy brać pod uwagę ryzyko zanieczyszczenia środowiska wodnego na skutek
przedostawania się zanieczyszczeń chemicznych - wycieki, nieszczelności itp. W celu ograniczenia
zagrożenia skażeniem środowiska gruntowo-wodnego istotnym jest szczegółowe przestrzeganie zaleceń
wskazanych w rozdziale „Rozwiązania chroniące środowisko”, które wykluczą możliwość tego typu
oddziaływań.
W okresie demontażu, występować będą niewielkie ilości ścieków w okresie mycia i prac pomocniczych na
placu budowy. Ścieki te kierowane będą do sieci kanalizacyjnej, w związku z czym nie będą stanowić
zagrożenia dla czystości wód powierzchniowych i podziemnych na analizowanym terenie.
Ponadto oddziaływania w fazie likwidacji będą okresowe i przeminą wraz z ustaniem prac rozbiórkowych.

138

Budowa Publicznego Terminalu Promowego
w Porcie Gdynia przy Nabrzeżu Polskim.
Numer projektu: 20T23488.00
Rewizja: 04
czerwiec 2014 r.
Strona 139 / 202

8.5.2 Wpływ inwestycji na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w „Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”
Podstawowymi dokumentami planistycznymi według Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE) z dnia
23 października 2000 r. - dalej RDW) są plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i programy
działań. Transponująca jej zapisy ustawa Prawo wodne również wyróżnia wśród dokumentów
planistycznych plany gospodarowania wodami na wyznaczonych w Polsce obszarach dorzeczy oraz
program wodno-środowiskowy kraju - odpowiednik programów działań według RDW. Zagadnienia, które
powinny zostać ujęte w planach i programie, sprecyzowane zostały odpowiednio w art. 114 i art. 114a
ustawy Prawo wodne. Plan gospodarowania wodami dorzecza opracowywany jest przez Prezesa
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej dla 10 obszarów dorzeczy: Odry, Wisły, Dniestru, Dunaju, Jarft,
Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej, Ücker". Zgodnie z art. 119 ust. 7 Prawa wodnego projekt planu jest
poddawany pod obligatoryjne konsultacje ze społeczeństwem. Ostateczny dokument wymaga
zatwierdzenia przez Radę Ministrów i jest następnie publikowany w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor
Polski".
Plan gospodarowania wodami (PGW) na obszarze dorzecza Wisły został zatwierdzony na posiedzeniu
Rady Ministrów dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. 2011 nr 49 poz. 549).
Przy opracowywaniu „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” na potrzeby ustalania
celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano pod uwagę aktualny ich stan
(z uwagi na wymagany zgodnie z RDW warunek niepogorszenia stanu jednolitych części wód) oraz różnice
pomiędzy naturalnymi a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Celami środowiskowymi są
zatem:


dla jednolitych części wód będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale
ekologicznym – utrzymanie tego stanu/potencjału



dla naturalnych części wód – osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz
utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego



dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału
ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Z pośród celów przewidzianych dla jednolitych części wód podziemnych należy wymienić:


zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych



zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich wód podziemnych



zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych



wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu
stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka



dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem
środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.

W PGW wskazano, że wyżej opisane cele należy osiągnąć do roku 2015. RDW przewiduje jednak
odstępstwa od założonych celów środowiskowych, jeżeli ich osiągnięcie w wyznaczonym terminie nie
będzie możliwe. uwzględniono odstępstwa:
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czasowe – dobry stan wód może zostać osiągnięty do roku 2021 lub najpóźniej do 2027 (ze
względu na brak możliwości technicznych wdrażania działań, dysproporcjonalne koszty wdrożenia
działań lub warunki naturalne niepozwalające na poprawę stanu części wód)



ustalenie celów mniej rygorystycznych



czasowe pogorszenie stanu wód



nieosiągnięcie celów ze względu na realizację nowych inwestycji.

Komisja Europejska zwróciła się do Polski z informacją o konieczności podjęcia dodatkowych działań
w procesie planowania strategicznego w gospodarowaniu wodami, w wyniku stwierdzonych przez nią
niezgodności polskich planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy z wymogami Ramowej
Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz wątpliwości zgłaszanych w kontekście realizowanych i planowanych
przedsięwzięć przeciwpowodziowych.
Dla zapewnienia właściwych ram prawnych w dziedzinie gospodarki wodnej konieczne jest uzupełnienie
transpozycji prawodawstwa europejskiego do ustawodawstwa krajowego. Komisja Europejska zwracała
uwagę na niepełną lub nieprawidłową transpozycję niektórych aktów prawa europejskiego w dziedzinie
gospodarki wodnej, w szczególności części postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW).
Transpozycja ustaleń RDW do prawodawstwa polskiego odbyła się przez nowelizację Ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, ze zm.) wraz z jej aktami
wykonawczymi. Ponadto, RDW została wdrożona do prawa krajowego poprzez Ustawę Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) oraz Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.) wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw. Proces implementacji ustaleń RDW do polskiego prawodawstwa przebiegał
wieloetapowo. Obecnie w Sejmie również trwają prace nad zmianą aktów prawnych tj. projektu Ustawy o
zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, które mają na celu całkowite wdrożenie
prawa Unii Europejskiej w zakresie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej (m.in. transponować będą
dotychczas niewdrażane definicje, nadadzą planom gospodarowania wodami status aktu prawa
powszechnie obowiązującego).
W Polsce w pierwszym cyklu planistycznym, plany gospodarowania wodami zostały opracowane,
a następnie przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. Natomiast z ustaleń z Komisją
Europejską, które doprowadziły do przyjęcia przez Polskę planu działań, zawartego w uchwale Rady
Ministrów Plan działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej z dnia 2 lipca 2013 r.
nr 118/2013 wynika m.in. konieczność sporządzenia MasterPlanów dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry,
które będą stanowiły uzupełnienie obowiązujących planów gospodarowania wodami do czasu ich
aktualizacji w 2015 r. oraz będą istotnymi dokumentami źródłowymi wykorzystywanymi w trakcie
aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, a także aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju.
Aktualnie sporządzone zostały projekty MasterPlanów, natomiast zatwierdzenie ich przewidziano na
sierpień 2014r.
Cele środowiskowe zostały zweryfikowane i ponownie opracowane na potrzeby aktualizacji planów
gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy w Polsce oraz opracowania Masterplanów przez KZGW.
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Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa inwestycja współfinansowana będzie przez Unię Europejską ze Środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, należy mieć na uwadze, iż w dniu 5
lutego 2014r. podpisane zostały Zalecenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Środowiska i
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla inwestorów/beneficjentów oraz właściwych instytucji w
zakresie programowania 2007-2013 wymagań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej 32. Zalecenia te
zostały uzgodnione z Komisją Europejską. Będą one obowiązywały do czasu przyjęcia
zaktualizowanych planów gospodarowania wodami zgodnych z RDW.
Zgodnie z Zaleceniami jw. w ramach identyfikacji oddziaływań na cele ochrony wód należy:


ustalić czynniki oddziaływania przedsięwzięcia na elementy jakości wód,



ustalić, na jakie elementy jakości wód i ich składowe będzie oddziaływała realizacja
przedsięwzięcia,



przedstawić ocenę aktualnego stanu ekologicznego (albo potencjału ekologicznego) wód
w odniesieniu, do poszczególnych składowych elementów jakości wód, na które może
oddziaływać przedsięwzięcie,



dokonać oceny wpływu czynników oddziaływania na poszczególne wskaźniki jakości wód.

Zgodnie z zaleceniami jw.”W analizie wpływu projektu należy wykorzystać zaktualizowaną ocenę stanu
wód opartą na danych z monitoringu 2010-2012”, tj. wg opracowania przygotowanego dla KZGW
„Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), podziemnych
(JCWPd) i obszarów chronionych”33.
Wobec czego dokument, o którym mowa powyżej wraz z kartami charakterystyk analizowanych JCW
pozyskano z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz z Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej zgodnie z korespondencją stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania
(załącznik IV Korespondencja urzędowa - pismo nr 5 - 8).
Podstawą rozważań przy realizacji pracy jw. jest art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, który określa cele
środowiskowe. Natomiast integralną częścią celów środowiskowych określonych w art. 4 RDW są tzw.
odstępstwa. Cele ustalono przede wszystkim w art. 4 ust. 1 zarówno dla wód powierzchniowych,
podziemnych jaki i obszarów chronionych. Są to:

32



niepogarszanie się stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona i przywrócenie stanu
części wód;



osiągnięcie dobrego stanu lub potencjału do 2015 r., zgodnie ze schematem poniżej:

Przedmiotowe Zalecenia znajdują się na tronie internetowej:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Dokumenty/wytycznepolskie/Strony/zalecenia_MRR.aspx
33

Wg opracowania przygotowanego dla KZGW „Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód

powierzchniowych (JCWP), podziemnych (JCWPd) i obszarów chronionych”, Gliwice, październik 2013r.
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Rysunek 8.5.2-1 Schemat osiągnięcia dobrego stanu wód



stopniowe eliminowanie a w rezultacie zaprzestanie zrzutów do wód powierzchniowych substancji
priorytetowych i niebezpiecznych, a także zapobieganie dopływowi zanieczyszczeń do wód
podziemnych;



odwrócenie każdej znaczącej i ciągłej tendencji wzrostu stężenia każdego zanieczyszczenia
wynikającego z wpływu działalności człowieka w celu stopniowej redukcji zanieczyszczenia wód
podziemnych;



osiągnięcie zgodności ze wszystkimi normami i celami określonymi w ustawodawstwie
Wspólnotowym dla obszarów chronionych.

Poniżej przedstawiono zaktualizowane cele środowiskowe wg opracowania jw.
Cele środowiskowe dla JCWP


w zakresie elementów hydromorfologicznych, celem środowiskowym dla JCW rzek, wód
przejściowych i przybrzeżnych jest osiągnięcie dobrego stanu wód (II klasa).
W przypadku JCW monitorowanych, które zgodnie z wynikami oceny stanu przeprowadzonej
przez GIOŚ osiągają bardzo dobry stan ekologiczny, celem środowiskowym jest utrzymanie tego
stanu – a więc I klasy jakości wód. Ponieważ służba hydrologiczna nie przeprowadza oceny
hydromorfologicznej jezior, jako cel środowiskowy dla tej kategorii wód podana została definicja
stanu bardzo dobrego – w odniesieniu do omawianego elementu – zawarta w rozporządzeniu MŚ
z 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu
chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych.
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JCW rzeczne
o

cele środowiskowe w zakresie elementów biologicznych:
W przypadku:


fitoplanktonu - wyznaczone
Fitoplanktonowego IFPL,

zostały

wartości

graniczne

dla

Wskaźnika



makrofitów - wyznaczone zostały wartości graniczne dla Makrofitowego Indeksu
Rzecznego (MIR),

które są obecnie włączone do obowiązującego Rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych34.
Należy mieć na uwadze, iż wartości graniczne wskazane w przypadku fitobentosu,
makrobezkręgowców bentosowych, ichtiofauny, wskaźników MZB oraz FLORA, jako cel
środowiskowy dla JCW zawarto w Projekcie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8
maja 2013 r., o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych
części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji
priorytetowych
o

wspierające elementy fizykochemiczne:
Obecnie stosowane kryteria klasyfikacji rzek na podstawie wspomagających elementów
fizykochemicznych i chemicznych obowiązują na mocy Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego,
potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
(Dz. U. Nr 257 poz. 1545) W drugiej połowie 2012 roku, na zlecenie GIOŚ wartości
graniczne wskaźników fizykochemicznych zostały zweryfikowane i w przypadku wielu
elementów i dla poszczególnych typów cieków uległy zmianie. W związku z tym, dla
elementów fizykochemicznych cele środowiskowe określane w/w Rozporządzeniem są
inne od tych, które zostały opracowane w 2012 roku. Przy ustalaniu celów
środowiskowych uwzględnione zostały nowe, zweryfikowane wartości graniczne klas dla
wspierających elementów fizykochemicznych.

34



W przypadku specyficznych substancji syntetycznych i niesyntetycznych jako cele
środowiskowe zostały przyjęte wartości graniczne podane w załączniku
6 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla
substancji priorytetowych



W przypadku substancji priorytetowych (stan chemiczny) jako cele środowiskowe
zostały przyjęte wartości graniczne podane w załączniku 9 Rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r.w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 257, poz.1545)
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powierzchniowych
priorytetowych.




oraz

środowiskowych

norm

jakości

dla

substancji

cele środowiskowe w zakresie elementów fizykochemicznych zostały przypisane
z zastosowaniem poniższego schematu:


jeżeli ocena stanu ekologicznego w zakresie elementów biologicznych
danej JCWP wskazywała na stan dobry lub poniżej dobrego – wtedy
wszystkim elementom fizykochemicznym, w zakresie parametrów
określających cel środowiskowy, przypisane zostały wartości graniczne
dla stanu D/U,



jeżeli ocena stanu ekologicznego w zakresie elementów biologicznych
danej JCWP wskazywała na stan bardzo dobry – wtedy elementom
fizykochemicznym (które mają charakter wspierający elementy
biologiczne) będącym w stanie bardzo dobrym, jako parametry
charakteryzujące cel środowiskowy zostały przypisane wartości
graniczne dla stanu BD/D. Wszystkim pozostałym elementom
fizykochemicznym, jako parametry charakteryzujące cel środowiskowy,
zostały przypisane wartości graniczne dla stanu D/U.

JCW przejściowe i przybrzeżne
o

cele środowiskowe w zakresie elementów biologicznych:
W przypadku:


fitoplanktonu - wyznaczone zostały wartości graniczne dla Chlorofilu „a”,



makrobezkręgowców bentosowych - wyznaczone zostały wartości graniczne dla
Multimetrycznego indeksu B),

które są obecnie włączone do obowiązującego Rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych35.
Należy mieć na uwadze, iż wartości graniczne wskazane w przypadku makroglonów
i okrytozalążkowych oraz ichtiofauny, jako cel środowiskowy dla JCW zawarto w Projekcie
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2013 r., o zmianie rozporządzenia w
sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
o

wspierające elementy fizykochemiczne:


35

Przy ustalaniu celów środowiskowych uwzględnione zostały wartości graniczne
klas dla wspierających elementów fizykochemicznych zgodnie z Projektem
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 8 maja 2013 r., o zmianie
rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r.w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 257, poz.1545)
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powierzchniowych
priorytetowych.



środowiskowych

norm

jakości

dla

substancji

Elementom fizykochemicznym, jako cel środowiskowy zostały przypisane
wartości graniczne dla stanu D/U.

JCWP jeziora
o

cele środowiskowe w zakresie elementów biologicznych:


o



oraz

Przy ustalaniu celów środowiskowych uwzględnione zostały nowe, zweryfikowane
wartości graniczne w zakresie elementów biologicznych, które zostały zestawione
w tabeli pn. „Specyficzne dla typu wartości graniczne wskaźników jakości wód
jezior dla elementów biologicznych przyjęte przy ustalaniu celów środowiskowych
dla jezior”.

wspierające elementy fizykochemiczne:


Przy ustalaniu celów środowiskowych uwzględnione zostały nowe, zweryfikowane
wartości graniczne klas dla wspierających elementów fizyczno-chemicznych,
które zostały zestawione w tabeli pn. „Specyficzne dla typu wartości graniczne
wskaźników jakości wód jezior dla wspierających elementów fizycznochemicznych przyjęte przy ustalaniu celów środowiskowych dla jezior”.



W przypadku specyficznych substancji syntetycznych i niesyntetycznych jako cele
środowiskowe zostały przyjęte wartości graniczne podane w załączniku 5
Rozporządzenia MŚ w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód.



W przypadku substancji priorytetowych (stan chemiczny) jako cele środowiskowe
zostały przyjęte wartości graniczne podane w załączniku 8 Rozporządzenia MŚ
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód.

Wymagania dla obszarów chronionych, będących jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do
celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych
o

celem środowiskowym jest spełnienie wymogu braku występowania zjawiska
przyspieszonej eutrofizacji wywołanej antropogenicznie, wskazującego na możliwość
zakwitu glonów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r.
w wprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu
wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478).

Cele środowiskowe dla JCWPd
Ustalono cele środowiskowe dla 172 JCWPd w następujący sposób:
 W odniesieniu do JCWPd, zidentyfikowanych zgodnie z „Charakterystyką wód podziemnych…” 36
jako niezagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych, celem środowiskowym jest dobry stan
chemiczny i ilościowy. Cel ten został zdefiniowany poprzez przypisanie parametrów
charakteryzujących dobry stan chemiczny lub ilościowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa
Środowiska z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych.

36

Charakterystyka wód podziemnych zgodnie z zapisami Załącznika II. Ramowej Dyrektywy Wodnej.
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W odniesieniu do JCWPd, zidentyfikowanych zgodnie z „Charakterystyką wód podziemnych…”
jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych, a będących zgodnie z oceną stanu na rok
2012 w stanie dobrym, brak było podstaw do wskazania przesłanek do ustalenia odstępstw od
celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla ww. JCWPd jest dobry stan chemiczny
i ilościowy. Cel ten został zdefiniowany poprzez przypisanie parametrów charakteryzujących dobry
stan chemiczny lub ilościowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska z dnia 23 lipca
2008r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych.



Wobec JCWPd zidentyfikowanych jako zagrożone, a będących zgodnie z oceną stanu na rok 2012
w stanie słabym, zastosowano wstępną procedurę wyłączeń, czyli ustalenia odstępstw od celów
środowiskowych. Procedurę przeprowadzono na podstawie zapisów Wytycznych37.Przyjęte
założenia nie spełniają wszystkich wymagań dot. przedstawionej w Wytycznych procedury,
zwłaszcza w zakresie szczegółowego uzasadnienia, które powinno znaleźć się w odpowiednim
planie gospodarowania wodami.

Cele środowiskowe dla obszarów chronionych
Sporządzono, na podstawie nowych i zaktualizowanych danych wykaz obszarów chronionych dla ochrony
gatunków i siedlisk od wody zależnych, a następnie ustalono cel środowiskowy (dotyczący wód) dla
każdego z tych obszarów:


dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych cele te wynikają
z ustanowionych planów ochrony lub planów zadań ochronnych, a jeżeli takowych nie opracowano
– z aktu prawnego tworzącego daną formę ochrony przyrody;



dla obszarów chronionego krajobrazu, celami takimi są normy dotyczące ochrony ekosystemów z
aktu wyznaczającego dany obszar;



dla obszarów Natura 2000, celem jest właściwy stan gatunków i siedlisk przyrodniczych będących
przedmiotami ochrony w obszarze; dla objaśnienia tego celu podano, jakie są dotyczące wód
i warunków wodnych kryteria właściwego stanu ochrony, głównie na podstawie metodyk
Państwowego Monitoringu Środowiska. W nielicznych przypadkach, gdy ustanowiono plan zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000, elementem celu środowiskowego są również ustalenia tego
planu. Gdy istniały dokumentacje pozwalające uszczegółowić ustalony cel, zamieszczono te
uszczegółowienia jako informację pomocniczą.

Cele środowiskowe dla poszczególnych jednolitych części wód przedstawiono w kartach charakterystyk
JCW rzecznych, jeziornych, przejściowych, przybrzeżnych i podziemnych, stanowiących załącznik nr 10 do
opracowania jw.
Ponadto charakter i zakres inwestycji Portu Gdynia w perspektywie programowej 2007-2013, jak i 20142020, nie zmienia dotychczasowego sposobu wykorzystania akwenów, których te inwestycje dotyczą, tj.
jako akwenów portowych Portu Gdynia.

37

Wspólna strategia wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE), Wytyczne nr 20: Wytyczne dotyczące wyłączeń

z realizacji celów środowiskowych, Raport techniczny, 2009 r.
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Ww. inwestycje obejmują m.in. przebudowę istniejących i budowę nowych nabrzeży, pogłębienie dna lub
jego umocnienie przy nabrzeżach, przy następujących nabrzeżach pogłębienie Kanału Portowego,
pogłębienie i zwiększenie średnicy obrotnic portowych, przebudowę kanalizacji deszczowej i wyposażenie
jej w osadniki zawiesin i separatory substancji ropopochodnych, budowę i modernizację wylotów kanalizacji
deszczowej, przebudowę istniejącej i budowę nowej instalacji sanitarnej odprowadzającej ścieki ze
statków, przebudowę wybranych ulic, budowę parkingów i placów, przebudowę i rozbudowę linii
kolejowych.
Wg opracowania przygotowanego dla KZGW 38 „Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części
wód powierzchniowych (JCWP), podziemnych (JCWPd) i obszarów chronionych”39:


celem środowiskowym dla JCWP PLTWIIIWB3 Zatoka Pucka Zewnętrzna jest osiągnięcie dobrego
stanu ekologicznego i utrzymanie dobrego stanu chemicznego;



celem środowiskowym dla JCWPd nr 13 jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego
i chemicznego;



w granicach JCWP Zatoka Pucka Zewnętrzna znajdują się obszary chronione w rozumieniu
Ramowej Dyrektywy Wodnej, wymieniane w Wykazie jednolitych części wód powierzchniowych
przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych (o którym mowa w art. 113 ust. 4
pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne) oraz w Wykazie obszarów przeznaczonych
do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, dla których
utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie (o którym mowa w art.
113 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy)`- celem środowiskowym dla tych obszarów jest – w myśl art. 38f
ustawy Prawo wodne – osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów szczególnych, na
podstawie których te obszary zostały utworzone, o ile nie zawierają one w tym zakresie
odmiennych postanowień.

JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD
Planowana inwestycja w Porcie Gdynia zlokalizowana jest w granicach następujących jednolitych części
wód:


naturalnej jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) w kategorii wody przejściowe:
PLTWIIIWB3 Zatoka Pucka Zewnętrzna;



jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 13;

znajdujących się w granicach obszaru dorzecza Wisły, w regionie wodnym Dolnej Wisły.
A. Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)
Charakterystykę analizowanej JCWP PLTWIIIWB3 Zatoka Pucka Zewnętrzna, przedstawiono w rozdziale
„Warunki hydrograficzne” niniejszego opracowania.

38
39

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Wg opracowania przygotowanego dla KZGW „Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód

powierzchniowych (JCWP), podziemnych (JCWPd) i obszarów chronionych”, Gliwice, październik 2013r.
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Natomiast, jak wskazano w rozdziale 2.2.3.5 Stan czystości wód oraz osadów dennych basenów
portowych, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zgodnie z załącznikiem 4 do rozporządzenia Ministra
Środowiska z 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w
środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linia kolejową i tramwajową, lotniskiem,
portem (Dz. U. 2011r., nr 140, poz. 824, z późn. zm.) dokonuje dwa razy do roku pomiary czystości wód
portowych.
W poniższej tabeli zostały przedstawione wyniki ostatnich pomiarów, przyrównane z wartościami
granicznymi wskaźników jakości wód wg dotychczas obowiązujących przepisów (I cykl planowania
gospodarowania wodami)40 oraz wg obecnie obowiązujących przepisów (II cykl planowania
gospodarowania wodami)41.

40

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. 2011r., Nr 49, poz. 549) oraz dokumenty wykonawcze

41

Dokumenty na okres przejściowy – MasterPlany (termin zatwierdzenia: sierpień 2015) oraz dokumenty wykonawcze, które w

swojej odrębnej formie obowiązywać będą do czasu zatwierdzenia w grudniu 2015 r. zaktualizowanych Planów
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (PGW).

148

Tabela 8.5.2-1 Wartości graniczne wybranych wskaźników jakości wód odnoszących się do dobrego i wyższego niż dobry stanu ekologicznego jednolitych części
wód powierzchniowych, oraz wskaźników jakości biologicznej i fizyko-chemicznej wód ustalonych jako cele środowiskowe dla jednolitych części wód
42
przejściowych .
Lp.

Rodzaj badania

1

Chlorofil „a”

2

Przezroczystość- widzialność krążka
Secchiego

3

BZT5

4

Azot ogólny (N )

5

Jednostka

Wartość aktualna

Wartości graniczne wskaźników jakości wód właściwe

Wartości graniczne wskaźników jakości wód właściwe

Punkt

Punkt

dla klasy II wód przejściowych oraz wartości

dla klasy II wód przejściowych43 - wg obecnie

wskaźników wód dla potencjału ekologicznego

obowiązujących przepisów

pomiarowy

pomiarowy

nr 15

nr 16

dobrego lub powyżej dobrego – wg dotychczas

µg/dm3

1,45

1,54

m

3,2

mgO2/dm3

obowiązujących przepisów
1) 2) 7)

≤ 3,769) 11)

3,4

> 4,5 1) 2) 7)

> 4,509) 11)

2,71±0,85

2,59±0,82

≤ 4 1) 2) 7)

nd9) 11)

mg/dm3

0,4±0,1

0,4±0,1

< 0,4 1) 2) 7) 8)

<0,409) 11)

Fosfor ogólny (P )

mg/dm3

0,05±0,01

0,030±0,005

< 0,035 1) 2) 7) 8)

<0,0359) 11)

6

Arsen (As)

mg/dm3

p.0,001

p.0,001

≤ 0,05

7

Bar (Ba)

mg/dm3

0,017±0,002

0,017±0,002

≤ 0,5

8

Bor (B)

mg/dm3

0,827

0,814

≤2

9

Chrom (VI) (Cr 6+)

mg/dm3

p.0,005

p.0,005

≤ 0,02

3) 4)

≤ 0,0210) 11)

10 Chrom ogólny (Crog)

mg/dm3

p.0,005

p.0,005

≤ 0,05

3) 4)

≤ 0,0510) 11)

11 Cynk (Zn)

mg/dm3

p.0,022

p.0,022

≤1

12 Miedź (Cu)

mg/dm3

p.0,006

p.0,006

≤ 0,05

≤ 3,76

3) 4)
3) 4)

3) 4)

3) 4)
3) 4)

≤ 0,0510) 11)
≤ 0,510) 11)
≤ 210) 11)

≤ 110) 11)
≤ 0,0510) 11)

42

Źródło: Badania czystości wód basenów portowych Morskiego Portu Gdynia w styczniu 2014, Zakład Ochrony Środowiska Instytutu Morskiego w Gdańsku

43

Wg opracowania przygotowanego dla KZGW „Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), podziemnych (JCWPd) i obszarów chronionych”, Gliwice,

październik 2013r.
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Lp.

Rodzaj badania

Jednostka

Wartość aktualna

Wartości graniczne wskaźników jakości wód właściwe

Wartości graniczne wskaźników jakości wód właściwe

dla klasy II wód przejściowych oraz wartości

dla klasy II wód przejściowych43 - wg obecnie
obowiązujących przepisów

Punkt

Punkt

wskaźników wód dla potencjału ekologicznego

pomiarowy

pomiarowy

nr 15

nr 16

dobrego lub powyżej dobrego – wg dotychczas
obowiązujących przepisów

13 Fenole (indeks fenolowy)

mg/dm3

p.0,002

p.0,002

≤ 0,01

14 Indeks oleju mineralnego

mg/dm3

p.0,01

p.0,01

≤ 0,2

3) 4)

15 Glin (Al)

mg/dm3

p.0,026

p.0,026

≤ 0,4

3) 4)

16 Cyjanki wolne

mg/dm3

p.0,005

p.0,005

≤ 0,05

3) 4)

≤ 0,05

17 Cyjanki związane

mg/dm3

p.0,005

p.0,005

≤ 0,05

3) 4)

≤ 0,05

18 Molibden (Mo)

mg/dm3

p.0,008

p.0,008

≤ 0,04

3) 4)

≤ 0,04

19 Selen (Se)

mg/dm3

p.0,001

p.0,001

≤ 0,02

3) 4)

≤ 0,02

20 Srebro (Ag)

mg/dm3

p.0,005

p.0,005

≤ 0,005

3) 4)

≤ 0,005

21 Tal (Tl)

mg/dm3

p.0,01

p.0,01

≤ 0,002

3) 4)

≤ 0,002

22 Tytan (Ti)

mg/dm3

p.0,01

p.0,01

≤ 0,05

3) 4)

≤ 0,05

23 Wanad (V)

mg/dm3

p.0,003

p.0,003

≤ 0,05

3) 4)

≤ 0,05

24 Antymon (Sb)

mg/dm3

p.0,001

p.0,001

≤0,002

3) 4)

≤ 0,002

25 Fluorki (F )

mg/dm3

0,41±0,06

0,41±0,06

≤ 1,5

26 Beryl (Be)

mg/dm3

p.0,0008

p.0,0008

≤ 0,0008

27 Kobalt (Co)

mg/dm3

p.0,005

p.0,005

≤ 0,05

3) 4)

3) 4)
3) 4)

3) 4)

≤ 0,0110) 11)
≤ 0,210) 11)
10) 11)

≤ 0,4

10) 11)
10) 11)
10) 11)
10) 11)
10) 11)
10) 11)

10) 11)
10) 11)
10) 11)

10) 11)

≤ 1,5

10) 11)

≤ 0,0008

10) 11)

≤ 0,05
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Lp.

Rodzaj badania

28 Cyna (Sn)
Ocena stanu chemicznego wód 6) 12)

Jednostka

mg/dm3

Wartość aktualna

Wartości graniczne wskaźników jakości wód właściwe

Wartości graniczne wskaźników jakości wód właściwe

dla klasy II wód przejściowych oraz wartości

dla klasy II wód przejściowych43 - wg obecnie
obowiązujących przepisów

Punkt

Punkt

wskaźników wód dla potencjału ekologicznego

pomiarowy

pomiarowy

nr 15

nr 16

dobrego lub powyżej dobrego – wg dotychczas

p.0,020

p.0,020

dobry

dobry

obowiązujących przepisów
-5)

-5)
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Objaśnienia do tabeli:
1)

Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 257, poz.1545). Wartości graniczne wskaźników jakości wód odnoszące się do jednolitych
części wód powierzchniowych takich jak wody przejściowe

2)

Tabela 17 w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. 2011r., Nr 49, poz. 549). Wartości graniczne (średnie z pomiarów w miesiącach V-IX)
wybranych wskaźników jakości biologicznej i fizyko-chemicznej wód ustalonych jako cele środowiskowe dla jednolitych części wód przejściowych o wartości potencjału
ekologicznego dobrego lub powyżej dobrego dla akwenu morskich wód wewnętrznych w obszarze Zatoki Gdańskiej

3)

Załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 257, poz.1545). Wartości graniczne jakości wód z grupy substancji szczególnie szkodliwych
dla środowiska wodnego (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) odnoszące się do dobrego i wyższego niż dobry stany ekologicznego jednolitych
części wód powierzchniowych

4)

Tabela 14 w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. 2011r., Nr 49, poz. 549). Wartości graniczne wybranych wskaźników wód odnoszących się
do dobrego i wyższego niż dobry stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w kategorii wód przejściowych.

5)
6)

Wskaźnik czasowo nieuwzględniany w klasyfikacji wód (warunki referencyjne w trakcie ustalania)
Stan chemiczny uznaje się za dobry, jeżeli wszystkie parametry chemiczne osiągają zgodność ze środowiskowymi normami jakości. Stan chemiczny uznaje się za stan
poniżej dobrego, jeżeli jeden lub więcej parametrów chemicznych nie osiąga zgodności ze środowiskowymi normami jakości:


Zgodnie z dotychczasowymi przepisami:
o wg załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i
stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz.1549).
o wg załącznika nr 9 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 257, poz.1545).



Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami:
o Wg załącznika nr 10 Projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2013 r., o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
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o wg załącznika nr 9 do Projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2013 r., o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.

7)

wartości średnie z pomiarów w miesiącach VI-IX,

8)

wartości średnie z całej kolumny wody
p. - poniżej granicy oznaczalności

Stężenia, których wartości zwiększone o niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% przekraczają wartość dopuszczalną w tabeli oznaczono pogrubioną kursywą.
Dla tych stężeń nie można stwierdzić zgodności, ani niezgodności z normą.
9)

Załącznik nr 4 Projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2013 r., o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych oraz zgodnie z Charakterystyką JCWP wg opracowania przygotowanego dla KZGW
„Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), podziemnych (JCWPd) i obszarów chronionych”, Gliwice, październik 2013r.

10)

Załącznik nr 6 Projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2013 r., o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych oraz zgodnie z Charakterystyką JCWP wg opracowania przygotowanego dla KZGW
„Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), podziemnych (JCWPd) i obszarów chronionych”, Gliwice, październik 2013r.
11)

Zgodnie z Charakterystyką JCWP Zatoka Pucka Zewnętrzna wg opracowania przygotowanego dla KZGW „Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód

powierzchniowych (JCWP), podziemnych (JCWPd) i obszarów chronionych”, Gliwice, październik 2013r.
12)

Ponieważ w styczniu 2014r. nie analizowano żadnej z substancji określonej w zał. 9 do Projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2013 r., o zmianie

rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, odniesiono
się do wyników na podstawie wyników badań wód portowych z grudnia 2013r.
W grudniu 2013r. stężenia ołowiu i kadmu w wodach basenów Portu Gdynia kształtowały się poniżej wartości granicznej określonej w załączniku nr 9 do omawianego
rozporządzenia Ministra Środowiska i we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych są niższe od granicy oznaczalności stosowanej metody analitycznej tj. p. 0,005 mg/dm

3

3

dla ołowiu i p. 0,0005 mg/dm dla kadmu.
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Stężenia chemicznych wskaźników jakości wody kształtują się poniżej granicznych wartości dla wód
powierzchniowych wg Projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2013 r., o zmianie
rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Ponadto żaden z oznaczonych wskaźników
nie przekracza wartości granicznych określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia jw. dla klasy II. Stan
chemiczny tych wód można uznać jako dobry.
Badany element biologiczny jak zawartość chlorofilu „a” jest niższa niż wartość graniczna dla II klasy,
a nawet niższa niż wartość graniczna dla I klasy, tj. 1,94 µg/l. W przypadku elementów fizykochemicznych
(wspierających elementy biologiczne), otrzymane wyniki wskazują na przekroczenie granicznych wartości
dla II klasy. Jednak należy mieć na uwadze, iż wartości graniczne zawartości azotu ogólnego i fosforu
ogólnego, zostały ustalone jako wartości średnie z całej kolumny wody z pomiarów w miesiącach VI-IX.
Tak więc, wartość graniczna jest określona dla sezonu letniego, kiedy pula azotu i fosforu ogólnego w
środowisku wodnym zmniejsza się na skutek intensywnego rozwoju fitoplanktonu. Natomiast w sezonie
zimowym pula ta jest odbudowywana, czyli ulega wyraźnemu zwiększeniu, co obserwujemy w uzyskanych
wynikach. Jest to proces naturalny. Ponadto odnośnie przezroczystości - uzyskane wyniki nie osiągnęły
wartości granicznej (> 4,5 m), jednak na tej podstawie nie można określić ich stanu jako poniżej dobrego.
Wartość graniczna została bowiem ustalona jako wartość średnia z pomiarów w miesiącach VI-IX,
natomiast omawiane pomiary wykonywano w styczniu przy dużym zachmurzeniu i częściowym zalodzeniu
basenów portowych.
W związku z powyższym, na podstawie wyników ze stycznia 2014r., stan ekologiczny wód
w analizowanych punktach kontrolnych należy uznać jako umiarkowany44.

Zatem jak wskazują powyższe wyniki, w chwili obecnej, dla badanych parametrów stan wód basenu
IV w rejonie planowanego przedsięwzięcia jest zły45 i celem środowiskowym jest osiągnięcie stanu
dobrego.

Czynniki oddziaływania planowanej inwestycji na elementy jakości wód JCWP Zatoka Pucka Zewnętrzna
Jako czynniki planowanej inwestycji mogące oddziaływać na elementy jakości wód JCWP Zatoka Pucka
Zewnętrzna należy wskazać:


44

przebudowę nabrzeża portowego;

Zgodnie z załącznikiem nr 7 Projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2013 r., o zmianie rozporządzenia

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla
substancji priorytetowych, jeżeli klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje na bardzo dobry stan elementów
biologicznych, zaś jeden (w sposób znaczny) lub więcej z oznaczonych wskaźników wchodzących w skład elementów
fizykochemicznych przekracza wartości określone w załącznikach nr 1 – 4 do rozporządzenia dla klasy II jakości wód, albo
jeden lub więcej oznaczonych wskaźników przekracza wartości graniczne określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia dla
klasy II, danej jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się III klasę jakości wód.
Przy czym III klasa jakości wód oznacza umiarkowany stan ekologiczny.
45

Zgodnie z załącznikiem nr 11 Projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2013 r., o zmianie rozporządzenia

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla
substancji priorytetowych, stan jednolitych części wód powierzchniowych ocenia się poprzez porównanie wyników klasyfikacji
stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego i stanu chemicznego.
Umiarkowany stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny wskazują na zły stan wód.
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Przebudowa nabrzeża wiąże się z okresowym naruszeniem struktury dna i jego pokrycia oraz
wzbudzeniem osadów dennych. Dotyczy przede wszystkim organizmów wodnych, w tym grup
organizmów będących obiektami badań biologicznych elementów jakości dla oceny
stanu/potencjału ekologicznego. Powoduje bowiem okresowe zamulenie toni wodnej i zaburzenie
siedlisk tych organizmów oraz niszczenie w czasie realizacji inwestycji gatunków żyjących w strefie
przybrzeżnej.


pogłębienie basenu portowego wzdłuż przebudowywanego nabrzeża;
Prowadzenie prac czerpalnych w celu pogłębienia akwenu portowego wiąże się emisją do toni
wodnej:
o

mineralnej frakcji drobnocząsteczkowej (ilastej i mulistej) oraz detrytusu roślinnego,
wynikającej z technologii prac czerpalnych,

o

mikrozanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych nagromadzonych w
antropogenicznie zanieczyszczonej wierzchniej warstwie osadów dennych,

W konsekwencji powoduje to spadek przezroczystości wód oraz ewentualny wzrost w tych wodach
stężeń mikrozanieczyszczeń. Część tych mikrozanieczyszczeń zaliczana jest do substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – uwzględnianych przy ocenie stanu/potencjału
ekologicznego JCWP, część – do substancji priorytetowych, stanowiących o ocenie stanu
chemicznego.
W czasie prowadzenia prac czerpalnych następuje zniszczenie siedlisk i gatunków organizmów
wodnych w strefie przybrzeżnej i dennej.


budowa umocnień dna akwenu portowego;
Budowa umocnienia dna akwenu portowego wiąże się z okresowym naruszeniem struktury dna
i jego pokrycia oraz wzbudzeniem osadów dennych. Dotyczy przede wszystkim organizmów
wodnych, w tym grup organizmów będących obiektami badań biologicznych elementów jakości dla
oceny stanu/potencjału ekologicznego. Powoduje ona bowiem okresowe zamulenie toni wodnej i
zaburzenie siedlisk tych organizmów oraz niszczenie w czasie realizacji inwestycji gatunków
żyjących w strefie przybrzeżnej i dennej.

W ramach przedmiotowej inwestycji nastąpi także przebudowa infrastruktury kolejowej nabrzeża oraz
przebudowa jego nawierzchni drogowej. Dla przedsięwzięć tych przewidziane zostało wykonanie
odpowiednich odwodnień liniowych oraz modernizacja istniejącej lub budowa nowej kanalizacji
odprowadzającej ścieki opadowe i roztopowe. Kanalizacja ta wyposażona zostanie w urządzenia
podczyszczające. Mając powyższe na uwadze uznano, iż przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej
nabrzeża nie jest czynnikiem, który należałoby brać pod uwagę w analizach dotyczących oddziaływania tej
inwestycji na wskaźniki jakości wód stanowiące o stanie ekologicznym i chemicznym JCWP Zatoka Pucka
Zewnętrzna.
Planowana inwestycja w Porcie Gdynia skutkować będzie zwiększeniem potencjału przeładunkowego tego
portu, a w konsekwencji pojawieniem się większych statków lub zwiększeniem ruchu statków w obszarze
JCWP Zatoka Pucka Zewnętrzna. Czynnik ten musi być zatem również wzięty pod uwagę w analizach
dotyczących oddziaływania tej inwestycji na wskaźniki jakości wód stanowiące o stanie ekologicznym i
chemicznym ww. JCWP.
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B. Jednolite części wód podziemnych (JCWPd)
Jak wskazano w rozdziale „Wody podziemne”, przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach
jednolitej części wód podziemnych nr 13.
Zgodnie z definicją umieszczoną w RDW, dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez
część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako co najmniej
„dobry”.
RDW w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele środowiskowe:


zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,



zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami
wymienionymi w RDW),



zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,



wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu
stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.

Ocena stanu chemicznego wód podziemnych prowadzona jest głównie na podstawie wartości progowych
elementów fizykochemicznych określających stan chemiczny wód podziemnych odpowiadających
warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23
lipca 2008r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. 2008 Nr 143, poz. 896).
Zgodnie z powyższym cele środowiskowe są reprezentowane przez wartości progowe, określone dla klasy
III jakości wód podziemnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zapisów mówiących, że stan chemiczny
uznaje się za dobry w przypadku, gdy przekroczenia wartości progowych dla dobrego stanu chemicznego
występują, ale są one związane z naturalnie podwyższonym tłem niektórych jonów lub ich wskaźników.
Zakres planowanej inwestycji, projektowane technologie wykonawcze oraz zastosowane materiały nie
stanowią zagrożenia dla stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych, a tym samym dla realizacji
celów środowiskowych określonych dla jednolitej części wód podziemnych PLGW240013, w granicach
której znajduje się obszar lądowy portu.

Aktualny stan ekologiczny wód w doniesieniu, do poszczególnych składowych elementów
jakości wód, na które może oddziaływać przedsięwzięcie
8.5.2.1

Charakterystykę oraz aktualny stan ekologiczny JCWP PLTWIIIWB3 Zatoka Pucka Zewnętrzna,
przedstawiono w rozdziale „Warunki hydrograficzne” niniejszego opracowania.

8.5.2.2

Elementy jakości wód i ich składowe, na które będzie oddziaływała inwestycja

Wymienione powyżej czynniki oddziaływania planowanej inwestycji w Porcie Gdynia mogą mieć wpływ na
następujące wskaźniki jakości wód JCWP Zatoka Pucka Zewnętrzna:


w zakresie elementów biologicznych:


makroglony i okrytozalążkowe,



makrobezkręgowce bentosowe,
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ichtiofauna.

Pozostały wskaźnik jakości wód w tym zakresie, tj. fitoplankton, z uwagi na fakt, iż zidentyfikowane czynniki
oddziaływania przedsięwzięcia nie powodują zmiany parametrów abiotycznych z którymi wskaźnik ten jest
powiązany (zawartość soli biogennych, temperatura i zasolenie wody), nie podlega dalszej analizie.


w zakresie elementów hydromorfologicznych:

Dla wyszczególnionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla
substancji priorytetowych wskaźników jakości wód w zakresie elementów hydromorfologicznych nie
podano dotychczas obowiązujących metodyk ich wyznaczania. W rozporządzeniu zamieszczono jedynie
zapis, iż jako wartość graniczną I klasy jakości wód przyjmuje się „zmienność głębokości, warunki podłoża
oraz warunki i stan stref pływów odpowiadające całkowicie warunkom niezakłóconym lub zbliżonym do
tych warunków”. Natomiast dla pozostałych klas wartości granicznych nie ustala się.
Ww. wymagania dla elementów hydromorfologicznych są analogiczne jak w Projekcie Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2013 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.




w zakresie elementów fizykochemicznych:


przezroczystość,



substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

w odniesieniu do stanu chemicznego:


substancje priorytetowe i inne zanieczyszczenia.

8.5.2.3



Ocena wpływu planowanej inwestycji na wybrane wskaźniki jakości wód

Elementy biologiczne

Zgodnie z opracowaniem „Analiza możliwości spowodowania przez inwestycję Przebudowa nabrzeży
w Porcie Gdynia – Etap I Nabrzeże Rumuńskie nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”46, w całej Zatoce Puckiej w ostatnich latach notuje
się intensywny rozwój gatunków uznawanych za wskaźniki eutrofizacji wód, tj. zielenic z rodzaju
Enteromorpha i Cladophora. Raporty oddziaływania na środowisko wykonane dla inwestycji Portu Gdynia
w perspektywie programowej 2007-2015 nie zawierają informacji o obecności makrofitów w obszarze Portu
Gdynia. Na tej podstawie oraz biorąc pod uwagę panujące w akwenach portowych warunki niesprzyjające
rozwojowi makrofitów (duże głębokości, brak światła, ruch statków) można przypuszczać, że w obszarze
tym brak jest tych organizmów lub występują one jedynie w niewielkich ilościach. Ewentualne ich
zniszczenie w trakcie realizacji planowanej inwestycji nie będzie miało zatem wpływu na stan ekologiczny
JCWP Zatoka Pucka Zewnętrzna.
Zwiększony ruch jednostek pływających na torze podejściowym do Portu Gdynia, a co za tym idzie
częstszą resuspensję materiału z toru podejściowego, nie jest w stanie zagrozić zbiorowiskom makrofitów,
ani poprzez ładunek zanieczyszczeń, ani poprzez zacienianie ich siedlisk.

46

HYDROLOG, Warzymice, październik 2013

157

Budowa Publicznego Terminalu Promowego
w Porcie Gdynia przy Nabrzeżu Polskim.
Numer projektu: 20T23488.00
Rewizja: 04
czerwiec 2014 r.
Strona 158 / 202

Zidentyfikowane czynniki oddziaływania planowanej inwestycji – przebudowa nabrzeża, prace czerpalne,
umocnienie dna – nie spowodują spadku liczby gatunków makrozoobentosu oraz zmiany udziału gatunków
wrażliwych i odpornych na stres wywołany eutrofizacją. Należy się jednak liczyć, iż w wyniku prowadzenia
robót może nastąpić miejscowy i okresowy spadek liczebności poszczególnych gatunków zoobentosu
występujących w obszarze akwenu portowego przyległego do Nabrzeża Polskiego i Fińskiego. Po
zakończeniu robót liczebność ta zostanie stopniowo odbudowana.
Odkładanie urobku pochodzącego z prac czerpalnych wykonywanych w ramach planowanej inwestycji na
znajdujące w JCWP Zatoka Pucka Zewnętrzna klapowisko nie zmieni w sposób istotny struktury
makrozoobentosu w jego obszarze. Na klapowisku tym w latach 2009‚2011 zdeponowano łącznie ok.
1 532,8 tys. m3 osadów dennych pochodzących z przebudowy Ostrogi Pilotowej oraz pogłębiania akwenów
portowych. W okresie od października 2011 do stycznia 2012 r. w ramach wykonano badania składu
taksonomicznego, liczebności i biomasy makrozoobentosu na terenie klapowiska oraz wokół niego.
Stwierdzono, że średnie wartości biomasy, jak również skład gatunkowy, odnotowane na tym obszarze są
typowe dla rejonów zewnętrznej części Zatoki Puckiej o podobnych głębokościach. Niewielkie różnice w
obrębie obszaru badań nie są związane z działalnością klapowiska, lecz wynikają z naturalnej zmienności
środowiskowej i zespołów makrozoobentosu.
Ponadto tor podejściowy do Portu Gdynia stanowi drogę wodną utrwaloną w środowisku od ponad 80 lat
i wykorzystywany w tym okresie z różną intensywnością. Brak jest przesłanek by twierdzić, że możliwy
w związku z planowaną inwestycją zwiększony ruch jednostek pływających na tym torze stanowił
zagrożenie dla ichtiofauny w Zatoce Puckiej.
Mając powyższe na uwadze, należy uznać, iż planowana inwestycja w Porcie Gdynia nie będzie miała
istotnego wpływu na stan ekologiczny JCWP Zatoka Pucka Zewnętrzna w zakresie elementów
biologicznych.


Elementy hydromorfologiczne

Prace przewidziane w ramach planowanej inwestycji nie spowodują zmian reżimu hydrologicznego JCWP
Zatoka Pucka Zewnętrzna, w tym zmian w napływie słonych wód morskich oraz cyrkulacji wód w obrębie
tego akwenu. Inwestycja ta dotyczy bowiem jednego z akwenów portowych, stanowiących zaledwie ok.
0,9% powierzchni tej JCWP, odizolowanych od otwartych wód zatoki. Inwestycja ta w żaden sposób nie
wpłynie na warunki meteorologiczne tego obszaru oraz nie spowodują zmiany czasu retencji wód.
Realizowane w ramach analizowanej inwestycji prace naruszające dno akwenu portowego tj. pogłębienie
miejscowo basenu portowego, wbicie ścianki szczelnej i pali, umocnienie dna w rejonie nabrzeża nie
spowodują istotnej zmiany struktury ilościowej i podłoża dna (wielkości cząstek, zawartości związków
organicznych).
Umocnienie dna wykonane zostanie na mniej niż 0,01% powierzchni całej JCWP Zatoka Pucka
Zewnętrzna. Prace naruszające dno akwenu portowego nie wiążą się ze zmianą zawartości związków
organicznych w osadach dennych.
Wydobyty podczas ww. prac urobek odtransportowany zostanie na znajdujące się w obrębie Zatoki Puckiej
zewnętrznej klapowisko. Podkreślenia wymaga, iż badania pobranych prób osadów z dna akwenów
portowych nie wykazały – zgodnie z obowiązującym do 22.01.2013 r. Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i stężeń substancji, które powodują, że urobek
jest zanieczyszczony [Dz.U. z 2002 r. Nr 55, poz. 498] – przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji
powodujących, że urobek ten mógłby być zanieczyszczony.
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Zgodnie z informacjami podanymi przez Inwestora, ilość urobku, który zostanie jeszcze odtransportowany
na klapowisko na Zatoce Puckiej w ramach pozostałych inwestycji Portu Gdynia w perspektywie
programowej 2007-2015, szacowana jest na ok. 246,5 tys. m3. Przy powierzchni klapowiska wynoszącej
ok. 6,4 km2, całkowity współczynnik odłożenia urobku ze wszystkich ww. inwestycji równy będzie ok. 0,28
m3/m2. Pozostanie to bez wpływu na batymetrię JCWP Zatoka Pucka Zewnętrzna.
W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji, przewidziano także miejscowe pogłębienie basenu
portowego przy przebudowywanym nabrzeżu. Pogłębienie to prowadzone będzie na ok. 27,5 tys. m2, co
stanowi zaledwie 0,01% powierzchni JCWP Zatoka Pucka Zewnętrzna. Przebudowa nabrzeża nie
spowoduje zmiany przebiegu linii brzegowej JCWP. Planowana inwestycja nie będzie miała zatem
żadnego istotnego wpływu na kształt JCWP Zatoka Pucka Zewnętrzna zarówno w planie, jak pod
względem głębokościowym (batymetrii).
Planowana inwestycja nie zakłóci również naturalnego rytmu i wielkości pływów w rozpatrywanej JCWP.
Aby dokonać oceny wpływu realizacji planowanej inwestycji na stan morfologiczny całej JCWP Zatoka
Pucka, należy uwzględnić planowane inwestycje Portu Gdynia w perspektywie programowej 2007-2013,
jak i 2014-2020.
W przypadku przedmiotowych inwestycji w perspektywie programowej 2007-2013, zmianami mającymi
wpływ morfologię są zmiany: powierzchni narażonej na naruszenie osadów (zwiększenie powierzchni
obrotnic portowych) i długości nabrzeży. Ponadto w wyniku realizacji przedmiotowych inwestycji długość
nabrzeży wzrośnie o 319,5 m, natomiast powierzchnia obrotnic portowych wyniesie ok. 0,11 km2. Zmiany
te będą na poziomie zaledwie ok. 1,2-procent, co oznacza, że zakres i charakter tych inwestycji nie ma
istotnego wpływu na stan ekologiczny JCWP Zatoka Pucka Zewnętrzna w zakresie elementów
morfologicznych.
Mając powyższe na uwadze, należy uznać, iż planowana inwestycja nie będzie miała istotnego wpływu na
stan ekologiczny JCWP Zatoka Pucka Zewnętrzna w zakresie elementów hydromorfologicznych.


Elementy fizykochemiczne

Na etapie realizacji planowanej inwestycji nastąpi okresowy spadek przezroczystości wód, w szczególności
w obrębie akwenu portowego przylegającego do przebudowywanego nabrzeża, spowodowany pracami
czerpalnymi i hydrotechnicznymi prowadzonymi w jego granicach.
Całkowita masa detrytusu roślinnego oraz mułu i iłu uwalniana z osadów dennych w trakcie wykonywania
prac czerpalnych wynosi około 53 kg/doba.
Jednak przeprowadzone analizy wskazują, że ruch przewidywanych dla Portu Gdynia statków nie będzie
powodować erozji wierzchniej warstwy osadów dennych JCWP Zatoka Pucka Zewnętrzna. Statki te będą
natomiast generować prądy przydenne zdolne do resuspensji tych osadów. Jednak ilości tych pyłów nie są
znaczące w odniesieniu do objętości akwenów portowych, a tym bardziej w odniesieniu do całej JCWP.
Można zatem uznać, że nawet zwiększony ruch statków nie spowoduje istotnego spadku przezroczystości
wód JCWP Zatoka Pucka Zewnętrzna, mogącego stanowić zagrożenie dla osiągnięcia celów
środowiskowych.
W trakcie prowadzenia prac czerpalnych może nastąpić uwolnienie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego zgromadzonych w osadach dennych akwenów portowych.
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Należy mieć jednak na uwadze, iż zgodnie z prowadzonymi badaniami osadów portowych - nie
stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości w badanych próbkach.
Mając powyższe na uwadze uznano, że prace czerpalne, które będą prowadzone w ramach planowanej
inwestycji − podobnie jak uruchamianie powierzchniowych osadów wywołane zjawiskami naturalnymi − nie
spowodują zwiększenia stężenia ww. substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do
poziomu toksycznego dla organizmów wodnych oraz przedostania się ich do łańcucha troficznego.
Uruchomienie tych substancji z warstwy powierzchniowej osadów piaszczystych, stwarzające potencjalne
największe zagrożenie, będzie porównywalne ze skutkami wywołanymi silnym falowaniem, podczas
którego dochodzi do resuspensji osadów. Ewentualny wzrost stężenia ww. substancji w wodach w takich
przypadkach będzie krótkotrwały i na tyle nieznaczny, że nie spowoduje przekwalifikowania stanu
ekologicznego JCWP do stanu gorszego.
Potwierdzają to wyniki prowadzonych badań jakości wód w obszarze portu i w punktach pomiarowokontrolnych Zatoki Puckiej Zewnętrznej.
Ze względu na charakter przewidywanych prac, w tym budowę urządzeń podczyszczających kanalizacji
deszczowej, budowę dodatkowych punktów odbioru ścieków ze statków, wpływ planowanej inwestycji na
pozostałe wskaźniki jakości wód oceniane w ramach elementów fizykochemicznych można uznać za
pomijalny.
Należy zatem uznać, iż planowana inwestycja nie będzie miała istotnego wpływu na stan ekologiczny
JCWP Zatoka Pucka Zewnętrzna w zakresie elementów fizykochemicznych.
Podsumowanie
Mając na uwadze zakres planowanej inwestycji, projektowane technologie wykonawcze oraz zastosowane
materiały nie stanowią zagrożenia dla stanu stan JCWP Zatoka Pucka Zewnętrzna, a także stanu
ilościowego i chemicznego wód podziemnych, a tym samym dla realizacji celów środowiskowych
określonych dla jednolitej części wód podziemnych nr 13, w granicach której znajduje się obszar lądowy
portu. Inwestycja ta nie wpłynie także negatywnie na kąpieliska.
Przedmiotowa inwestycja została zaprojektowana w sposób zapewniający całkowitą szczelność kanalizacji
sanitarnej. Ponadto należy nadmienić, iż planowane jest zainstalowanie infrastruktury do odbioru ścieków
sanitarnych ze statków, co przyczyni się do ograniczenia zrzutu ścieków do wód morskich, a co za tym
idzie jednoznacznie wpłynie na poprawę środowiska morskiego. W zakresie kanalizacji deszczowej, wody
opadowe i roztopowe odprowadzone będą wylotami do basenu portowego, po uprzednim ich
podczyszczeniu.
Ponadto uszczelnienie nawierzchni nabrzeża, odwodnienie i uszczelnienie torowisk spowoduje
ograniczenie do minimum możliwości przypadkowego skażenia gruntu.
Zatem działania te będą sprzyjały osiągnięciu celów środowiskowych określonych dla jednolitych części
wód przejściowych oraz jednolitych części wód podziemnych na obszarze dorzecza Wisły.

8.5.2.4

Ocena wpływu planowanej inwestycji na obszary chronione

Jak wykazano rozdziale 9.2 Środowisko przyrodnicze – obszary chronione niniejszego opracowania,
planowana inwestycja „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia przy Nabrzeżu
Polskim”, nie generuje oddziaływań, które zmieniłyby funkcjonowanie ekosystemów wodnych i od wód
zależnych jednolitej części wód powierzchniowych Zatoka Pucka Zewnętrzna w taki sposób, by zagrażało
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to nieosiągnięciem przez tą część wód celów środowiskowych. Nie zagraża ona celom ochrony obszarów
Natura 2000 znajdującym się w tym rejonie.
Planowana inwestycja w Porcie Gdynia nie stanowi zatem zagrożenia dla osiągnięcia celów
środowiskowych dla obszarów chronionych znajdujących się w granicach JCWP Zatoka Pucka
Zewnętrzna.

8.6 Emisja promieniowania elektromagnetycznego
Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych zostały określone
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów (Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1883).
Rozporządzenie to różnicuje dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla:


terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową



miejsc dostępnych dla ludności

Tabela poniżej przedstawia zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się
parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla terenów
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych,
charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych, dla terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową.

Tabela 8.6-1 Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne
charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla terenów przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową, oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.
Parametr fizyczny

Składowa
elektryczna

Składowa
magnetyczna

Gęstość mocy

1

2

3

4

50 Hz

1 kV/m

60 A/m

-

Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego

1
Objaśnienia:

a) 50 Hz – częstotliwość sieci elektroenergetycznej
b) podane w kolumnach 2 i 3 tabeli wartości graniczne parametrów fizycznych charakteryzujących oddziaływanie pól
elektromagnetycznych odpowiadają wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych i magnetycznych

Tabela poniżej przedstawia zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się
parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla miejsc
dostępnych dla ludności oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez
dopuszczalne wartości parametrów fizycznych, dla miejsc dostępnych dla ludności.
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Tabela 8.6-2 Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne
charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowiska, dla miejsc dostępnych dla
ludności oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych
Parametr fizyczny
Składowa elektryczna

Składowa magnetyczna

Gęstość mocy

1

2

3

4

1

0 Hz

10 kV/m

2500 A/m

-

2

Od 0 Hz do 0,5 Hz

-

2500 A/m

-

3

Od 0,5 Hz do 50 Hz

10 kV/m

60 A/m

-

4

Od 0,05 kHz do 1 kHz

-

3/f A/m

-

5

Od 0,001 MHz do 3 MHz

20V/m

3 A/m

-

6

Od 3 MHz do 300 MHz

7 V/m

-

-

7

Od 300 MHz do 300 GHz

7 V/m

-

0,1 W/m2

Zakres częstotliwości pola
elektromagnetycznego

Objaśnienia:
Podane w kolumnach 2 i 3 tabeli wartości graniczne parametrów fizycznych charakteryzujących oddziaływanie pól elektromagnetycznych
odpowiadają wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych i magnetycznych odpowiadają:
a) wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości do 3 MHz, podanych z dokładnością do jednego
miejsca znaczącego,
b) wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz, podanych z dokładnością
do jednego miejsca znaczącego,
c) wartości średniej gęstości mocy dla pól elektromagnetycznych o częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz lub wartościom skutecznym
dla pól elektrycznych o częstotliwościach z tego zakresu, podanej z dokładnością do jednego miejsca znaczącego po przecinku,
d) F – częstotliwość w jednostkach podanych w kolumnie 1,
e) 50 Hz – częstotliwość sieci elektroenergetycznej.

8.6.1 Faza realizacji
W czasie realizacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane żadne urządzenia, których praca mogłaby
powodować zagrożenie dla środowiska w zakresie emisji pola lub promieniowania elektromagnetycznego.
Ewentualne urządzenia elektryczne mogą być zasilane za pomocą przenośnych agregatów
prądotwórczych i będą pracowały przy napięciu zasilania 230 V lub 400 V, tj. przy napięciu niskim,
podobnie jak wszystkie urządzenia domowe, stąd też generowane przez nie pola elektromagnetyczne
będą pomijalne w stosunku do panującego tła elektromagnetycznego.
Jedynym źródłem promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal średnich i mikrofal mogą być
stacjonarne urządzenia geodezyjne, wykorzystywane do dokładnych pomiarów geodezyjnych
z wykorzystaniem standardu GPS, takie jak np. radiowe punkty referencyjne. Ze względu na bardzo małą
moc tych urządzeń, zasięg ich oddziaływania jest niewielki, ograniczony do kilkucentymetrowego obszaru
wokół anteny nadawczej.
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Z uwagi na powyższe nie przewiduje się stosowania środków minimalizujących oddziaływania na etapie
budowy.

8.6.2 Faza eksploatacji
Brak przesłanek do stwierdzenia, aby na omawianym terenie występowały przekroczenia dopuszczalnego
poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, jakie może 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).
Źródłem pola elektromagnetycznego związanym z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia będą przede
wszystkim istniejące oraz projektowane kablowe linie elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia.
Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej obejmie budowę nowych, przebudowę oraz likwidację
zbędnych sieci elektroenergetycznych SN 15 kV, 11kV i nn 0,4 kV, wraz z instalacjami i urządzeniami
przynależnymi będącymi w kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu. W kanalizacji kablowej
przebudowane zostaną linie kablowe zasilające min. instalacje na nabrzeżu i obiekty kubaturowe.
W skład sieci elektroenergetycznych nN wchodzić będą:
 Instalacja oświetlenia zewnętrznego
 Instalacja zasilająca budynek terminalu
 Instalacja zasilająca budynek magazynowy
 Instalacja remontowych rozdzielnic placowych
 Przyłącza elektryczne dla naczep chłodniczych - 15szt.
 Instalacja na potrzeby własne kontenera zasilenia statku
 Instalacja na potrzeby rękawa pasażerskiego
 Instalacja na potrzeby rampy wjazdowej
 Instalacja zasilająca chillery
 Instalacja zasilająca systemy Auto - Check In oraz Photoshooter.
 Instalacja zasilająca kamery oraz punkty dostępowe Wi-Fi

W celu zapewnienia zasilania dla promu w trakcie postoju konieczne jest wykonanie odrębnego zasilania
spełniającego wymagania Operatora. Dlatego w zależności od potrzeb przewiduje się budowę
dedykowanej kanalizacji kablowej do zasilania statków z lądu w energię elektryczną. W tym celu
planowane jest wykonanie linii kablowych SN 15 kV ze stacji PPZ-1 zlokalizowanej około 900 m na
południe od terminalu.
Zaprojektowano również oświetlenie elektryczne terenów Terminalu ulic i placów komunikacyjnych.
Projektowany terminal promowy zasilany będzie z istniejącej stacji transformatorowej PPZ-1 zlokalizowanej
przy ul. Węglowej. Ponadto w ramach budowy Terminalu Promowego na obszarze objętym
zagospodarowaniem przewiduje się lokalizację nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, które min.
przejmą w całości zapotrzebowanie w energię elektryczną po likwidowanej stacji T-121 istniejącego
nabrzeża i obiektów kubaturowych wraz z niezbędną rezerwą.
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Linie kablowe NN
Jak wskazano powyżej, na terenie inwestycji będą rozprowadzone dodatkowe linie kablowe niskiego
napięcia. Poziom pola elektromagnetycznego dla tego rodzaju okablowania jest na tyle niski, iż w żaden
sposób nie zagraża środowisku. Ponadto brak jest naukowego potwierdzenia istnienia mechanizmów
oddziaływań, które mogłyby stanowić podstawę do przewidywania niekorzystnych skutków długotrwałej
ekspozycji w polach o niskich poziomach. Nie przewiduje się oddziaływań elektromagnetycznych w fazie
eksploatacji.
Linie kablowe SN
Sieci kablowe średniego napięcia generują pole elektromagnetyczne, którego poziom jest na tyle niski, że
nie zagraża w żaden sposób środowisku. W przypadku typowych linii średniego napięcia 30kV poziom
natężenia pola elektromagnetycznego sięga do 0,6kV/m. Typowe natężenie pola magnetycznego nie
przekracza natomiast 5A/m.
Stwierdza sie, że linia kablowa średniego napięcia 15 kV nie wpływa w żaden sposób na pogorszenie
jakości klimatu elektromagnetycznego środowiska jak też nie stanowiła żadnego zagrożenia dla zdrowia
i życia ludzi.
Stacja elektroenergetyczna
W przypadku nowoczesnych stacji elektroenergetycznych, zjawisko promieniowania elektrycznego
i magnetycznego w praktyce nie wystąpi.
Dostępne wyniki badań prowadzonych na tradycyjnych stacjach elektroenergetycznych o górnym napięciu
110 kV wskazują, że w ich otoczeniu nie występują pola elektryczne o natężeniach przekraczających
wartość dopuszczalną dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, czyli 1 kV/m. Z uwagi na
fakt, że planowane przedsięwzięcie wiąże się z wykonaniem stacji transformatorowej o górnym napięciu
15/0,4 kV, pola elektromagnetyczne będą się charakteryzować pomijalnie małymi wartościami,
niepowodującymi przekroczeń wartości dopuszczalnych.
Zatem 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. Z uwagi na powyższe nie przewiduje się stosowania środków minimalizujących
oddziaływania na etapie eksploatacji.

8.6.3 Faza likwidacji
W fazie likwidacji przedsięwzięcia oddziaływania elektromagnetyczne będą zbliżone do oddziaływania
występującego podczas budowy, dlatego też nie przewiduje się stosowania środków minimalizujących.
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9

OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA
2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY (DZ. U. 2013 POZ. 627, Z PÓŻN. ZM.) ZNAJDUJĄCE SIĘ
W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
9.1 Środowisko przyrodnicze
9.1.1 Faza realizacji

Fauna
Na podstawie przeprowadzonych obserwacji terenowych można stwierdzić, że teren inwestycji nie
przedstawia wysokiej wartości przyrodniczej. Wpływ na świat zwierzęcy może być traktowany jaka obojętny
lub mało niekorzystny, spowodowany zmianą zagospodarowania ocenianego obszaru.
Flora
Realizacja inwestycji będzie się wiązała z wycinką szaty roślinnej kolidującej z przedsięwzięciem oraz
częściowym utwardzeniem terenu, przy czym wycinka zieleni ograniczona będzie do niezbędnego
minimum. Należy mieć także na uwadze, iż w znacznej części (prawie cały) obszar lądowy inwestycji jest
już utwardzony.
W ramach planowanego przedsięwzięcia przeznaczone będą do usunięcia rośliny ewidentnie kolidujące
z inwestycją. Drzewa znajdujące się na placu budowy, niekolidujące z prowadzonymi pracami, zostaną
odpowiednio zabezpieczone.
Ocenia się jednak, że naruszenie zasobów i walorów świata roślinnego jest uzasadnione celami inwestycji.
Zagospodarowanie zielenią uporządkuje charakter wizualny inwestycji i jej otoczenia.

9.1.2 Faza eksploatacji
Ponieważ różnica pomiędzy analizowanymi wariantami dotyczy jedynie kwestii lokalizacji poszczególnych
elementów zagospodarowania, należy stwierdzić, że zajętość terenu będzie zbliżona w przypadku obu
wariantów. Również miejsca planowanej lokalizacji charakteryzują się takim samym pokryciem terenu.
Dlatego należy przyjąć, że analiza oddziaływania w zakresie każdego z tych wariantów jest tożsama, a
warianty w zakresie poniższego komponentu są nieróżnicujące.

Fauna
W kontekście występującej na analizowanym terenie fauny, zmiany, jakie nastąpią w wyniku prowadzonych
prac i dalszego funkcjonowania inwestycji, nie można nazwać negatywnymi.
Teren inwestycji ze względu na swoją portową funkcję jest już silnie przekształcony, dlatego nie stanowi
atrakcyjnego miejsca bytowania zwierząt (poza gatunkami silnie synantropijnymi). Należy stwierdzić, że
eksploatacja inwestycji w tym zakresie, nie wpłynie istotnie na powiększenie i tak silnej antropopresji,
a oddziaływanie przedsięwzięcia nie zagrozi populacjom występujących tam gatunków zwierząt.

Flora
Przewidziano adaptację istniejącej zieleni oraz założenie powierzchni trawnikowych. Nie stwierdza się
możliwości występowania negatywnych oddziaływań na szatę roślinną analizowanego terenu, których
źródłem może być eksploatowane przedsięwzięcie.
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9.1.3 Faza likwidacji
Faza likwidacji przedsięwzięcia będzie w zakresie oddziaływań na środowisko przyrodnicze zbliżona do
fazy realizacji. Po jej zakończeniu, konieczne będzie przeprowadzenie prac rekultywacyjnych, mających na
celu przywrócenie terenu do stanu z przed realizacji przedsięwzięcia. Będzie to prowadzić do odtworzenia
powierzchni biologicznie czynnej, co należy uznać za korzystne pod względem przyrodniczym
– odtworzenie siedlisk, miejsc bytowania zwierząt, wprowadzenie zieleni, wraz z jej dalszą naturalną
sukcesją.

9.2 Środowisko przyrodnicze – obszary chronione
Teren przedsięwzięcia położony jest poza formami ochrony przyrody wymienionych w ustawie jw. (co
opisano również w rozdziale Usytuowanie przedsięwzięcia względem poszczególnych komponentów
środowiska). W związku z tym, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania przedmiotowej inwestycji w
tym zakresie.
Najbliżej położone względem przedmiotowej inwestycji tereny podlegające ochronie, w tym obszary Natura
2000 znajdują się:






w kierunku południowym, południowo-zachodnim, południowo wschodnim:


Trójmiejski Park Krajobrazowy (ponad 2 km);



Rezerwat Cisowa (ponad 8 km);



Rezerwat Kępa Redłowska (ponad 3 km);



Rezerwat Kacze Łęgi (ponad 5 km);



Rezerwat Łęg nad Swelinią (ponad 7 km);



obszar Natura 2000 „Rafy i Klify Kamienne Orłowa” PLH220105 (ponad 3 km);

w kierunku północnym:


Nadmorski Park Krajobrazowy (ok. 9,5 km);



Rezerwat Beka (ok. 13 km);



Rezerwat Mechelińskie Łąki (ponad 9,5 km);

w kierunku wschodnim:




Ostoja „Zatoka Pucka” PLB220005 (ponad 1 km);

w kierunku północno-wschodnim:


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

Odległości obszarów chronionych przyrodniczo od planowanej inwestycji w zasięgu 30 km, przedstawiono
na poniższym rysunku.
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Rysunek 9.2-1 Odległości obszarów chronionych przyrodniczo od planowanej inwestycji w zasięgu 30 km [źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/]
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Rysunek 9.2-2 Obszary chronione przyrodniczo w rejonie inwestycji, z wyłączeniem obszarów
Natura 2000 [źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/]

Poniżej omówiono w skrócie w/w tereny chronione.


Rezerwat Kępa Redłowska o powierzchni 118,16 ha utworzono w 1938 r. w celu zachowania
naturalnych lasów bukowych oraz stanowiska jarząba szwedzkiego - jeden z najstarszych
rezerwatów w Polsce.



Rezerwat Kacze Łęgi o powierzchni 8,97 ha utworzono1983 r. w celu ochrony pozostałości dawnej
szaty roślinnej doliny rzecznej rzeki Kaczej (łęg wiązowy w formie typowej dla roślinności dna dolin
niewielkich rzek).



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



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



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



Rezerwat Beka o powierzchni 193,01 ha; utworzony w 1988 r. - jeden z najcenniejszych
rezerwatów w województwie - rezerwat ptasi obejmujący ujściowy odcinek Redy z silnie
zabagnionymi łąkami i szuwarami - występują stanowiska rzadkich chronionych roślin
naczyniowych.
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Trójmiejski Park Krajobrazowy o powierzchni 19 930 ha utworzony w 1979 r. obejmuje tereny
leśne (90% powierzchni) z enklawami rolniczymi wsi Gniewowo, Zbychowo, Nowy Dwór
Wejherowski, Reszki i Bieszkowice, część terenów Gdyni, Rumi, Szemudu i Wejherowa oraz
fragmenty Sopotu i Gdańska - do najcenniejszych walorów przyrodniczych TPK należy unikatowa
polodowcowa rzeźba terenu, uformowana przez procesy związane ze zlodowaceniem
północnopolskim, zwłaszcza z jego ostatnią fazą, pomorską; najbardziej rozpowszechnionym
drzewem w TPK jest sosna zwyczajna, a oprócz niej: buk pospolity, dąb bezszypułkowy
i szypułkowy, brzoza brodawkowata i omszona, olsza czarna, topola osika i wierzba iwa. Ogólnie
ilość gatunków flory naczyniowej szacuje się na 850, w tym 49 gatunków podlega ochronie ścisłej i
17 gatunków ochronie częściowej; w TPK występuje szereg roślin rzadkich, reliktowych i górskich
(m.in. poryblin kolczasty, manna gajowa, podrzeń żebrowiec, przetacznik górski), ponadto 4
gatunki mszaków, ok. 200 gatunków grzybów wielkoowocnikowych i 50 gatunków porostów
naskalnych; fauna TPK jest charakterystyczna dla Niżu Polskiego - z dużych ssaków żyją tu m.in.
dzik, sarna, jeleń szlachetny, sporadycznie łoś, a z mniejszych: zając szarak, królik dziki,
wiewiórka, lis, borsuk oraz nietoperze borowiec wielki i nocek duży; ptaki reprezentowane są przez
m.in.: orła bielika, jastrzębia, myszołowa, bociana czarnego, sowy, puszczyka, dzięcioła czarnego i
zielonego. Ponadto zaobserwowano 11 gatunków płazów i 5 gatunków gadów. Na terenie Parku
znajduje się 9 rezerwatów przyrody "Źródliska w Dolinie Ewy", "Zajęcze Wzgórze", „Lewice",
"Gałęźna Góra", "Pełcznica", "Łęg nad Swelinią", "Wąwóz Huzarów" oraz omówione już wcześniej
„Cisowa” i „Kacze Łęgi”.



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



Rezerwat Słone Łąki – łąkowy;



Rezerwat Widowo – leśny;



Rezerwat Bielawa – torfowiskowy;



Rezerwat Babnica – leśny;



Rezerwat Beka – faunistyczno – łąkowy;



Rezerwat Białogóra – torfowiskowy;



Długosz Królewski w Wierzchucinie – florystyczny;



Dolina Chłapowska – krajobrazowy;



Rezerwat Mechelińskie Łąki – faunistyczny;



Piaśnickie Łąki – łąkowy;



Rezerwat Zielone – florystyczny.

9.3 Obszary Natura 2000
W zakresie ochrony przyrody podstawowymi aktami prawnymi w UE są Dyrektywa Siedliskowa (dyrektywa
Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory) oraz Dyrektywa Ptasia
(dyrektywa Rady 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków). Mają one na celu utrzymanie
różnorodności biologicznej państw członkowskich poprzez ochronę najcenniejszych siedlisk oraz gatunków
fauny i flory na ich terytorium.
Na morskich wodach wewnętrznych Zatoki Gdańskiej został wyznaczony obszar specjalnej ochrony
ptaków Natura 2000 - pod nazwą Zatoka Pucka, kod obszaru - PLB 220005 (wyznaczony rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000).
Na morskich wodach wewnętrznych Zatoki Gdańskiej oraz części lądu (Półwysep Helski i pas przybrzeżny
poza Półwyspem) wyznaczony został obszar ochrony siedlisk „Zatoka Pucka i Półwysep Helski" kod
obszaru PLH 220032, dlatego też 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 należy podkreślić, że 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. 2012, poz. 145, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232,z późn. zm.).
Najbliżej Portu Gdynia znajdują się następujące obszary należące do Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000:
o Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) PLB220005 Zatoka Pucka – ponad 1 km
o Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski –
ok. 5.5 km
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o Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) PLH220105 Rafy i Klify Kamienne Orłowa – ponad 3 km

Rysunek 9.3-1 Obszary chronione przyrodniczo w rejonie Portu Gdynia – obszary Natura 2000
[źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/]



Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) PLB220005 Zatoka Pucka

Obszar obejmuje wody zachodniej części Zatoki Gdańskiej, pomiędzy wybrzeżem Półwyspu Hel na
północy, wybrzeżem od Władysławowa do ujścia Wisły śmiałej na zachodzie i południu i linią pomiędzy
ujściem Wisły śmiałej a końcem Helu od strony wschodniej. Zawiera zatem samą Zatokę Pucką (10 400ha,
śr. głęb. 3m) i część głębszych wód Zatoki Gdańskiej rozpościerających się na wschód od niej. Obszar
obejmuje również łąki nadmorskie koło Osłonina i Rewy. Powierzchnia całości obszaru Zatoki Puckiej
wynosi 62430.43 ha, w tym 98.03% to obszar morski.
Obszar ma znaczenie jako ostoja ptasia o randze europejskiej. Zgodnie ze Standardowym Formularzem
Danych dla tego obszaru występuje na nim co najmniej 28 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy
Ptasiej, 11 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Gniazduje powyżej 1% populacji krajowej biegusa
zmiennego; sieweczka obrożna osiąga liczebność do 1% populacji krajowej.
W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego perkoza dwuczubego,
perkoza rogatego, czernicy; stosunkowo duże koncentracje osiągają: łabędź krzykliwy, głowienka, łęczak,
biegus krzywodzioby, biegus zmienny, brodziec śniady, kamusznik, kulik mniejszy, kulik wielki, ostrygojad,
czajka, siewnica, sieweczka obroźna i szlamnik.
W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego następujących gatunków
ptaków: bielaczek, czernica, gągoł, nurogęś, ogorzałka, perkoz dwuczuby; stosunkowo duże koncentracje
osiąga łabędź niemy. Ptaki wodno–błotne znacznie przekraczają koncentracje 20.000 osobników.
Na obszarze występują następujące formy przyrody:
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Nadmorski Park Krajobrazowy
Rezerwat Mechelińskie Łąki
Rezerwat Beka
Rezerwat Wyspy Sobieszewskiej
Rezerwat Słone Łąki
OChK Wyspy Sobieszewskiej

Zagrożenia dla obszaru stanowią:
 zrzuty oczyszczonych ścieków komunalnych z Oczyszczalni Dębogórze i Swarzewo, niosące duży
ładunek biogenów;
 prace czerpalne związane z przerzutami piasku z Zatoki Puckiej na nadmorski stok Półwyspu
Helskiego, niszczące florę i faunę dna;
 masowa rekreacja na wybrzeżach Zatoki Puckiej;
 intensywny, niekontrolowany rozwój sportów wodnych na jej wodach;
 pewne formy rybołówstwa – sieci stawne.
W Standardowym Formularzu Danych - Karcie Informacyjnej Obszaru NATURA 2000 PLB220005
działalność portowa została zdefiniowana jako zagrożenie na poziomie średnim.



Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski

Obszar o powierzchni 26566.43 ha z czego 82.05% to obszar morski, obejmuje Półwysep Helski wraz z
Zatoką Pucką Wewnętrzną oraz fragmentem wybrzeża od Władysławowa do Mechelinek (Kępy
Oksywskie). Rzeźba terenu jest efektem działania lądolodu, zmodyfikowana przez współczesne procesy
morfogenetyczne. Dominujące formy to fragmenty kęp pochodzenia morenowego i pradoliny wyerodowane
przez wody roztopowe lądolodu, a przede wszystkim obszar płytkiej zatoki i forma mierzejowa typu kosy,
wysunięta daleko w morze. Spotyka się tu specyficzny typ niskiego, bagiennego wybrzeża morskiego oraz
mierzejowe (wydmowe) wybrzeże na Mierzei Helskiej, o charakterze akumulacyjnym. Znajdują się tu ciągi
wydmowe położone równolegle do linii brzegowej. Odmienny charakter ma klif wykształcony na brzegu
Zatoki Puckiej, na krawędzi Kepy Swarzewskiej i Kepy Puckiej oraz koło Osłonina. Jest to obecnie w dużej
części klif żywy, z zachodzącymi zjawiskami abrazji, z typowymi dla tego siedliska zbiorowiskami
roślinnymi, w kilku odcinkach dobrze wykształconymi. Obecnie są także fragmenty z zachowanymi płatami
zbiorowisk zaroślowych i leśnych w relatywnie dobrym stanie zachowania. Na półwyspie Helskim dominują
bory sosnowe i acidofilne dąbrowy, fragmentarycznie zachowały się murawy napiaskowe. W Zatoce
Puckiej występują łąki podwodne. W ujściach pradolin dominuje roślinność nieleśna z przewagą łąk
słonoroślowych.
Na obszarze występują następujące formy przyrody:
 Nadmorski Park Krajobrazowy
 Rezerwat Mechelińskie Łąki
 Rezerwat Beka
 Rezerwat Helskie Wydmy
 Rezerwat Słone Łąki
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Zagrożenia dla obszaru stanowią:
 zanieczyszczenia wód,
 niekontrolowana presja turystyczna i gwałtowny rozwój rekreacji (wydeptywanie, budowa
infrastruktury rekreacyjnej w nieodpowiednich miejscach, nadmierny ruch samochodowy),
 eksploatacja piasku z Zatoki Puckiej używanego potem do stabilizacji Półwyspu Helskiego
i odnawiania plaż przy kempingach.
W Standardowym Formularzu Danych - Karcie Informacyjnej Obszaru NATURA 2000 PLH220032
działalność portowa została zdefiniowana jako zagrożenie na poziomie średnim.


Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) PLH220105 Rafy i Klify Kamienne Orłowa

Ostoja obejmuje fragment wód Zatoki Gdańskiej oraz przylegający fragment Kępy Redłowskiej, stanowiący
rezerwat przyrody "Kępa Redłowska", a także (oddzielony Obniżeniem Redłowskim z doliną rzeki Kaczej)
wąski, przymorski pas krawędzi wzgórz Gdańsko-Wejherowskich, wraz z ujściowymi odcinkami rzek
Swelini i Potoku Kolibkowskiego. Powierzchnia tego obszaru wynosi 335.68 ha, z czego 61.26% stanowi
obszar morski. Siedliska chronione zajmują ok. 65% powierzchni obszaru. Powierzchniowo, w części
morskiej dominują siedliska raf kamiennych oraz łąk trawy morskiej, zaś w części lądowej - siedliska leśne.
Najważniejszym siedliskiem jest 1170, stanowiące mozaikę siedlisk- od płatów łąk trawy morskiej (Zostera
marina) na poletkach piaszczystego dna miedzy kamieniami, przez obszary dna pokrytego małymi
kamieniami do wielkich głazów narzutowych, obrośniętych bogatym zbiorowiskiem roślin, w tym z
Furcellaria fastigiata, Pilayella littoralis, Cladophora sp.
Część lądową ostoi stanowi głównie zalesiona powierzchnia morenowej wysoczyzny Kępy Redłowskiej,
rozcięta siecią głębokich dolin erozyjnych, w większości suchych. Zwarty kompleks leśny obejmuje płaty:
Galio odorati-Fagetum (dominujący typ zbiorowiska leśnego), Luzulo pilosae-Fagetum, Fago-Quercetum,
Stellario-Carpinetum, a lokalnie w dnach dolin erozyjnych oraz na terasach nadmorskich - FraxinoAlnetum. Wysoczyzna urywa się nad brzegiem morskim stromymi i wysokimi klifami - żywymi i martwymi.
Od strony wysoczyznowego zaplecza ostoja graniczy ze zwartą zabudową Gdyni-Redłowa.
W ostoi znajduje się 4-kilometrowy odcinek wybrzeża klifowego (4% zasobów siedliska w Polsce), w tym najbardziej aktywny klif na wybrzeżu Zatoki Gdańskiej, jakim jest Cypel Redłowski.
U podnóży klifów aktywnych powszechnie występują koluwia, stożki napływowe i nasypowe, osunięte
drzewa, skupienia głazów. Na stokach klifów aktywnych wykształca się zróżnicowana, dynamicznie
zmieniająca się roślinność nieleśna i zaroślowa, m.in.: zarośla rokitnika, żarnowczyska, zróżnicowane
zbiorowiska o strukturze muraw, zbiorowisko ze stokłosą dachową, zbiorowisko z podbiałem i skrzypem
polnym. Na klifach martwych, zboczowych, obecne są płaty żyznej buczyny, lokalnie zaś - subatlantyckiego
grądu.
W Standardowym Formularzu Danych - Karcie Informacyjnej Obszaru NATURA 2000 PLH220105
działalność portowa nie została zdefiniowana jako zagrożenie.

9.3.1 Faza realizacji
Położenie inwestycji w terenie istniejącej infrastruktury portowej, jej zakres ograniczony do
zainwestowanego terenu, wyklucza możliwość utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych.
Mając na uwadze położenie geograficzne oraz skalę i charakter przedsięwzięcia, nie ma podstaw
przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła również spowodować pogorszenie stanu siedlisk
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przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww.
obszary Natura 2000 czy pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi
obszarami.
W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, np. rozlew paliwa, istnieje potencjalna możliwość skażenia
tymi substancjami gruntu i wód gruntowych, jednak nie można jej uznać za istotną ponieważ pojazdy będą
się poruszać po utwardzonych nawierzchniach, a ścieki podczyszczane będą przed odprowadzaniem do
odbiorników. Ponadto w przypadku awaryjnego wycieku substancji dobrze mieszających się z wodą lub
rozpuszczającej się w wodzie, ze względu na objętość wód basenów i kanałów portowych, nastąpi ich
rozcieńczenie. Nie wpłynie to zatem na stan fizyko-chemiczny i biologiczny wód portowych, stykających się
z obszarem Natura 2000.

9.3.2 Faza eksploatacji
W związku z eksploatacją omawianych przedsięwzięć zwiększy się przede wszystkim ruch statków oraz
ruch samochodów ciężarowych, co może wpłynąć przede wszystkim na stan awifauny.
Przewidywanym, pośrednim efektem eksploatacji planowanych inwestycji będzie zwiększenie natężenia
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).
Wzmożony ruch jednostek pływających może mieć negatywny wpływ na ptaki wodne przebywające na
danym akwenie, ponieważ reagują one ucieczką na zbliżająca się jednostkę pływającą. Częste płoszenie
może mieć negatywny wpływ na budżet energetyczny ptaków zimujących na morzu, zwłaszcza gatunków z
grupy kaczek morskich, ktore żywią się organizmami bentosowymi. Koszty energetyczne związane
z nurkowaniem ok. 3,5 raza przekraczają poziom metabolizmu spoczynkowego. Szacuje się, że aż 50-60%
energii zdobytej z wysokokalorycznego pokarmu jakim są małże, jest wydatkowane na zdobycie pokarmu i
jego obróbkę przed połknięciem.
Dlatego też kaczki morskie nie są rozmieszczone równomiernie, a koncentrują się najliczniej na akwenach
stosunkowo płytkich, gdzie podczas żerowania ponoszą stosunkowo nieduże nakłady energetyczne
związane z nurkowaniem. Kaczki morskie żerują za dnia i zdobywanie pokarmu jest najważniejszą
składową ich budżetu czasowego. Koszty energetyczne lotu są jeszcze wyższe niż w przypadku
nurkowania i sześciokrotnie przewyższają poziom metabolizmu w spoczynku. Częste podrywanie się do
lotu na skutek płoszenia pociąga za sobą wysokie wydatki energetyczne oraz ogranicza czas spędzany
przez ptaki na żerowaniu, przez co wpływa na dobowy bilans energetyczny. W skrajnym przypadku może
doprowadzić do wycofania się poszczególnych gatunków z optymalnych siedlisk. Wynikiem tego może być
nawet spadek liczebności populacji [Meissner, 2008].
W związku z powyższym natężenie ruchu statków przez morskie obszary sieci NATURA 2000 powinno być
brane pod uwagę przy ocenach dotyczących potencjalnego wpływu inwestycji na awifaunę. W przypadku
Portu Gdynia oraz innych portów graniczących z obszarami NATURA 2000 należy wziąć pod uwagę
konieczny kompromis pomiędzy ochroną ptaków a celami gospodarczymi. Planowana inwestycja nie
zmienia położenia toru żeglugowego prowadzącego do Portu Gdynia, a jedynie powoduje wzrost natężenia
ruchu statków. Wysokie natężenie ruchu jednostek pływających powoduje wypłaszanie ptaków i zmusza je
do przeniesienia się w inne rejony. Nie prowadzono wprawdzie badań nad liczebnością ptaków wodnych w
rejonie toru żeglugowego prowadzącego do portu, ale biorąc pod uwagę obecny ruch statków można
przypuszczać, że efekt wypłoszenia ptaków z toru żeglugowego już nastąpił. 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, 2008], a więc w bezpiecznej odległości od toru wodnego prowadzącego do
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Portu Gdynia. W związku z powyższym, zwiększenie ruchu statków nie powinno więc mieć negatywnego
wpływu na ptaki.
Należy mieć także na uwadze, iż w wyniku realizacji inwestycji natężenie ruchu samochodów wzrośnie.
Zjawisko to nie będzie miało negatywnego wpływu na obszar NATURA 2000 Zatoka Pucka (PLB 220005),
ponieważ odległość od granicy tego obszaru jest wystarczająco duża. Ptaki wodne, dla ochrony których
utworzono w/w 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 przyzwyczajają się do ruchu ulicznego
o wysokim natężeniu. Świadczy o tym m.in. fakt gnieżdżenia się wielu gatunków na drzewach i krzewach
rosnących tuż przy ruchliwych ulicach oraz na budynkach w obrębie terenów przemysłowych [Meissner,
2008]. Zatem przewidywany wzrost natężenia ruchu samochodowego w rejonie Portu Gdynia nie będzie
miał więc negatywnego wpływu na miejscową awifaunę.
Prace czerpalne
Podczas eksploatacji nabrzeża mogą powstać spłycenia dna, których usunięcie wymaga przeprowadzania
prac podczyszczeniowych – prac czerpalnych o miąższości ok. 0,5 m. Zgodnie z ustawą o odpadach (DZ.
U. 2013 Nr 0, poz. 21, z późn. zm.) osady denne można przemieszczać w obrębie wód powierzchniowych
jeżeli nie są one niebezpieczne. W związku z tym przed przystąpieniem do prac czerpanych należy
dokonać ich oceny jakościowej. W przypadku czystego urobku może 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 żerowania dla ptaków morskich,
zarówno żywiących się organizmami bentosowymi (zasypanie dna z małżami) 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.
Jak wynika z badań, przeprowadzonych przez Instytut Morski w Gdańsku w 2012 r., deponowanie osadów
na klapowisku nie wpływa na stan zoobentosu w tym rejonie, a co za tym idzie nie będzie to generowało
pośrednich oddziaływań na zaburzenie związków przyrodniczych Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk
„Zatoka Pucka i Półwysep Helski” (PLH220032) oraz Ptaków „Zatoka Pucka” (PLB 220005).

9.3.3 Faza likwidacji
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w obszarze obejmującym tereny Natura 2000.
Należy mieć na uwadze, iż faza likwidacji przedsięwzięcia będzie w zakresie oddziaływań na środowisko
przyrodnicze, w tym tereny Natura 2000, zbliżona do fazy realizacji. Nie spowoduje naruszenia równowagi
ekologicznej systemu przyrodniczego najbliższych terenów chronionych przyrodniczo. W związku
z powyższym nie przewiduje się jakiegokolwiek wpływu na tereny chronione w ramach sieci Natura 2000
na etapie likwidacji inwestycji.
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10 OPIS
PRZEWIDYWANYCH
ZNACZĄCYCH
ODDZIAŁYWAŃ
PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE,
WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO – ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I
CHWILOWE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
10.1 Oddziaływania skumulowane inwestycji na etapie eksploatacji
Od dnia 1 stycznia 2015 r. nastąpi rygorystyczne ograniczenie norm zawartości siarki w paliwie
żeglugowym, tj. wprowadzenie limitu 0,1% zawartości siarki w paliwach żeglugowych w obszarach kontroli
emisji tlenków siarki (tzw. SECA - Sulphur Emission Control Area), co stanowi transpozycję do prawa Unii
Europejskiej przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO - International Maritime Organization)
zawartych w załączniku VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez
statki (konwencja MARPOL). Obecnie wymaganiami SECA objęte są obszary Morza Bałtyckiego, Morza
Północnego i Kanału La Manche, a od lipca 2013 r. obszarem SECA stały się też wody przybrzeżne wokół
Ameryki Północnej.
Ponadto w kontekście regulacji prawnych istotne są również zmiany w zakresie kontroli emisji pozostałych
zanieczyszczeń powietrza, a także fakt ustanowienia Morza Bałtyckiego „obszarem specjalnym” dla
zapobiegania zrzutom zanieczyszczeń ze statków pasażerskich.
Dzięki nowej umowie w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej statki żeglujące po obszarach
kontroli emisji siarki na Bałtyku i Morzu Północnym do 2015 r. będą musiały przestawić się na paliwo
zawierające tylko 0,1 proc. siarki; obowiązek taki istnieje już na mocy przepisów unijnych w odniesieniu do
portów unijnych. Istnieje znaczny potencjał do obniżenia emisji sektora żeglugi morskiej. Rozwiązania
technologiczne mające na celu zmniejszenie zużycia paliwa, substancji zanieczyszczających powietrze
oraz gazów cieplarnianych są łatwo dostępne i obejmują udoskonalone projekty statków, napędu i maszyn,
a także zoptymalizowane metody eksploatacji.
W związku z powyższym obserwuje się wśród armatorów trend redukowania liczby statków na rzecz
większych jednostek, a co za tym idzie w przyszłości, standardem staną się nabrzeża umożliwiające
obsługę statków o zanurzeniu 15 m.
Dlatego celem dostosowania infrastruktury hydrotechnicznej w Porcie Gdynia oraz umożliwienia obsługi
dużych statków, lata 2014-2020 będą okresem przebudowy dostępu do portu od strony wody.
Planowana jest zatem realizacja poniżej opisanych działań w latach 2014 - 2020 - każdy etap będzie
podlegał odrębnej ocenie oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem oddziaływań skumulowanych
uaktualizowanych w trakcie realizacji projektu.
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Rysunek 10.1-1 Inwestycje Portu Gdynia w perspektywie programowej 2007-2015

Rysunek 10.1-2 Planowane inwestycje na terenie Portu Gdynia [źródło: ZMPG S.A.]
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Ponadto przewidziano następujące zadania inwestycyjne na terenie Portu Gdynia


BUDOWA PUBLICZNEGO TERMINALU PROMOWEGO W PORCIE GDYNIA – przedmiotowa
inwestycja



POGŁĘBIENIE TORU PODEJŚCIOWEGO I AKWENÓW WEWNĘTRZNYCH PORTU GDYNIA
(ETAPY I-III)

Podstawowym celem realizacji projektu jest umożliwienie zawijania do portu statków o zanurzeniu do 15
metrów (obecne maksymalne zanurzenie wynosi 13 metrów), poprawa warunków nawigacyjnych oraz
stanu bezpieczeństwa budowli.
o

Etap I: Obejmuje wybudowanie nowej obrotnicy nr 2 o średnicy 480 m w Basenie IX i związanych z
tym robót budowlanych wynikających z konieczności przeniesienia doku pływającego Stoczni
Marynarki Wojennej. Dok pływający zostanie zlokalizowany w istniejącej wnęce slipowej,
znajdującej się w narożniku Nabrzeży Południowego II i Zachodniego. Z uwagi na charakterystykę
istniejącej budowli oraz projektowanej niecki dokowej, konieczne będzie całkowite przebudowanie
istniejącej wnęki z zachowaniem jedynie podobnego układu ideowego budowli.
W celu wybudowania nowej obrotnicy nr 2 konieczne jest dokonanie rozbiórki Pirsu nr III (Nab.
Gościnnego) na długości ~ 240 m oraz głowicy Pirsu nr II na długości ~ 25 m.
W ramach realizacji tego etapu przewiduje się wykonanie robót czerpalnych do rzędnej -13,50 m
w zakresie związanym z wykonaniem obrotnicy.



o

Etap II: Pogłębianie toru podejściowego do rzędnej ok. 17,00 m.

o

Etap III: W tym etapie planowane jest wykonanie robót czerpalnych do rzędnej -16,00 m w Kanale
Portowym oraz akwenach portowych. W związku z planowanym znacznym zwiększeniem
głębokości w kanale, przewiduje się możliwość wystąpienia konieczności przebudowy przyległych
do kanału nabrzeży. Ewentualna konieczność przebudowy sąsiadujących z Kanałem Portowym
nabrzeży będzie wiązała się jedynie z ich wzmocnieniem wynikającym ze zwiększonych
głębokości w ich niedalekim sąsiedztwie.

PRZEBUDOWA NABRZEŻY W PORCIE GDYNIA – ETAP II i III

Inwestycja ma spowodować rozwinięcie możliwości obsługi większych statków, o zwiększonych do 14,7
metrów parametrach zanurzenia i będzie kontynuacją programu poprawy dostępu od strony wody,
w kontekście zrealizowanego w ramach POIiŚ projektu "Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia".
Inwestycja dotyczyć będzie przebudowy nabrzeży: Indyjskiego, Polskiego, Francuskiego, Duńskiego,
Helskiego I oraz likwidacji nabrzeża Helskiego II. W ramach inwestycji przewidziano również niezbędną
przebudowę infrastruktury technicznej, m.in. elektroenergetycznej, sieci wod-kan.


ROZBUDOWA TERMINALU PALIWOWEGO NA FALOCHRONIE PORTU GDYNIA

Realizacja projektu ma dostosować istniejące obiekty i instalację Bazy Przeładunku Paliw Płynnych przy
falochronie głównym oraz w niezbędnym zakresie innych obiektów infrastrukturalnych Portu Gdynia.
Przewidywana zdolność przeładunkowa stanowiska wynosić będzie 2 mln ton ropy naftowej rocznie
w eksporcie. Ropa tłoczna będzie do modernizowanego stanowiska przeładunkowego z Naftobazy
w Dębogórzu.
Istnieje możliwość wystąpienia konieczności przesunięcia linii cumowniczej w kierunku kanału portowego,
co wpłynie na potrzebę przedłużenia w kierunku akwenu istniejącej platformy przeładunkowej.
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BUDOWA INFRASTRUKTURY PORTOWEJ DO ODBIORU ŚCIEKÓW SANITARNYCH ORAZ
ZASILANIA STATKÓW W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Projekt zakłada możliwość odbioru ścieków ze statków wycieczkowych z maksymalną wydajnością 200
m3/h oraz z pozostałych statków z wydajnością 40 m3/h. Największe ilości ścieków odbierane będą z
Nabrzeża Francuskiego i Polskiego, gdzie cumują statki pasażerskie. Dlatego, w pierwszej fazie budowy
infrastruktury będą prowadzone prace na dostosowaniu tych dwóch nabrzeży.
W związku z pracami prowadzonymi przez Parlament Europejki nad dyrektywą ws. infrastruktury paliw
alternatywnych, porty zobligowane będą do zapewnienia zasilania w energię elektryczną statków z lądu.
Rozwiązania zastosowane w tym projekcie będą musiały spełniać wymogi wskazane w niniejszej
dyrektywie.


PRZEBUDOWA LOKALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII CIEPLNEJ Z WYKORZYSTANIEM ENERGII
ODNAWIALNEJ ORAZ BUDOWA URZĄDZEŃ WYTWARZANIA ENERGII „ZIELONEJ” (ETAP I i III)

Przewiduje się likwidację kotłowni olejowych na rzecz zapewnienia energii z kolektorów słonecznych i/ lub
paneli fotowoltaicznych umieszczanych na magazynach i innych. Możliwe jest także zastosowanie pomp
cieplnych na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.


PRZEBUDOWA DOSTĘPU KOLEJOWEGO DO ZACHODNIEJ CZĘŚCI PORTU GDYNIA

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zachodniej części portu w Gdyni po stronie północnej
i południowej realizowanego obecnie przedsięwzięcia „Zagospodarowanie rejonu nabrzeża Bułgarskiego
w Porcie Gdynia”. Inwestycja polegać będzie na przebudowie układu torowego wraz z jej elektryfikacją.
W związku z powyższym planowane są następujące zadania inwestycyjne na poszczególnych nabrzeżach
portu:


Nabrzeże Indyjskie
o Infrastruktura hydrotechniczna

Przebudowa nabrzeża związana będzie z wykonaniem dobudowy nabrzeża z wyjściem linii cumowniczej
na wodę o ok. 6 m. Długość przebudowywanego nabrzeża z uzyskaniem głębokości konstrukcyjnej -15,50
m wyniesie ok. 550 mb.
W celu osiągnięcia rzędnej dna -15,50 m, konieczne będzie wykonanie robót czerpalnych o kubaturze
ok. 260.000 m3.
o Infrastruktura elektroenergetyczna
Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej obejmie przebudowę linii kablowych nn 0,4 kV w zakresie
zasilania gniazd dźwigowych wraz z regulacją położenia ich w stosunku do nawierzchni nabrzeża i
nawierzchni drogowo – kolejowej. W kanalizacji kablowej przebudowane zostaną linie kablowe nn 0,4 kV i
SN 15 kV zasilające m.in. instalacje na nabrzeżu, urządzenia przeładunkowe i obiekty kubaturowe.
W zależności od potrzeb przewiduje się budowę dedykowanej kanalizacji kablowej do zasilania
statków z lądu w energię elektryczną.

o Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
W ramach przebudowy sieci wodociągowej przewiduje się wymianę istniejących odcinków wraz z ich
zabezpieczeniem oraz budowę nowych odcinków pod kątem punktów poboru wody z nabrzeża i sieci
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hydrantowej. Dodatkowo nowe odcinki sieci posłużą do połączeń sieci promieniowej w pierścieniową celem
poprawy rozprowadzenia wody w nabrzeżu.
W ramach przebudowy kanalizacji deszczowej przewiduje się budowę ciągów celem poprawy
odprowadzenia wód opadowych z konstrukcji nabrzeża i nawierzchni drogowo – kolejowej. Ponadto
przewiduje się przebudowę istniejących i budowę nowych wylotów kanalizacji deszczowej. Przebudowa
polegać będzie na dostosowaniu parametrów technicznych wylotów do nowych warunków opadowych i
odprowadzenia wód ze zlewni.
W zakresie kanalizacji sanitarnej przewiduje się przebudowę istniejącej oraz budowę nowej sieci
odprowadzającej min. ścieki ze statków oraz sąsiadujących z nabrzeżami obiektów kubaturowych.


Nabrzeże Francuskie
o Infrastruktura hydrotechniczna

Nowoprojektowana konstrukcja związana będzie z wyjściem na wodę o ok. 3 m na odcinku ok. 520 m
z uzyskaniem głębokości konstrukcyjnej -15,50 m. Na nowoprojektowanym nabrzeżu planuje się
zamontowanie nowych urządzeń odbojowych oraz cumowniczych. W ramach przebudowy nie przewiduje
się ingerencji w stan istniejący torowisk kolejowych.
W celu osiągnięcia rzędnej dna -15,50 m, konieczne będzie wykonanie robót czerpalnych o kubaturze
ok. 110.000 m3.
o Infrastruktura elektroenergetyczna
Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej obejmie przebudowę linii kablowych nn 0,4 kV w zakresie
zasilania gniazd dźwigowych wraz z regulacją położenia ich w stosunku do nawierzchni nabrzeża i
nawierzchni drogowo – kolejowej. Kanalizacja kablowa obejmie ciągi instalacyjne wykonane z rur
przepustowych wraz ze studzienkami rewizyjnymi. W kanalizacji kablowej przebudowane zostaną linie
kablowe nn 0,4 kV zasilające m.in. instalacje na nabrzeżu i obiekty kubaturowe.
W zależności od potrzeb przewiduje się budowę dedykowanej kanalizacji kablowej do zasilania statków
z lądu w energię elektryczną.
o Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
W ramach przebudowy sieci wodociągowej przewiduje się wymianę istniejących odcinków wraz z ich
zabezpieczeniem oraz budowę nowych odcinków pod kątem punktów poboru wody z nabrzeża i sieci
hydrantowej. Dodatkowo nowe odcinki sieci posłużą do połączeń sieci promieniowej w pierścieniową celem
poprawy rozprowadzenia wody w nabrzeżu.
W ramach przebudowy kanalizacji deszczowej przewiduje się budowę ciągów celem poprawy
odprowadzenia wód opadowych z konstrukcji nabrzeża i nawierzchni drogowo – kolejowej. Ponadto
przewiduje się przebudowę istniejących i budowę nowych wylotów kanalizacji deszczowej. Przebudowa
polegać będzie na dostosowaniu parametrów technicznych wylotów do nowych warunków opadowych i
odprowadzenia wód ze zlewni.
W zakresie kanalizacji sanitarnej przewiduje się przebudowę istniejącej oraz budowę nowej sieci
odprowadzającej min. ścieki ze statków oraz sąsiadujących z nabrzeżami obiektów kubaturowych.
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Nabrzeże Duńskie

o Infrastruktura hydrotechniczna
Przebudowa nabrzeża z wyjściem na wodę o ok. 3 m na odcinku 275 mb z uzyskaniem głębokości
konstrukcyjnej -13,50 m. Na nowoprojektowanym nabrzeżu planuje się zamontowanie nowych urządzeń
odbojowych oraz cumowniczych.
W celu osiągnięcia rzędnej dna -13,50 m, konieczne będzie wykonanie robót czerpalnych o kubaturze
ok. 85 000 m3.
o Infrastruktura elektroenergetyczna
Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej obejmie przebudowę linii kablowych nn 0,4 kV w zakresie
zasilania rozdzielnic remontowych i montażowych. W kanalizacji kablowej przebudowane zostaną linie
kablowe nn 0,4 kV zasilające min. instalacje na nabrzeżu i obiekty kubaturowe.
W zależności od potrzeb przewiduje się budowę dedykowanej kanalizacji kablowej do zasilania statków
z lądu w energię elektryczną.
o Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
W ramach przebudowy sieci wodociągowej przewiduje się wymianę istniejących odcinków wraz z ich
zabezpieczeniem oraz budowę nowych odcinków pod kątem punktów poboru wody z nabrzeża i sieci
hydrantowej. Dodatkowo nowe odcinki sieci posłużą do połączeń sieci promieniowej w pierścieniową celem
poprawy rozprowadzenia wody w nabrzeżu.
W ramach przebudowy kanalizacji deszczowej przewiduje się budowę ciągów celem poprawy
odprowadzenia wód opadowych z konstrukcji nabrzeża i nawierzchni placowej. Ponadto przewiduje się
przebudowę istniejących i budowę nowych wylotów kanalizacji deszczowej. Przebudowa polegać będzie
na dostosowaniu parametrów technicznych wylotów do nowych warunków opadowych i odprowadzenia
wód ze zlewni.
W zakresie kanalizacji sanitarnej przewiduje się przebudowę istniejącej oraz budowę nowej sieci
odprowadzającej min. ścieki ze statków oraz z barki odbierającej ścieki na redzie lub basenie portowym.


Nabrzeże Helskie I
o Infrastruktura hydrotechniczna

Przebudowa nabrzeża związana będzie z:

wydłużeniem nabrzeża Helskiego I o około 170 mb i uzyskaniem nabrzeża o łącznej
długości około 970 mb, z jednoczesnym uzyskaniem głębokości konstrukcyjnej przy
nabrzeżu - 15,50 m;

likwidacją nabrzeża Helskiego II wraz z rampą ro-ro A;

wykonaniem odcinka łączącego przebudowaną rampę ro-ro B z nabrzeżem Helskim I
(odcinkiem nowobudowanym);

przebudową rampy ro-ro B na nabrzeżu;

likwidacją terenów przyległych bezpośrednio do nabrzeża Helskiego II w pasie szerokości
~50m.
Przebudowa istniejącej konstrukcji nabrzeża Helskiego I obejmie wyjście na wodę o ok. 2 m.
Nowoprojektowane nabrzeża wyposażone będą w nowe urządzenia odbojowe i cumownicze. W celu
osiągnięcia rzędnej dna -15,50 m, konieczne będzie wykonanie robót czerpalnych o kubaturze ok. 380.000
m3.
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o Infrastruktura elektroenergetyczna
Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej obejmie przebudowę linii kablowych nn 0,4 kV w zakresie
zasilania urządzeń odbiorczych i technologicznych posadowionych wzdłuż nabrzeża i w jego sąsiedztwie.
W kanalizacji kablowej przebudowane zostaną linie kablowe SN 15 kV i nn 0,4 kV zasilające min. suwnice
przeładunkowe na nabrzeżu, urządzenia technologiczne rampy oraz obiekty kubaturowe. W zależności od
potrzeb przewiduje się budowę dedykowanej kanalizacji kablowej do zasilania statków z lądu w energię
elektryczną.
o Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
W ramach przebudowy sieci wodociągowej przewiduje się wymianę istniejących odcinków wraz z ich
zabezpieczeniem oraz budowę nowych odcinków pod kątem punktów poboru wody z nabrzeża i sieci
hydrantowej. Dodatkowo nowe odcinki sieci posłużą do połączeń sieci promieniowej w pierścieniową celem
poprawy rozprowadzenia wody w nabrzeżu.
W ramach przebudowy kanalizacji deszczowej przewiduje się budowę ciągów celem poprawy
odprowadzenia wód opadowych z konstrukcji nabrzeża i nawierzchni placowej i składowej. Ponadto
przewiduje się przebudowę istniejących i budowę nowych wylotów kanalizacji deszczowej. Przebudowa
polegać będzie na dostosowaniu parametrów technicznych wylotów do nowych warunków opadowych i
odprowadzenia wód ze zlewni.
W zakresie kanalizacji sanitarnej przewiduje się przebudowę istniejącej oraz budowę nowej sieci
odprowadzającej min. ścieki ze statków oraz sąsiadujących z nabrzeżami obiektów kubaturowych.


Nabrzeże Bułgarskie

Od strony południowej obecnie realizowanej inwestycji pn. „Zagospodarowanie rejonu nabrzeża
Bułgarskiego w Porcie Gdynia” planowana jest przebudowa układu torowego wraz z wybudowaniem drogi
technologicznej z drogami dojazdowymi. W ten sposób powstanie terminal intermodalny obsługujący
pociągi o długości ok. 700.
W północnej części zostanie przebudowany układ kolejowy od terminalu intermodalnego BCT Sp. z o.o.
w kierunku zachodnim na długości ok. 2,5 km oraz jego elektryfikacja na całej długości. Rozważana jest
kwestia wybudowania dodatkowego toru kolejowego.
Planowane jest wybudowanie odwodnienia jednej głowicy oraz wybudowanie systemu zdalnego
sterowania ruchem kolejowym SRK.
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Nabrzeże Rumuńskie

W ramach przedsięwzięcia planowana jest przebudowa Nabrzeża Rumuńskiego na odcinku około 630
metrów, która umożliwi cumowanie i obsługę znacznie większych niż dotychczas statków i wiąże się
z uzyskaniem głębokości konstrukcyjnej -15,5 m oraz planowanym zwiększonym obciążeniem konstrukcji
nabrzeża. Przebudowywane nabrzeże obejmuje także odcinek przejściowy ułatwiający obsługę statków
przy rampie ro-ro A Nabrzeża Czeskiego oraz odcinek przejściowy Nabrzeża Słowackiego.
o Infrastruktura hydrotechniczna




budowa i przebudowa konstrukcji nabrzeża
roboty czerpalne do rzędnej -13,5
przebudowa torowiska poddźwigowego wraz z budową trzeciej szyny podźwigowej

o Infrastruktura drogowo-kolejowa


przebudowa układu torowego (tory 401, 402, 403 wraz z niezbędną ilością rozjazdów), na
odcinku ok. 600 mb, mierzone od kozłów oporowych od strony Nabrzeża Słowackiego
w kierunku Nabrzeża Czeskiego

o Infrastruktura wodno-kanalizacyjna




przebudowa sieci wodociągowej
budowa punktów odbioru ścieków ze statków
przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z likwidacją istniejących i budową nowych wylotów
kanalizacji deszczowej w nabrzeżu wraz z budową urządzeń podczyszczających

Dlatego też rozpatrując oddziaływania skumulowane planowanego przedsięwziąć na etapie eksploatacji,
należy je rozpatrywać wraz z powyżej przedstawionymi, planowanymi działaniami Zarządu Morskiego
Portu Gdynia S.A. na rok 2020.

10.1.1 Skumulowany poziom emisji zanieczyszczeń do atmosfery
Poniżej przedstawiono skumulowane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia w trakcie eksploatacji,
wraz z innymi nabrzeżami objętymi programem przebudowy i wymienionymi powyżej.

Wielkość emisji z przedmiotowej inwestycji przedstawiono w rozdziale „Emisja zanieczyszczeń pyłowogazowych do powietrza” niniejszego opracowania.
Natomiast w obliczeniach efektu skumulowanego, dla nabrzeży poza przedmiotową inwestycją, wielkość
emisji ze statków i strefy nabrzeżowej przyjęto na podstawie opracowania „Karta informacyjna
przedsięwzięcia: Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap I Nabrzeże Rumuńskie”, dla którego dnia
18.11.2013r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, wydał decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia jw. (decyzja znak: RDOŚ-Gd-WOO.4211.14.2013.ER.12).
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Metodyka obliczeń zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery

W celu obliczenia stężeń maksymalnych 1-godzinowych oraz stężenia średniorocznego zanieczyszczeń,
przeprowadzono symulację przy użyciu pakietu programów OPERAT FB wraz z modułami - pakiet służy 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. 2010 Nr 16 poz. 87).
Emisję z pojazdów obliczono metodyką EMEP/Corinair B710 i B76, zawartą w instrukcji dostępnej na
stronie Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska.
Wysokość emitorów powierzchniowych przyjęto do obliczeń w wielkości H = 5 m a nie jak wynosi
rzeczywista wysokość wylotów rur wydechowych samochodów (od 0,5 m dla samochodów osobowych do
ok. 3 m dla ciężarówek). Powyższe wynika z założeń do formuł obliczeniowych – w tym wypadku formuły
potęgowej niskiej średniej prędkości wiatru i z założenia, że stężenie zanieczyszczenia w punkcie emisji
jest nieskończenie duże, w rezultacie których stężenia z niskich emitorów są w istotny sposób zawyżane w
wynikach, deformując istotnie wynik końcowy stężenia i tym samym ocenę wpływu na jakość powietrza.
o Wielkość emisji ze statków
Przewiduje się statki o długości ok. 250 m i mocy silnika głównego 25-35 tys. KM. Do obliczeń emisji
maksymalnej (chwilowej) do powietrza, przyjęto jako wariant najniekorzystniejszy – duży statek z silnikiem
głównym o mocy ok. 25 tys. kW (ok. 34 tys. KM). Założono przeciętnie obsługę 2 statków tygodniowo.
Zaprezentowane poniżej dane przyjęto na podstawie opracowania „Wpływ na środowisko aerosanitarne
eksploatacji przedsięwzięcia zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia” (ECO–
Mar, sierpień 2009), na podstawie analizy charakterystyk statków o podanej wyżej wielkości
wybudowanych po 2000 roku. W ww. źródle, do obliczeń emisji zanieczyszczeń ze statków przyjęto dane
na podstawie:



raportu ”Current Methodologies and Best Practices in Preparing Port Emission Inwentories”
(ICF Consulting, 2006);
referatu K. Kołwzana „Zapobieganie zanieczyszczaniu powietrza przez statki w świetle
najnowszych wymagań Załącznika VI do Konwencji MARPOL 73/78”, wygłoszonego na
XXIX Międzynarodowym Sympozjum Siłowni Okrętowych „XXIX MSSO 2008” (Biul. Inf.
PRS S.A., 6/273, 2008).

Uwzględniono również przepisy obowiązujące w portach państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej
oraz w polskich obszarach morskich, ograniczające zawartość zanieczyszczeń w paliwie żeglugowym,
w tym siarki do 1,5%. Od stycznia 2010 r. obowiązuje ograniczenie zawartości siarki do 0,1% rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących
zawartości siarki w paliwie żeglugowym (Dz.U. Nr 58, poz. 477).
Pobyt statku w porcie podzielono na etapy:


I etap – ok. 1 godziny - wejście do portu, manewry, cumowanie;



II etap – od kilku do kilkunastu godzin – pobyt przy nabrzeżu;



III etap – związany z wyjściem statku z portu, jest zbliżony pod względem emisji do etapu I.
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I i III etap: wejście/wyjście, manewry, cumowanie (210 h/a)

Podczas wejścia do Portu i wyjścia z niego założono pracę następujących źródeł emisji na statku:
1. praca silnika głównego - w czasie wejścia do portu i manewrów statek wykorzystuje średnio ok. 10%
mocy silnika głównego (z przerwami):
Wartości emisji maksymalnej:
NOx = 25,9 kg/h
SO2 = 4,2 kg/h
CO = 3,5 kg/h
PM10 = 1,9 kg/h

2. praca agregatów prądotwórczych (ok. 1.000 kW):
Wartości emisji maksymalnej:
NOx = 12 kg/h
SO2 = 3,4 kg/h
CO = 1,1 kg/h
PM10 = 0,75 kg/h
Emisja ta została uwzględniona w obliczeniach jako liniowe źródło emisji.

II etap: Postój przy nabrzeżu (1.100 h/a)
Praca agregatów prądotwórczych oraz kotła (ok. 1.500 kW):
Wartości emisji maksymalnej:
NOx = 18 kg/h
SO2 = 5,1 kg/h
CO = 1,6 kg/h
PM10 = 1,12 kg/h

o Wielkość emisji ze strefy nabrzeżowej
Z uwagi na fakt, iż w strefie nabrzeżowej nie przewiduje się ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów
serwisowych (np. dostarczających zaopatrzenie do statku, wozów asenizacyjnych lub odbierających
odpady itp.) - założono ruch przy nabrzeżu 1 pojazdu ciężarowego przez całą dobę. Pojazd na tym terenie
przebywa trasę 700 m.
Obszar ten został uwzględniony w obliczeniach jako powierzchniowe źródło emisji.
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Do obliczeń emisji kolejowej przyjęto:


wskaźniki GIOŚ47, które wynoszą:

Tabela 10.1.1-1 Wskaźniki dla transportu kolejowego







Substancja

CO

NMLZO (przyjęto HCal)

NOx

PM

SO2

[g/kg paliwa]

29,5

12,7

54

4,7

2,2

Moc znamionowa lokomotywy - 600 kW
Czas jazdy po terenie nabrzeża – 10 min., pełna moc, zużycie paliwa: 220 g/kWh = 22 kg
Bieg jałowy – 50 min., zużycie paliwa: 10 g/kWh = 5 kg.
Zużycie paliwa sumarycznie – 27 kg/godz.
Czas pracy sumarycznie – 360 godz. rocznie (przyjęto 1 skład dziennie).

Dla ww. warunków, emisja zanieczyszczeń z transportu kolejowego w obszarze nabrzeża wyniesie:

Tabela 10.1.1-2 Wielkość emisji zanieczyszczeń z transportu kolejowego

Substancja

Emisja godzinowa [kg/h]

Emisja roczna [Mg/a]

Tlenek węgla

0,797

0,287

Węglowodory alifatyczne

0,343

0,123

Tlenki azotu

1,458

0,525

Pył PM10

0,127

0,046

Ditlenek siarki

0,059

0,021

Emisja z transportu kolejowego zostały uwzględniona w obliczeniach jako liniowe źródło emisji.

Wyniki
aerosanitarny
10.1.1.1

obliczeń

skumulowanego

oddziaływania

inwestycji

na

stan

Zakres skrócony
Zakres skrócony obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza stosuje się w przypadku spełnienia niżej
podanych kryteriów. W razie ich niedotrzymania należy zastosować obliczenia zgodnie z zakresem
pełnym.
Kryterium opadu pyłu:

47

„Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza” MŚ GIOŚ,

2003

186

Budowa Publicznego Terminalu Promowego
w Porcie Gdynia przy Nabrzeżu Polskim.
Numer projektu: 20T23488.00
Rewizja: 04
czerwiec 2014 r.
Strona 187 / 202

 E
f

fe



e

gdzie:

0,0667
3,15
he

n
e

[mg/s]

E – średnia emisja danej frakcji pyłowej dla okresu obliczeniowego;
h – geometryczna wysokość emitora liczona od poziomu terenu.

Analizowano emisję pyłu z 5 emitorów.
0,0667/n*Σh3,15 = 3000
Suma emisji średniorocznej pyłu = 195,3 < 3000 [mg/s]
Łączna emisja roczna = 6,16 < 10 000 [Mg]
Ponieważ powyższy warunek został spełniony. Nie potrzeba obliczać rozkładu opadu pyłu w sieci
receptorów.
Kryterium dla zespołu emitorów: Σ Smm ≤ 0,1∙D1
Jest to warunek dla zespołu emitorów, gdzie Σ S mm – suma stężeń najwyższych z maksymalnych
zanieczyszczeń w powietrzu.
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że niektóre z analizowanych substancji nie spełniają powyższego
warunku. Obliczenia dla tych substancji kontynuowane były zatem zgodnie z zakresem pełnym.

Zakres pełny
Do obliczeń zgodnie z zakresem pełnym wytypowano substancje wymienione w powyższej tabeli.
Tabela 10.1.1-3 Klasyfikacja substancji do obliczeń w zakresie pełnym – oddziaływanie skumulowane

Zakres pełny

Zakres skrócony

pył PM-10

węglowodory aromatyczne

dwutlenek siarki

benzen

tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
węglowodory alifatyczne

Maksymalne wartości stężeń w sieci receptorów na poziomie terenu zestawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 10.1.1-4 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów – oddziaływanie
skumulowane

Nazwa zanieczyszczenia

Najwyższe stężenie
maksymalne µg/m3

Maksymalna częstość
przekroczeń D1, %

Obliczone

Dopuszczalne

Obliczona

pył PM-10

18,4

280

dwutlenek siarki

152,0

350

tlenki azotu jako NO2

573,7

tlenek węgla
benzen

Maksymalne stężenie
średnioroczne, µg/m3

Dopuszczalna

Obliczone

Da - R

0,00

< 0,2

0,155

< 16

0,00

< 0,274

0,970

<7

200

0,36

> 0,2

4,037

< 16

131,5

30000

0,00

< 0,2

1,448

0,03

30

0,00

< 0,2

0,0010

<2

węglowodory aromatyczne

0,6

1000

0,00

< 0,2

0,017

< 38,7

węglowodory alifatyczne

21,0

3000

0,00

< 0,2

0,107

< 900

pył zawieszony PM 2,5

18,388

brak

-

0,1517

<5

Oddziaływanie skumulowane w wyniku eksploatacji przedmiotowej inwestycji oraz pozostałych
przedsięwzięć na terenie Portu Gdynia, nie będzie zagrażać czystości atmosfery oraz zdrowiu okolicznych
mieszkańców
Przekroczenia częstości przekroczeń dla stężeń jednogodzinowych tlenków azotu, wystąpi wyłącznie
w rejonie nabrzeży, nie wykraczając poza granice Portu Gdynia oraz wody portowe, i jest związane głównie
z postojami statków przy nabrzeżach oraz pracą agregatów prądotwórczych.
Należy przy tym nadmienić, iż w zakresie inwestycji będącej przedmiotem niniejszego opracowania,
przewidziano zasilanie statków z lądu – co ograniczy emisję zanieczyszczeń, w przeciwieństwie do emisji,
która miałaby miejsce podczas użytkowania agregatów prądotwórczych.
Wyniki obliczeń poziomów substancji w powietrzu atmosferycznym oraz graficzna prezentacja rozkładu
stężeń substancji w powietrzu atmosferycznym, w kontekście oddziaływań skumulowanych, stanowią
załącznik do opracowania.

10.1.2 Skumulowany poziom emisji hałasu
Oddziaływanie skumulowane pochodzące z funkcjonowania portu, przedstawiono w postaci tabelarycznej.
W celu określenia skumulowanego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na terenie portu w Gdyni,
model obliczeniowy oparto na danych otrzymanych od inwestora:


„Raport skumulowanych oddziaływań na środowisko projektowanych inwestycji” (Sierpień
2008/styczeń 2019)



Karta Informacyjna przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etap I nabrzeże
rumuńskie”

Lokalizacja źródeł przyjętych do obliczeń źródeł hałasu wraz z zasięgiem oddziaływania skumulowanego
portu przedstawiono na załącznikach graficznych 4.3 oraz 4.4 do przedmiotowego opracowania. Parametry
źródeł przedstawiono w postaci wydruków komputerowych z programu SoundPlan v.7.1.
Na załączniku graficznym 4.3 części „Akustyka” przedstawiono zasięg oddziaływania skumulowanego
hałasu dla Portu bez przedmiotowej inwestycji.
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Na załączniku graficznym 4.4 części „Akustyka” przedstawiono zasięg oddziaływania skumulowanego
hałasu dla Portu z przedmiotową inwestycja.
Teren Portu podzielono na sektory. Każdy z sektorów potraktowano, jako oddzielne źródło
powierzchniowe. Poszczególne źródła oznaczono następującymi symbolami:
1.

Rejon Nabrzeża Helskiego – Baza Kontenerowa (BCT) – hałas generowany głównie przez sprzęt
przeładunkowy kontenerów (żurawie, suwnice, wody podsiębierne, wózki widłowe), ruch
samochodów ciężarowych i kolej

2.

Główne place składowe samochodów osobowych. Dodatkowo planowana na istniejących
nieużytkach Infrastruktura Centrum Dystrybucyjno – Logistycznego

3.

Nabrzeże Bułgarskie – Baza Kontenerowa (GCT). Hałas generowany głównie przez sprzęt
przeładunkowy kontenerów, ruch samochodów ciężarowych i kolej.

4.

Stocznia Gdynia (hałas od operacji stoczniowych)

5.

Głównie zabudowa biurowa i magazynowa oraz małe zakłady produkcyjne

6.

Rejon tzw. międzytorza

7.

Rejony basenów IV, V i VI. Nabrzeża przeładunkowe drobnicy, zboża i pasz. Budynki
magazynowe, elewatory

8.

Rejon nabrzeża Duńskiego. Obecnie składowiska złomu

9.

Rejon nabrzeża Francuskiego, Holenderskiego i Belgijskiego – magazyny, place składowe
kruszywa oraz miejsce cumowania statków wycieczkowych

10. Rejon nabrzeży związany z przeładunkami ładunków sypkich (głównie śruty) oraz płynnych)
11. Stocznia Nauta
12. Obejmuje teren planowanej inwestycji w rejonie nabrzeża Polskiego i Fińskiego. Do obliczeń nie
przyjmowano zastępczego źródła tylko te, które opisano we wcześniejszym rozdziale dotyczącym
oddziaływania akustycznego inwestycji na etapie eksploatacji.
13. Rozbudowa terminalu RO-RO
14. Zagospodarowanie terenu Rejonu Nabrzeża Bułgarskiego
15. Centrum Dystrybucyjno-Logistyczne
16. Parking przy ul. Chrzanowskiego
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45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Przekroczenia

Skumulowany obliczony
poziom emisji hałasu z
całego portu.**

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

Przekroczenia

Obliczony poziom emisji
hałasu z portu bez
przedmiotowej inwestycji.*

Dopuszczalny poziom hałasu
LAeqN [dB]

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

Obliczony poziom emisji
hałasu z przedmiotowej
inwestycji.

Dopuszczalny poziom hałasu
LAeqD [dB]

P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P-10
P-11

Wysokość nad poziomem terenu [m]

Nr punktu

Tabela 10.1.2-1 Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji oraz oddziaływanie portu na najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej.

Przekroczenia

Dzień
[dB]

Noc
[dB]

Dzień
[dB]

Noc
[dB]

Dzień
[dB]

Noc
[dB]

Dzień
[dB]

Noc
[dB]

Dzień
[dB]

Noc
[dB]

Dzień
[dB]

Noc
[dB]

52,5
48,9
42,8
42,2
40,5
46,0
37,1
39,0
32,1
31,0
33,0

27,9
22,9
30,4
31,4
30,2
18,4
11,3
43,7
14,5
21,6
32,7

-

-

48,4
46,0
44,6
41,6
40,4
48,1
44,1
52,5
49,6
51,9
50,9

45,1
42,9
39,9
38,6
37,3
45,0
41,0
49,5
46,6
48,9
47,7

-

0,1
4,5
1,6
3,9
2,7

55,0
50,9
47,0
45,1
43,7
50,6
44,7
53,1
50,5
52,3
52,6

45,1
43,3
40,5
39,2
38,1
45,1
41,3
50,3
47,1
48,9
48,1

-

0,1
0,1
5,3
2,1
3,9
3,1

-

*Obliczony poziom emisji hałasu portu uwzględnia wszystkie zrealizowane, będące w realizacji oraz planowane inwestycje bez uwzględnienia przedmiotowej
inwestycji na nabrzeżu polski i fińskim
**Obliczony poziom emisji hałasu portu uwzględnia wszystkie zrealizowane, będące w realizacji oraz planowane inwestycje z uwzględnieniem przedmiotowej
inwestycji na nabrzeżu polski i fińskim
Powyższe wyniki obliczeń wskazują na brak wystąpienia przekroczeń hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej.

10.1.2.1

Wnioski z obliczeń skumulowanego oddziaływania inwestycji na klimat

akustyczny
Z przeprowadzonych obliczeń akustycznych wynikają następujące wnioski.
Stwierdza się, że dla przyjętej metody obliczeniowej, realizacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie
znacząco negatywnie na klimat akustyczny zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej wokół terenów portu
w Gdyni. Ponadto zmiany będą tak małe (poziom hałasu wzrośnie nie więcej niż 1 dB), że różnica nie
będzie niedostrzegalna przez ludzkie ucho


Poziom hałasu przemysłowego pochodzący tylko od źródeł zlokalizowanych na terenie
planowanego przedsięwzięcia nie przekracza wartości dopuszczalnych zarówno w porze dziennej
(55dB) jak i nocnej (45 dB) na terenach podlegających ochronie akustycznej



W porze dnia, po realizacji planowanej inwestycji skumulowany poziom emisji hałasu z terenu
Portu, na terenach podlegających ochronie akustycznej, nie będzie przekraczał wartości
dopuszczalnej (55 dB)



W porze nocy, po realizacji planowanej inwestycji skumulowany poziom emisji hałasu, na terenach
podlegających ochronie akustycznej, w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie
będzie przekraczał wartości dopuszczalnej (45 dB)



W porze nocy, po realizacji planowanej inwestycji, nie nastąpi pogorszenie istniejącego klimatu
akustycznego pochodzącego od skumulowanego poziomu emisji hałasu dla terenów, na których
zlokalizowano receptory 6, 8, 9-11. ).

Reasumując stwierdza się, że planowana inwestycja nie wpłynie znacząco na klimat akustyczny a zmiany
w poziomie hałasu na terenach chronionych w otoczeniu Portu nie będą dostrzegalne.
Niepewność prognozowania poziomu hałasu przemysłowego (parkingi, terminale, ruch samochodów) jest
związana głównie z przyjętym średniogodzinnym natężeniem ruchu pojazdów samochodowych, a
zwłaszcza z założonym procentowym udziałem transportu ciężkiego. Dokładność obliczeń poziomu
równoważnego dźwięku A w środowisku wynosi +/- 3 dB.

10.1.3 Wpływ przyszłych inwestycji ZMPG S.A. (związanych z deponowaniem osadów
dennych w latach 2014-2020) na klapowisko i sąsiadujące obszary Natura 2000
Realizacja oraz eksploatacja planowanych inwestycji, wymagać będzie prowadzenia prac czerpalnych.
Przed przystąpieniem do tych robót należy przeprowadzić analizę chemiczną osadów dennych
zalegających dno, aby stwierdzić czy nie są one zanieczyszczone.
W przypadku czystego urobku może 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 żerowania dla ptaków morskich, zarówno żywiących się
organizmami bentosowymi (zasypanie dna z małżami) 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. Leży ono poza najważniejszymi 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 duże głębokości panujące w tym miejscu, z drugiej niestabilność podłoża
uniemożliwiająca rekolonizację dna w obrębie klapowiska przez małże.
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Zgodnie z opracowaniem „Analiza możliwości…”48 w ramach inwestycji Przebudowa Kanału Portowego
w Porcie Gdynia, na klapowisku Gdynia w latach 2009‚2011 zdeponowano łącznie ok. 1 532,8 tys. m 3
osadów dennych pochodzących z przebudowy Ostrogi Pilotowej oraz pogłębiania akwenów portowych.
Zgodnie z informacjami podanymi przez Inwestora, ilość urobku, który zostanie jeszcze odtransportowany
na klapowisko na Zatoce Puckiej w ramach pozostałych inwestycji Portu Gdynia w perspektywie
programowej 2007-2015, szacowana jest na ok. 246,5 tys. m3. Przy powierzchni klapowiska wynoszącej
ok. 6,4 km2, całkowity współczynnik odłożenia urobku ze wszystkich ww. inwestycji równy będzie ok. 0,28
m3/m2. Pozostanie to bez wpływu na batymetrię JCWP Zatoka Pucka Zewnętrzna.
Mając na uwadze wyniki badań próbek pobranych49 zarówno na terenie klapowiska, jak i wokół niego,
uznano, że prace czerpalne, które będą prowadzone w ramach planowanych inwestycji − podobnie jak
uruchamianie powierzchniowych osadów wywołane zjawiskami naturalnymi − nie spowodują zwiększenia
stężenia ww. substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do poziomu toksycznego dla
organizmów wodnych oraz przedostania się ich do łańcucha troficznego. Uruchomienie tych substancji z
warstwy powierzchniowej osadów piaszczystych, stwarzające potencjalne największe zagrożenie, będzie
porównywalne ze skutkami wywołanymi silnym falowaniem, podczas którego dochodzi do resuspensji
osadów.
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 powyższym, w ramach przeprowadzonej w niniejszym raporcie oceny oddziaływania
planowanych inwestycji na terenie Portu w Gdyni można stwierdzić, iż nie będą mieć znaczącego wpływu
na obszary chronione w ramach Natura 2000.

10.2 Zestawienie oddziaływań
W zależności od czasu trwania wyróżniamy oddziaływania krótko-, średnio- i długoterminowe. Działania
krótkoterminowe zaistnieją na etapie budowy oraz likwidacji inwestycji, a związane mogą być z czasowym
oddziaływaniem np. w zakresie wibracji lub pylenia (skutek prowadzenia prac budowlanych/rozbiórkowych)
i ustąpią po zakończeniu tychże etapów.
Niektóre zmiany w środowisku pozostają nieodwracalne (od czasu eksploatacji inwestycji), przez co
oddziaływanie inwestycji na środowisko jest elementem stałym. Oddziaływania stałe związane
z planowaną inwestycją to głównie:
 zmiana krajobrazu terenu
 zmiana klimatu akustycznego
Zmiany te, wywołane ingerencją człowieka w środowisku są nieuniknione, niezależnie od rodzaju inwestycji
mogącej powstać na analizowanym terenie. Otoczenie obszaru, na którym planowana jest inwestycja, ze

48

„Analiza możliwości spowodowania przez inwestycję Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap I

Nabrzeże Rumuńskie nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły”, HYDROLOG, Warzymice, październik 2013
49

Wyniki badań wskazane w opracowaniu „Analiza możliwości…” na podstawie „Badanie walorów

przyrodniczych siedliska dennego w rejonie klapowiska, wyznaczonego dla Portu Gdynia oraz wpływu
zrealizowanych projektów na obszary Natura 2000”, Instytut Morski w Gdańsku. Gdańsk, październik 2012
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względu na swój charakter, pozwala wnioskować, że nie spowoduje ona rażącej ingerencji pod kątem
wizualnego postrzegania przestrzeni oraz oddziaływań akustycznych.
Wszelkie oddziaływania związane z budową, eksploatacją i likwidacją planowanego przedsięwzięcia
można określić jako oddziaływania odwracalne, gdyż istnieją możliwości przywrócenia terenu do stanu
z przed inwestycji, odtworzeniu jego funkcji w wyniku rekultywacji i rewitalizacji.
Chwilowym oddziaływaniem inwestycji będzie okresowy zrzut oczyszczonych ścieków deszczowych.
Z kolei do wtórnych oddziaływań można zaliczyć związaną z etapem realizacji potencjalną możliwość
unoszenia przez wiatr pyłów z terenów pozbawionych pokrywy roślinnej. Oddziaływanie to jednak będzie
ograniczone czasowo, a sprawne prowadzenie prac i właściwa organizacja robót będą istotnie
minimalizować jego wpływ.
Natomiast przewidywane oddziaływania skumulowane dotyczyć będą głównie zwiększonego
oddziaływania ruchu statków oraz związaną z tym emisją spalin i hałasu, w powiązaniu z pozostałymi
nabrzeżami na terenie Portu.
Tabela 10.2-1 Zestawienie oddziaływań w zależności od rodzaju i komponentu narażonego

x

Zmniejszenie
biologicznie czynnej

x

x

x

powierzchni

Emisja zanieczyszczeń powietrza i
hałasu na etapie realizacji

x

x

Emisja zanieczyszczeń powietrza i
hałasu na etapie eksploatacji

x

Wytwarzanie odpadów

x

Zmiany w krajobrazie

x

x

x

x

Wpływ
na
powierzchniową/podziemną

wodę

x

x

x

x

x

kumulujące

x

wtórne

x

chwilowe

stałe

Zajęcie terenu i zniszczenie struktury
gleby

Czynnik

pośrednie

bezpośrednie

długoterminowe

średnioterminowe

krótkoterminowe

Rodzaj oddziaływania

x

x
x
x

x

W wyniku realizacji planowanej inwestycji skumulowany poziom emisji hałasu nie będzie przekraczał
wartości dopuszczalnych.
W ramach przeprowadzonej analizy z uwzględnieniem aktualnego stanu jakości powietrza, nie wykazano
możliwości występowania stężeń ponadnormatywnych, w tym również przy najbliższej zabudowie
mieszkaniowej.
Ponadto na podstawie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedmiotowej inwestycji na pozostałe
komponenty można stwierdzić, iż eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia:
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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,
poprzez uporządkowanie terenu i wybudowanie nowej infrastruktury wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa ludzi i środowiska w tym rejonie portu,
znacząco ograniczy przedostawanie się zanieczyszczeń do wód portowych poprzez ujęcie wód
deszczowych w zbiorczy system wyposażony w elementy podczyszczające, co w sposób pośredni
będzie miało wpływ na jakość fizykochemiczną i wizualną wód przybrzeżnych Miasta Gdyni,
wpłynie korzystnie na środowisko morskie, poprzez wybudowanie punktów zrzutu ścieków ze
statków, co wpłynie na ograniczenie zanieczyszczania morza przez statki i przyczyni się do
osiągniecia celów środowiskowych dla jednolitych części wód przejściowych na obszarze
dorzecza Wisły,
planowane przedsięwzięcie nie ma negatywnego wpływu na osiąganie celów środowiskowych dla
wód powierzchniowych i podziemnych, określonych w „Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły” zgodnym z Dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki
wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15,
t 5, str. 275 z późn. zm.), zwana Ramową Dyrektywą Wodną (RDW) –ze względu na zastosowanie
odpowiednich rozwiązań technologicznych (punkty odbioru ścieków ze statków, szczelne
nawierzchnie wyposażone w kanalizację deszczową i urządzenia oczyszczające wody opadowe).

11 ODDZIAŁYWANIA POWSTAŁE W PRZYPADKU POWAŻNEJ AWARII
Planowana inwestycja nie stanowi instalacji dużego lub zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii
przemysłową w rozumieniu prawa (Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz 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
dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2002 Nr 58, poz. 535 z późn. zm.).
Nie występują substancje niebezpieczne, których znajdowanie się na omawianym terenie na etapie
budowy bądź likwidacji inwestycji decydowałoby o zaliczeniu instalacji do zakładu o zwiększonym lub
dużym ryzyku wg Tab. 1 i 2 ww. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r.
Funkcjonowanie nabrzeża wraz z torowiskiem może stwarzać głównie zagrożenie pożarowe i nie stanowi
większego zagrożenia ekologicznego. Zabezpieczeniem ppoż. będzie sieć hydrantów zasilanych 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 możliwości przypadkowego skażenia gruntu. Na terenie Portu w Gdyni działa Portowa Straż
Pożarna zajmująca się likwidacją pożarów, ograniczaniem rozprzestrzeniania rozlewów na akwenach,
ratownictwem technicznym i medycznym. Straż ta ściśle współpracuje z Komendą Miejską Państwowej
Straży Pożarnej w Gdyni. Dodatkowo zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Morskiego W Gdyni nr 12
– Przepisy Portowe (http://bip.umgdy.gov.pl/pium/dokumenty/podglad?kod=f49adx19z2.8kbi1a19z1) w
trakcie przeładunku chemikaliów jednostki pływające WUŻ Sp. z o.o. pełnią asystę. W ramach tej
współpracy organizowane są wspólne ćwiczenia koordynujące działania poszczególnych jednostek
ratowniczych. Portowa Straż Pożarna posiada, poprzez bezpośrednią łączność z Komendą Miejską PSP w
Gdyni, połączenie z ogólnopolskim systemem ratowniczym.
W wyniku realizacji spójnego monitoringu bezpieczeństwa i ochrony obszaru Portu powstał system telewizji
dozorowanej, który poprzez zamontowanie na ścianach budynków, wieżach oświetleniowych oraz
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masztach oświetlenia nawigacyjnego ok. 60 kamer na obszarze ponad 240 ha, umożliwi obserwację bram
wjazdowych do portu, nabrzeży portowych, wejść do portu, miejsc przeładunków ładunków, również
niebezpiecznych, oraz miejsc zaokrętowania pasażerów. System monitoringu umożliwi wykrywanie
naruszeń obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska – monitoring ma charakter
prewencyjny, co przyczynia się do zapobiegania zanieczyszczaniu wód basenów portowych, w
szczególności najgroźniejszymi substancjami ropopochodnymi. Zarówno w trakcie eksploatacji jak i
realizacji planowanego przedsięwzięcia może dojść do kolizji jednostek pływających na Kanale Portowym,
co może skutkować np. przedostaniem się substancji ropopochodnych do wody i powstanie tzw. filmu
olejowego. Należy wówczas za pomocą odpowiednich środków usunąć pozostałości ropopochodne z
powierzchni wody. Przewidując taką możliwość sporządzono „Plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń
dla
wód
portowych”
(http://www.port.gdynia.pl/pl/srodowisko/zwalczanie-zagrozen)
zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu zwalczania
zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu (Dz. U. 2002 Nr 239, poz. 2026, z późn. zm.), będącego aktem
wykonawczym Ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (tekst
jednolity: Dz. U. 2012, poz 1244). 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. Na poniższych rysunkach przedstawiono kolejno schemat powiadamiania awaryjnego
zależności decyzyjnej oraz podstawowy schemat postępowania operacyjnego dla substancji
ropopochodnych.

Rysunek 11-1 Schemat powiadomienia awaryjnego zależności decyzyjnej
[źródło: Dział Ochrony Środowiska ZMPG S.A.]
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Rysunek 11-2 Podstawowy schemat postępowania operacyjnego dla substancji ropopochodnych
[źródło: Dział Ochrony Środowiska ZMPG S.A.]
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12 TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
Planowane przedsięwzięcie, polegające na przebudowie Nabrzeża Polskiego i remoncie nabrzeża
Fińskiego 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 (Dz.U. 2013 Nr 0, poz. 934, z późn. zm.) obszarami morskimi Rzeczypospolitej Polskiej są:
 morskie wody wewnętrzne,
 morze terytorialne,
 wyłączna strefa ekonomiczna - zwane „polskimi obszarami morskimi”.
Morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne wchodzą w skład terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z powyższym granica Rzeczypospolitej Polskiej (państwa) przebiega w odległości 12 mil morskich
(22.224 m) liczonych od podstawowej linii morza terytorialnego.
Zidentyfikowane 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 życia ludzi, dobra
materialne, zabytki i krajobraz, a także na gospodarkę odpadami zarówno w fazie budowy, eksploatacji
i ewentualnej likwidacji inwestycji nie predestynują omawianego przedsięwzięcia do inwestycji, która
miałaby oddziaływanie transgraniczne.
Ponadto przeanalizowane oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i ich skala, które
wiążą się z sytuacjami awaryjnymi - scenariusze możliwych wydarzeń, które mogą mieć skutki
środowiskowe, jak również sposoby zapobiegania powstawaniu sytuacjom awaryjnym na terenie Portu
w Gdyni, zostały zidentyfikowane w obowiązującym „Planie ratownictwa” obowiązującym na terenie
Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA pozwalają na stwierdzenie, że planowane przedsięwzięcie nie będzie
powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Zatem ze względu na odległość od granic Polski, charakter inwestycji i zawężenie jej oddziaływania do
miejsca realizacji i czasu budowy, przedsięwzięcie nie będzie źródłem trans granicznego oddziaływania na
środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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13 WARUNKI UŻYTKOWANIA TERENU
13.1 Faza realizacji i likwidacji
1. W przypadku wystąpienia rozlewu substancji ropopochodnych na wodach portowych należy
niezwłocznie usunąć źródło zanieczyszczenia, a wody niezwłocznie zabezpieczyć zaporami
wodnymi przed rozprzestrzenieniem się rozlewu i zastosować procedury zgodne „Planem
zwalczania zanieczyszczeń i zagrożeń dla wód portowych”:
http://www.port.gdynia.pl/pl/srodowisko/zwalczanie-zagrozen

2. Prowadzenie robót budowlanych w sposób pozwalający na uniknięcie zanieczyszczenia zarówno
odpadami stałymi jak i ciekłymi.
3. Po wykonaniu prac czerpalnych usunąć wszystkie zanieczyszczenia zalegające dno.
4. Podczas prac budowlanych z użyciem kafara powinien być prowadzony monitoring stanu
technicznego budynków sąsiadujących z terenem budowy, bądź należy zastosować technologię
alternatywną o niższej generacji drgań.
5. W trakcie prac budowlanych należy stosować rozwiązania techniczne i organizacyjne zmierzające
do maksymalnego ograniczania emisji pyłów – ogrodzenia lub stosowanie plandek lub zraszanie
lub zadaszenie składowisk materiałów sypkich;
6. Użytkowanie pojazdów w dobrym stanie technicznym oraz ograniczenie do minimum czasu pracy
silników spalinowych maszyn i samochodów budowy
7. Należy maksymalnie ograniczyć odkryte wykopy, miejsca składowania materiałów sypkich i gruntu
oraz zapewnić utwardzenie dróg dojazdowych do placu budowy.
8. Odbiór odpadów z jednostek pływających musi odbywać się zgodnie „Portowym planem
gospodarowania
odpadami
i
pozostałościami
ze
statków
w
Porcie
Gdynia”:
http://www.port.gdynia.pl/pl/srodowisko/odpady-statkowe
9. Prace związane ze zwiększoną emisją hałasu należy wykonywać w godzinach 6.00-22.00.
10. Należy prowadzić obserwację odkrytych gruntów i wykopów w zakresie zanieczyszczeń
substancjami ropopochodnymi i odpadami.
11. Prace budowlane powinny być prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wycieków
paliwa), które po zakończeniu pracy lub w przypadku awarii należy odprowadzić na miejsce
postoju o utwardzonej nawierzchni uniemożliwiającej przedostawanie się zanieczyszczeń
ropopochodnych zarówno do gruntu jak i do wód podziemnych
12. Zabrania się napraw sprzętu budowlanego na terenie wykonywanych prac budowlanych prowadzenie wszelkich napraw i konserwacji sprzętu na terenie stałych baz wykonawcy lub
w specjalistycznych punktach serwisowych.
13. Na placu budowy należy zapewnić odpowiednią ilość bezodpływowych urządzeń sanitarnych dla
ekip budowlanych.
14. Należy prowadzić selektywną gospodarkę odpadami budowlanymi.
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15. W trakcie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia należy stosować działania eliminujące i
ograniczające możliwość 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 wyposażenie placu budowy
w sorbenty).
16. Stosować zasadę minimalizacji zajęcia terenu i przekształcania jego powierzchni.
17. Ruch pojazdów powinien odbywać się po wyznaczonych drogach dojazdowych.
13.2 Faza eksploatacji
1. Wszystkie urządzenia należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym i prawidłowo
eksploatować. Przestrzegać terminów przeglądów i konserwacji posiadanych urządzeń.
2. Należy prowadzić systematyczne przeglądy sieci kanalizacyjnych.
3. Wykonywanie regularnej konserwacji i oczyszczania urządzeń podczyszczających (osadników
i separatorów ropopochodnych)
4. Należy uzyskać stosowne pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych.
5. Prowadzenie selektywnej gospodarki odpadami.
6. Odbiór odpadów z jednostek pływających musi odbywać się zgodnie „Portowym planem
gospodarowania
odpadami
i
pozostałościami
ze
statków
w
Porcie
Gdynia”:
http://www.port.gdynia.pl/pl/srodowisko/odpady-statkowe

14 ŹRÓDŁA INFORMACJI
Zasoby Internetu:


Strona Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. http://www.port.gdynia.pl/



Serwis internetowy Państwowej Służby Hydrogeologicznej - http://www.psh.gov.pl



Serwis internetowy Państwowego Instytutu Geologicznego - http://www.pgi.gov.pl



Serwis internetowy Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - http://www.kzgw.gov.pl

Źródła pomocnicze


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, przyjętego
przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/799/14 rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie
uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni;



opracowanie Zakładu Ochrony Środowiska Instytutu Morskiego w Gdańsku „Badania czystości
wód basenów portowych Morskiego Portu Gdynia w styczniu 2014”;



„Badania 45 prób gruntu pobranych na nieruchomości gruntowej, położonej na nabrzeżach:
polskim, rotterdamskim, czeskim i rumuńskim”; Instytut Morski w Gdańsku; Gdańsk, maj 2011r.



„Raport skumulowanych oddziaływań na środowisko projektowanych inwestycji:
- przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia;
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- budowa infrastruktury portowej do obsługi promów morskich wraz z dostępem drogowym
i kolejowym w Porcie Gdynia;
- rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w
Porcie Gdynia;
- zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia;
- budowa infrastruktury Centrum Logistycznego w Porcie Gdynia.”; Terra Consulting,
sierpień 2008/styczeń 2009
„Karta Informacyjna Przedsięwzięcia: Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap I Nabrzeże
Rumuńskie”; Terra Consulting, kwiecień 2013



„Portowy plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków dla Portu
Gdynia” zatwierdzony przez Marszałka Województwa Pomorskiego decyzją z 31 maja 2012 r. (nr
DROŚ-S.7240.24.2012)



„Plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia
S. A.” Załącznik do Zarządzenia nr 19/2011 z 27 grudnia 2011 r.



„Dostosowanie infrastruktury wod-kan do odbierania ścieków
i handlowych w Porcie Gdynia”, URS Polska Sp. z o.o., lipiec 2012r.



„Operat wodno prawny na odprowadzenie wód opadowych gromadzących się na terenie parkingu
samochodów ciężarowych przy ul. Chrzanowskiego w Gdyni do kanalizacji deszczowej zlewni
ZL32 i dalej do Basenu Portowego”, NORD Inwestments SA, Gdańsk, wrzesień 2006r.



„Noise from ships in ports. Possibilities for noise reduction”, Danish Ministry of the Environment,
2010



Accredited report Measurments of emissions Stena Germanica Stena Line Scandinavia AB
GÖteborg, 2010



Accredited report Measurments of emissions Stena Scandinavica Stena Line Scandinavia AB
GÖteborg, 2011



„Ocena stanu środowiska morskiego polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku na podstawie danych
monitoringowych z roku 2012 na tle dziesięciolecia 2002-2011”, Biblioteka Monitoringu
Środowiska, Warszawa 2013



Opracowanie przygotowane na zlecenie KZGW „Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych
części wód powierzchniowych (JCWP), podziemnych (JCWPd) i obszarów chronionych”, Gliwice,
październik 2013r.

ze

statków

pasażerskich

15 AKTY PRAWNE


Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.
(Dz. U. 2013 poz. 1235, z późn zm.)



Ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232,z późn. zm.)



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213 poz. 1397, z późn. zm.)



Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80,
poz. 717, z późn. zm.)
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Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2012, poz. 145, z późn. zm.)



Ustawa z dn. 07 lipca.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)



Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013, poz. 627, z późn. zm.)



Ustawa z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162,
poz. 1568, z późn. zm.)



Ustawa z dnia 15 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21, z późn. zm.)



Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 Nr 163, poz. 981 z
późn. zm.).



Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U.
2007 Nr 75, poz. 493, z późn. zm.)



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112)



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia
dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16 poz. 87)



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031).



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów (Dz. U. 2003 Nr 192 poz. 1883)



Rozporządzenie 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 dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej (Dz. U. 2002 Nr 58, poz. 535 z późn. zm.)



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 września 2002 r. w sprawie standardów jakości
gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002 Nr 165, poz. 1359)



Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca
2001r. (Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858, z późn. zm.)



Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców
ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z
dnia 14 lipca 2006r. (Dz. U. 2006 Nr 136 poz. 964)



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137, poz. 984, z późn. zm.)



Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (Dz.U. 2013, poz. 934, z późn. zm.



Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie sposobu klasyfikacji
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji
priorytetowych (Dz. U. 2011 Nr 257, poz. 1545)
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie
prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego
drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 Nr 140 poz. 824, z
późn. zm.)



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny
stanu wód podziemnych (Dz. U. 2008 Nr 143, poz. 896)



Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie trybu
wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna oraz na zatapianie w morzu
odpadów lub innych substancji (Dz. U. 2006 Nr 22, poz. 166).



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń
substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. 2002 Nr 55, poz. 498)



Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz
pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. 2002 Nr 166, poz. 1361 z późn. zm.)



Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (tekst
jednolity: Dz.U. 2012 Nr 0, poz 1244)



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu
zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu (Dz.U. 2002 Nr 239, poz. 2026, z późn. zm.)



Zarządzanie Porządkowe Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dn. 18 lipca 1998 r.
Przepisy portowe (Dz. U. Woj. Pom. Nr 78, poz.474).



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących
zawartości siarki w paliwie żeglugowym (Dz. U. 2009 Nr 58, poz. 477, z późn zm.)



"Konwencja MARPOL 73/78" - przepisy międzynarodowej konwencji o zapobieganiu
zanieczyszczaniu morza przez statki, sporządzonej w Londynie 2 listopada 1973 r. wraz z
załącznikami I, II, III, IV i V oraz Protokół z 1978 r. dotyczący tej konwencji wraz z załącznikiem I
sporządzonym w Londynie 17 lutego 1978 r.(Dz.U. 1987 Nr 17 poz. 101, 102)



Protokół z 1997 r. uzupełniający Międzynarodową konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu
morza przez statki, 1973, zmodyfikowaną przynależnym do niej protokółem z 1978 r. (Dz.U. 2005
nr 202 poz. 1679)



Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r.



Ramowa Dyrektywa w sprawie Strategii Morskiej 2008/56/WE (RDSM)



Dyrektywa 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 późn. zm.)
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