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1 RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Planowana inwestycja zakłada przebudowę Nabrzeża Rumuńskiego i obejmuje odcinek
nabrzeża o długości ok. 630 mb (ok. 240 mb nabrzeża mierzonych od Nabrzeża Czeskiego),
w pasie o szerokości ok.17 m na lądzie i dodatkowo z wyjściem „na wodę” ok. 7 m.
Przebudowa nabrzeża związana jest z zamiarem uzyskania głębokości konstrukcyjnej -15,50 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.
Na nowoprojektowanym nabrzeżu planuje się zamontowanie nowych urządzeń odbojowych
oraz cumowniczych. W ramach przebudowy planowana jest również przebudowa układu
torowego istniejący torowisk kolejowych. Projektowana przebudowa nabrzeża związana będzie
z koniecznością wykonania prac rozbiórkowych w zakresie żelbetowego oczepu oraz
umocnienie dna. W celu osiągnięcia rzędnej dna -13,50 m konieczne będzie wykonanie robót
czerpalnych o kubaturze ok. 100.000 m3.
W skład przebudowywanego odcinka nabrzeża wchodzi:
odcinek wydłużający stanowisko dla obsługi statków przy rampie ro-ro a nabrzeża
Czeskiego – odcinek I;
odcinek z optymalnym wyjściem linii cumowniczej na wodę w celu uzyskania
zwiększenia głębokości konstrukcyjnej oraz planowanym zwiększonym obciążeniem
konstrukcji nabrzeża – odcinek II.
Zakres przebudowy obejmuje niżej wymienione prace.
Branża hydrotechniczna:
budowa i przebudowa konstrukcji nabrzeża;
roboty czerpalne do rzędnej -13,5 m;
przebudowa torowiska poddźwigowego wraz z budową trzeciej szyny poddźwigowej.
Branża drogowo-kolejowa:
przebudowa układu torowego (tory 401,402,403 wraz z niezbędna ilością rozjazdów), na
odcinku ok.600 mb, mierzone od kozłów oporowych od strony Nabrzeża Słowackiego
w kierunku Nabrzeża Czeskiego.
Branża sanitarna:
przebudowa sieci wodociągowej;
budowa punktów odbioru ścieków ze statków;
budowa sieci odwadniającej nabrzeże z wykorzystaniem istniejących wylotów.
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Branża elektroenergetyczna:
przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej w niezbędnym zakresie. W miarę możliwości
zachować istniejące trasy linii kablowych;
budowa dwóch studni kablowych umożliwiających w przyszłości zasilanie nowych żurawi
napięciem SN 15 kV.
Inwestycja realizowana będzie na obszarze obejmującym niżej podane działki:
Karta Mapy

114

115

Nr działki

Właściciel

Użytkownik wieczysty/Władający

29/1

Skarb Państwa

ZMPG S.A.

44/1

Skarb Państwa

Urząd Morski

4/1

Skarb Państwa

ZMPG S.A.

19/1

Skarb Państwa

Urząd Morski

Oddziaływanie przedsięwzięcia obejmuje wyłącznie działki, na których będzie realizowana
inwestycja.
Dla w/w działek tj. nr 29/1, KM 114 położonej przy ul Czechosłowackiej, nr 44/1, KM 114
położonej przy Nabrzeżu Czeskim, nr 19/1, KM 115 położonej przy Nabrzeżu Stanów
Zjednoczonych i nr 4/1, KM 115 obręb Gdynia nie obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy teren nie jest objęty obowiązkiem
sporządzenia planu, jak również gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzania.
Nie zwalnia to jednak Inwestora od obowiązku wymogu 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.
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Nabrzeże Rumuńskie

Rys. 1. Lokalizacja przedsięwzięcia
Źródło: ZMPG S.A.

Planowane przedsięwzięcie „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap I Nabrzeże
Rumuńskie” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U Nr
213. poz. 1397) należy zakwalifikować jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1) w związku z § 2 ust. 1 pkt 34) ww. rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko zwanej dalej ustawą (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)
dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia.
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2 POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA
I POKRYCIA SZATĄ ROŚLINNĄ
Nabrzeże Rumuńskie zostało wykonane w latach 1933 − 35. Jest to nabrzeże skrzyniowe
o całkowitej długości 879,25 m. Odcinek nabrzeża objęty przebudową składa się 34 skrzyń
fundamentowych. W roku 1948 przeprowadzono remont nabrzeża ze względu na zniszczenia
wojenne na odcinku 276 m, obejmującym skrzynie nr 14 − 28. Remont polegał na wykonaniu
wewnątrz skrzyń murów oporowych w przypadku zniszczeń oraz założeniu ściągów i tarcz
kotwiących przy znacznych wychyleniach skrzyń na wodę. Jednocześnie na ww. odcinku
została wyrównana linia cumownicza, poprzez wysunięcie krawędzi nadbudowy o 1,6 m.
Nawis ten likwidował część wystających elementów nośnych skrzyń fundamentowych które to,
oprócz ogólnych zniszczeń, były poprzesuwane i wychylone.
Rzędne korony nabrzeża – ok. +2,30 m w układzie Kronsztad.
Konstrukcję nabrzeża stanowią żelbetowe skrzynie fundamentowe posadowione na podsypce
kamiennej na rzędnej ok. -10 m. Skrzynie wypełnione są zasypem piaszczystym lub częściowo
betonem i częściowo zasypem piaszczystym. Szerokość skrzyń wynosi 6 m a szerokość ich
podstawy – 8 m. Grubości ściany odwodnej skrzyń wynoszą ok. 50 cm (fragmentami
pogrubiona do ok. 70 cm), zaś ściany oglądowej – ok. 25 cm. Na oczepie skrzyni żelbetowej
znajduje się belka poddźwigowa.
W roku 1956 wyremontowano następne odcinki nabrzeża.
Odcinek I o długości ok. 130 m, obejmujący skrzynie nr 29 − 35. Wykonano modernizacje
nadbudowy przez wykonanie od strony wody żelbetowej belki ciągłej o przekroju 55×200 cm
posadowionej na palach żelbetowych 35×35 cm (3 szt. 50×35cm), l = 16 m, stężonej
z istniejącą nadbudową przy pomocy żelbetowych żeber stężających. Rozstaw pali i żeber co
4,1 m. 10 szt. uszkodzonych pali zostało naprawionych poprzez odcinkowe wzmocnienia.
Odcinek II o długości ok. 92 m obejmuje skrzynie 36 − 40. Odcinek ten wykazywał znaczne
wychylenia w kierunku na wodę. Wykonana została żelbetowa nadbudowa w postaci ciągłej
płyty dolnej o grubości 45 cm i oczepu odwodnego o przekroju 66×200cm. Skrzynie nr 40
całkowicie wypełniono betonem. Nadbudowę wykonano jako żelbetowy oczep o wym.
200×200 cm. Na odcinku nabrzeża objętym przebudową znajdują się następujące urządzenia
cumownicze:
6 sztuk pierścieni cumowniczych, -1 szt. - pachoł ZL90 - poler nr 1;
3 szt. - pachoł nietypowy o nośności 40 ton - poler nr 9, 14, 26;
22 szt. - pachoł ZL-G-27 - pozostałe polery do nr 26;
72 szt. - odbojnic z opon nanizanych na rurę;
44 szt. - odbojnic z wałków typu Wolbrom.
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Bezpośrednio z terenami portowymi graniczy obszar specjalnej ochrony ptaków „Zatoka
Pucka” (PLB220005), należąca do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Zarówno na terenie inwestycji, jak i w jej pobliżu nie występują podlegające ochronie zabytki,
obiekty dziedzictwa kulturowego lub dobra kultury współczesnej.
Rejon planowanej inwestycji jest terenem położonym z dala od znanych korytarzy
migracyjnych (np. Półwysep Helski), w środku terenów silnie przekształconych przez
człowieka. Nie łączy też basenów portowych z innymi zbiornikami wodnymi, nie stanowi więc
realnego korytarza migracyjnego w skali lokalnej dla ptaków wodnych.
Na terenie planowanej inwestycji nie występują żadne siedliska fauny i flory (w tym grzybów).
Teren jest silnie przekształcony antropogenicznie.
Dla omawianej inwestycji Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. będzie ubiegał się
o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej (UE) − w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet VII Transport Przyjazny
Środowisku, Działanie 7.2 Rozwój Transportu Morskiego.
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3 RODZAJ PLANOWANEJ TECHNOLOGII I WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA
3.1 WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA
Nie podejmowanie przedsięwzięcia
Nie podjęcie inwestycji na pewno wyeliminuje negatywne oddziaływania w czasie budowy −
wzrost emisji hałasu w wyniku prac ciężkich maszyn budowlanych, emisję substancji do
powietrza ze środków transportu i maszyn budowlanych, zwiększenie ruchu pojazdów
ciężarowych dostarczających materiały budowlane i odbierających odpady budowlane,
jednakże należy zauważyć, iż są to oddziaływanie ograniczone jedynie do czasu trwania prac
budowlanych.
Inwestycja ma na celu przebudowę istniejącego już nabrzeża, którego stan techniczny jest
niewystarczający do obsługi jednostek pływających wymagających odpowiednich parametrów
nabrzeża oraz głębokości basenu przylegającym do niego oraz torowisk, które podobnie jak
nabrzeże wymagają remontu i rozbudowy oraz dostosowania do wymogów ochrony
środowiska (odwodnienia).
Niepodjęcie inwestycji nie zmieni klimatu akustycznego i warunków aerosanitarnych
w analizowanym rejonie, jednak może spowodować ograniczenie przeładunków w tej części
Portu, co może mieć negatywny wpływ społeczny, poprzez brak potencjalnych możliwości
tworzenia nowych miejsc pracy a nawet ich zmniejszenia.
Realizacja inwestycji spowoduje:
przebudowę nabrzeża będącego w stanie technicznym niewystarczającym do obsługi
nowoczesnych statków i w dłuższym okresie zagrażającym jego funkcjonowaniu;
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;
poprawę jakości wód opadowych odprowadzanych do kanału portowego związaną
z przebudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i wyposażeniem jej w separatory
substancji ropopochodnych w miejsce studni wyposażonych w sorbenty;
ograniczenie do minimum możliwości przypadkowego skażenia gruntu poprzez
uszczelnienie nawierzchni nabrzeża.
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Rozpatrywane warianty techniczno – technologiczne1
Odcinek I
Długość odcinka – ok. 57 m.
Wariant la - bez ścianki szczelnej z przedłużonym umocnieniem dna
W tym wariancie wyrównanie linii Nabrzeża Rumuńskiego uzyskano przez rozbiórkę istniejącej
konstrukcji nadbudowy na długości ok. 57 m, tj. trzech sekcji od uskoku w kierunku wejścia
do basenu. Na tym odcinku projektuje się nowy żelbetowy oczep i mikropale kotwiące
(6x550kN na sekcję dylatacyjną), wiercone przez tylną ścianę skrzyni. W celu umożliwienia
sprężenia mikropali należy wzmocnić tylną ścianę skrzyni belką połączoną z oczepem żebrami.
Na oczepie odtworzona zostanie szyna poddźwigowa, a każda sekcja wyposażona w pachoł
ZI-70 i urządzenia odbojowe.
W dnie na przebudowywanym odcinku zaprojektowano umocnienie dna materacami
gabionowymi o grubości 0,5 m. Profil ten charakteryzuje się półką o szerokości 5,0 m wzdłuż
nabrzeża o rzędnej -9,6m, od której skarpą o nachyleniu ~1:5 w odległości ok. 15 m uzyskana
jest rzędna dna wynosząca -11,5m. Projektowane umocnienie wykracza poza odcinek I
i kontynuowane jest na odcinku przejściowym Odcinka II do uzyskania rzędnej -13,5 m.
Zaletą tego rozwiązania jest ograniczenie robót budowlanych do nadwodnej części konstrukcji
nabrzeża, co przekłada się na zdecydowanie niższy koszt realizacji. Natomiast wadą jest
ewentualna konieczność okresowego monitorowania umocnienia dna i ewentualne koszty
związane z utrzymaniem go we właściwym stanie.
Wariant Ib - ścianka szczelna oraz skuta stopa i ściana odwodna
W wariancie tym zaproponowano rozwiązanie wyrównania linii nabrzeża przy zastosowaniu
stalowej ścianki szczelnej dla rzędnej dna obecnie obowiązującej tj. -9,60 m, bez konieczności
wykonania umocnienia dna. Ze względu na wystające poza linię nadbudowy elementy
podwodnej konstrukcji (stopa, ściana skrzyń) jest to konstrukcja trudna w realizacji, ponieważ
ściankę szczelną należy wbić w linii cofniętej w stosunku do istniejącej krawędzi stanowiska
promowego. Wymaga to dokonania w części podwodnej rozbiórki stopy i ściany czołowej
skrzyni oraz jak w wariancie la całej konstrukcji nadbudowy.
Dla umożliwienia wyrównania linii zaprojektowano wbicie ścianki szczelnej AZ , zakotwienie
kotwami mikropalowym i wierconymi przez tylną ścianę skrzyni i nowy oczep żelbetowy. W
celu umożliwienia sprężenia mikropali należy wzmocnić tylną ścianę skrzyni belką połączoną
z oczepem żebrami. Ponadto należy, w celu zmniejszenia parcia na ściankę szczelną, wykonać
pod dnem skrzyń iniekcje strumieniowe jet-grouting.

1 Rozważano warianty techniczno – technologiczne dla nabrzeża; modernizacja torowisk rozpatrywana była w

jedynym możliwym wariancie przedstawionym w części dotyczącej szczegółowego zakresu inwestycji.
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Przy zastosowaniu powyższego rozwiązania należy zabezpieczyć krawędź istniejącego
umocnienia dna stanowiska promowego skarpą z materacy gabionowych.
Zaletą tego rozwiązania jest lepsze zabezpieczenie stateczności konstrukcji (większy
współczynnik bezpieczeństwa na obrót) oraz mniejsze nakłady (ewentualne) na utrzymanie
dna przy budowli.
Wadą niewątpliwie są kosztowne roboty w części podwodnej, utrudnione wykonawstwo i
kontrola poprawności robót.
Odcinek II
Długość odcinka – ok. 577 m.
Na odcinek II składają się 3 charakterystyczne odcinki konstrukcyjne:
Odcinek połączeniowy (przejściowy) łączący odcinek zasadniczy - głębokowodne
stanowisko przeładunkowe z Odcinkiem I - długość ok. 37 m;
Odcinek zasadniczy - głębokowodne stanowisko przeładunkowe -długość ok. 516 m;
Odcinek zamykający łączący odcinek zasadniczy - głębokowodne stanowisko
przeładunkowe z Nabrzeżem Słowackim - długość ok. 24 m.
Rozważane są trzy warianty konstrukcji, umożliwiające osiągnięcie rzędnej projektowanej 13,5 m z możliwością pogłębienia do -15,5 m bez konieczności umacniania dna (-17,0 m):
Wariant IIa - ścianka przy stopie - zakotwienie w nadbudowie;
Wariant IIb - ścianka przy stopie - zakotwienie w dwóch poziomach;
Wariant IIc - z nową belką poddźwigową w nadbudowie - zakotwienie w nadbudowie.
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Wariant IIa - ścianka przy stopie - zakotwienie w nadbudowie - głębokość
techniczna Ht=13,5 m, docelowo Ht = 15,50m
W wariancie IIa zaprojektowano wbicie ścianki szczelnej w możliwie najmniejszej odległości od
stopy skrzyń Nabrzeża Rumuńskiego, przyjmując jej schemat pracy jako utwierdzonej w dnie
i zakotwienie na rzędnej -0,40 m. W efekcie uzyskano minimalne wyjście na wodę konstrukcji
żelbetowej nadbudowy, w zależności od miejsca od 1,68 do 3,53 m tj. 5,10 m od istniejącej
szyny poddźwigowej odwodnej. Ze względu na duże parcia gruntu wywołane obciążeniem
przekazywanym przez skrzynię, konstrukcja ta wymaga zastosowania ścianki szczelnej oraz
zakotwienia w postaci mikropali kotwiących wykonanych. Konstrukcja nadbudowy
zaprojektowana została jako żebrowa, spoczywająca na ścianach skrzyń w części lądowej
i oparta na oczepie ścianki szczelnej od strony wody. Usytuowanie żeber równomiernie
rozmieszczone na szerokości sekcji dylatacyjnej w ilości równej mikropali kotwiących.
W części odwodnej, nawierzchnię konstrukcji zaprojektowano jako płytę żelbetową opartą na
żebrach oraz na oczepie i belce szyny poddźwigowej. Sekcje wyposażone są w pachoły
cumownicze ZI-90 i urządzenia odbojowe. Na nowej konstrukcji nadbudowy odtworzona
zostanie belka szyny poddźwigowej.
W celu wykonania konstrukcji nowej nadbudowy należy dokonać w całości rozbiórek
istniejących nadwieszonych elementów starej konstrukcji nadbudowy oraz przekuć
w masywnym oczepie przednim i tylnym na użebrowanie.
Zaletą tego rozwiązania jest minimalne wyjście na wodę (minimalne zawężenie basenu).
Wadami tego rozwiązania są:
roboty kafarowe w bardzo bliskiej odległości od stopy skrzyni, utrudnienia przy
wykonawstwie robót (ewentualne konieczne podczyszczenia mogą spowodować
ucieczkę podsypki spod stopy skrzyni);
większy wpływ w trakcie pogrążania ścianki i pali na ewentualne osiadanie skrzyń
fundamentowych.
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Wariant llb - ścianka przy stopie - zakotwienie w dwóch poziomach - głębokość
techniczna Ht=13,5 m, docelowo Ht = 15,50m
W wariancie IIb zaprojektowano wbicie ścianki szczelnej w takiej samej jak w wariancie lla
odległości od stopy skrzyń Nabrzeża Rumuńskiego, przyjmując jej schemat pracy jako
utwierdzonej w dnie i dwukrotnie zakotwionej na rzędnej -0,40 m i -10,0 m. Takie rozwiązanie
powoduje zastosowanie najbardziej ekonomicznego profilu ścianki szczelnej w stosunku do
identycznych warunków obciążenia jak w pozostałych wariantach, wymaga jednak dwóch
poziomów zakotwienia w postaci kotew mikropalowych, dolnego i górnego.
Tak jak w wariancie lla uzyskano minimalne wyjście na wodę konstrukcji żelbetowej
nadbudowy, w zależności od miejsca od 1,68 do 3,53m tj. 5,10 m od istniejącej szyny
poddźwigowej odwodnej. Konstrukcja nadbudowy zaprojektowana została jako żebrowa,
spoczywająca na ścianach skrzyń w części lądowej i oparta na oczepie ścianki szczelnej od
strony wody. Usytuowanie żeber równomiernie rozmieszczone na szerokości sekcji
dylatacyjnej w ilości odpowiadających mikropalom kotwiącym.
W części odwodnej, nawierzchnię konstrukcji zaprojektowano jako płytę żelbetową opartą na
żebrach oraz na oczepie i belce szyny poddźwigowej.
Sekcje wyposażone są w pachoły cumownicze ZI-90 i urządzenia odbojowe. Na nowej
konstrukcji nadbudowy odtworzona zostanie belka szyny poddźwigowej.
W celu wykonania konstrukcji nowej nadbudowy należy dokonać w całości rozbiórek
istniejących nadwieszonych elementów starej konstrukcji nadbudowy oraz przekuć
w masywnym oczepie przednim i tylnym na użebrowanie.
Zaletami tego rozwiązania są:
minimalne wyjście na wodę (minimalne zawężenie basenu);
najmniejszy koszt realizacji spośród przedstawionych w projekcie.
Wadami tego rozwiązania są:
roboty kafarowe w bardzo bliskiej odległości od stopy skrzyni, utrudnienia przy
wykonawstwie robót (ewentualne konieczne podczyszczenia mogą spowodować
ucieczkę podsypki spod stopy skrzyni);
większy wpływ w trakcie pogrążania ścianki i pali na ewentualne osiadanie skrzyń
fundamentowych;
utrudnione wykonawstwo kotew mikropalowych (rzędna -10m).
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Wariant IIc - z nową belką poddźwigową - zakotwienie w nadbudowie - głębokość
techniczna Ht=13,5 m, docelowo Ht=15,50m - wariant obecnie rozważany
W wariancie IIc przewiduje się wbicie ścianki szczelnej w odległości umożliwiającej
wprowadzenie dodatkowej szyny poddźwigowej, zwiększającej możliwości użytkowe
przebudowywanego nabrzeża. Takie rozwiązanie umożliwia zastosowanie bardziej
ekonomicznej ścianki szczelnej niż w wariancie IIa ze względu na występowanie znacznie
mniejszego parcia od obciążenia przekazywanego przez skrzynie dla przyjętych schematów
obciążenia tj. analogicznie jak dla pozostałych wariantów. Przyjęcie jej schematu pracy, jako
utwierdzonej w dnie i zakotwionej na rzędnej -0,40 m, eliminuje konieczność wykonywania
kotew pod wodą jak w wariancie IIb, jednak wymaga wprowadzenia rzędu pali podpierających
poszerzoną konstrukcję nadbudowy. W efekcie uzyskano maksymalne wyjście na wodę
konstrukcji żelbetowej nadbudowy, w zależności od miejsca od 5,06 do 6,91 m. Przyjęcie
powyższego rozwiązania wymaga zastosowania ścianki szczelnej oraz zakotwienia w postaci
mikropali kotwiących oraz pali stalowych rurowych.
Konstrukcja nadbudowy zaprojektowana została jako żebrowa spoczywająca na ścianach
skrzyń w części lądowej i oparta na oczepie ścianki szczelnej i palu stalowym rurowym od
strony wody. Usytuowanie żeber równomiernie rozmieszczone na szerokości sekcji
dylatacyjnej w ilości równej mikropali kotwiących. W części odwodnej nawierzchnię konstrukcji
zaprojektowano jako płytę żelbetową, opartą żebrach oraz na oczepie i belce szyny
poddźwigowej. Sekcje wyposażone są w pachoły cumownicze ZI-90 i urządzenia odbojowe.
Na nowej konstrukcji nadbudowy odtworzona zostanie belka poddźwigowa.
W celu wykonania konstrukcji nowej nadbudowy należy dokonać w całości rozbiórek
istniejących nadwieszonych elementów starej konstrukcji nadbudowy oraz przekuć
w masywnym oczepie przednim i tylnym na użebrowanie.
Zaletami tego rozwiązania są:
roboty kafarowe w większej odległości od stopy skrzyni;
dodatkowa szyna poddźwigowa;
uzyskanie większej powierzchni operacyjnej przy krawędzi nabrzeża.
Wadami tego rozwiązania są:
większe wyjście na wodę krawędzi nabrzeża (większe zawężenie basenu);
największy koszt realizacji spośród przedstawionych w projekcie.
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Odcinek zamykający
Na odcinku zamykającym zaprojektowano, ze względu na sąsiedztwo Nabrzeża Słowackiego
o znacznie mniejszym zanurzeniu niż przeprojektowywane Nabrzeże Rumuńskie, konstrukcję
zabezpieczającą ze ścianką szczelną wbitą do rzędnej ok. -26,0 m, zwieńczonej nadbudową
w postaci oczepu z żebrami umożliwiającymi wprowadzenie mikropali kotwiących, wierconych
za tylną ścianą skrzyni narożnikowej. W nadbudowie odtworzone zostanie zejście dla
pilotówek.
Opisane powyżej warianty różnią się rozwiązaniami technicznymi przebudowy poszczególnych
odcinków Nabrzeża Rumuńskiego, jednak ich oddziaływanie na środowisko w trakcie realizacji
będzie bardzo podobne i nie różniące się od siebie w istotny sposób.
Dla Odcinka I nieco mniejsze oddziaływanie wykazuje Wariant Ia, ze względu na mniejszy
zakres prac budowlanych i został on wybrany do realizacji m.in. jako wariant najkorzystniejszy
dla środowiska.
Dla Odcinka II, wszystkie warianty są praktycznie identyczne pod kątem ich oddziaływania na
środowisko a do realizacji został wybrany Wariant IIc.
Natomiast w trakcie eksploatacji, ze względu na przyjęte założenie eksploatacyjne
planowanego przedsięwzięcia, czyli umożliwienie obsługi statków o zanurzeniu 15 m, bez
względu na przyjęty do realizacji wariant, oddziaływanie Nabrzeża Rumuńskiego na
środowisko będzie takie same.
Wybrano do realizacji:
wariant na odcinku I – wariant Ia bez ścianki szczelnej z przedłużonym umocnieniem
dna
wariant na odcinku II – wariant IIc z nową belka poddźwigową zakotwioną
w nadbudowie z założeniem głębokości dopuszczalnej -15,50 m.
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3.2 ROZWIĄZANIA TECHNICZNO – TECHNOLOGICZNE WARIANTU REALIZACYJNEGO
Jak już wyżej zaznaczono do realizacji wybrano wariant na odcinku I – wariant Ia bez ścianki
szczelnej z przedłużonym umocnieniem dna oraz na odcinku II wariant IIc z nową belka
poddźwigową zakotwioną w nadbudowie z założeniem głębokości dopuszczalnej -15,50 m.
Parametry techniczne jakie osiągnie Nabrzeże Rumuńskiego po realizacji przedsięwzięcia
1.

Odcinek I
Głębokość techniczna wzdłuż krawędzi nabrzeża - Ht = 9,6 m;
Głębokość techniczna w odległości ~15 m od krawędzi nabrzeża - 11,5 m;
Głębokość obliczeniowa przy krawędzi nabrzeża - 11,1 m (1,5 m rezerwy - przy braku
umocnienia dna);
Obciążenie użytkowe naziomu - p=20 kN/m2;
Długość przebudowywanego odcinka – ok. 57 m;
Punkty cumownicze o uciągu 700 kN (w miejsce pierścieni cumowniczych oraz
polerów o uciągu 17-20T);

2.

Odcinek II
Głębokość techniczna wzdłuż krawędzi nabrzeża Ht=13,5 m, docelowo Ht = 15,50m;
Głębokość obliczeniowa przy krawędzi nabrzeża Hob = 17,00 m (1,5 m rezerwy - brak
umocnienia dna);
Obciążenie użytkowe naziomu - p=30 kN/m2;
Długość przebudowywanego odcinka – ok. 577 m
Punkty cumownicze o uciągu 900 kN (w miejsce pierścieni cumowniczych oraz
polerów o uciągu 17-20 T).

Szczegółowy zakres inwestycji:
Część hydrotechniczna:
przebudowa Nabrzeża Rumuńskiego na długości ok. 570 mb, z optymalnym wyjściem
na wodę od 5 – 7 m,
częściowa rozbiórka oczepu nabrzeża, z przebudową nabrzeża na odcinku ok. 50mb
(od polera nr 26-24),
pogłębienie do głębokość technicznej nabrzeża min. -13,5 m, bez konieczności
wykonywania umocnienia dna, z możliwością pogłębienia do maksymalnej rzędnej
- 15,5 m z jednoczesnym wykonaniem umocnienia dna,
wykonanie robót czerpalnych do rzędnej -13,5 m (I etap), na długości 570 mb wraz ze
skarpą na odcinku przejściowym do stanowiska Finnlines. Przewidywana ilość osadów
dennych do wyczerpania ok. 10 000 m3,
przebudowa torowiska poddźwigowego na odcinku ok. 240,4 mb nabrzeża mierzonego
od Nabrzeża Czeskiego wraz z budową trzeciej szyny poddźwigowej.
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Nawierzchnia torowa:
dostosowanie rzędne projektowanych nawierzchni drogowo-kolejowej do istniejących
rzędnych torów, placów, rampy kolejowej oraz szyn poddźwigowej,
przebudowa nawierzchni kolejowo-drogowej torów nr 401, 402, 403 wraz z wymianą
szyn kolejowych typu S 42 na typu S 49 oraz z przebudową płyty żelbetowej pod
torami,
przebudowa nawierzchni kolejowo-drogowej rozjazdów nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 wraz
z wymianą rozjazdów kolejowych typu S 42 – 1:7 – R = 190 na rozjazdy typu na S 49
– 1:7 – R = 190 oraz z przebudową płyty żelbetowej pod rozjazdami,
likwidacja zbędnych rozjazdów nr 11, 12, 13, 14 i zastąpienie wolnych miejsc
nawierzchnią kolejowo-drogową z szyn typu S 49,
likwidacja połączenia toru kolejowego z szyną poddźwigową pomiędzy rozjazdami nr
13 i 14,
przebudowa skrzyżowania toru kolejowego z szyną poddźwigową pomiędzy
rozjazdami nr 9 i 10
regulacja wysokościową rozjazdów nr 2, 4 wraz z nawierzchnią kolejowo-drogową
i wymianą płyty żelbetowej pod rozjazdami,
wymiana istniejących kozłów oporowych stalowych na kozły samohamujące na końcu
torów nr 401, 402, 403,
przebudowa nawierzchni drogowej „międzytorzy” pomiędzy torami nr 402 i 403, torem
nr 401 i 402 a szyną poddźwigową, torem nr 403 a rampą magazynu nr 21 i placami
XXI, XXII, XXIII,
odwodnienie istniejących i projektowanych torów,
rozjazdów kolejowych oraz
projektowanych międzytorzy betonowych,
Część sanitarna – sieć wodociągowa:
wykonanie nowej sieci wodociągowej wzdłuż nabrzeża wraz z punktami poboru wody
dla statków z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej. Punkty poboru wody
zostaną wyposażone w dwie końcówki z nasadami Dn75,
likwidacja istniejącego wodociągu, zlokalizowanego w międzytorzu, wraz
z podłączeniami do hydrantów, kolidujących z nową konstrukcją nabrzeża,
wykonanie odwodnienie studni punktów poboru wody oraz studni zasuwowych.
Część sanitarna – kanalizacja sanitarna:
wykonanie kilku punktów odbioru ścieków ze statków usytuowanych w ścieżce
cumowniczej, z połączeniem do istniejącego systemu grawitacyjno-tłocznego
kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni PS-1. Odbiór ścieków w punktach
odbioru będzie zhermetyzowany.
wyposażenie punktów odbioru ścieków w znormalizowane końcówki połączeniowe do
węży statkowych, określone w Konwencji MARPOL oraz gniazdo elektryczne
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do podłączenia przenośnego zestawu z przepływomierzem elektromagnetycznym
do ścieków,
wykonanie odwodnienia studzienek punktów odbioru ścieków.
Część sanitarna – kanalizacja deszczowa:
budowa systemu odwodniającego
z części Nabrzeża Rumuńskiego objętego
przebudową z wykorzystaniem istniejących wylotów kanalizacji deszczowej do wód
basenu portowego (C, 2, 3 i 3a) oraz wybudowanie na 3 wylotach docelowych
urządzeń podczyszczających,
przebudowa zdegradowanych przykanalików deszczowych od rur spustowych z dachu
magazynu 21, usytuowanych w rampie magazynu od strony odwodnej.
Część energetyczna:

przebudowa instalacji elektroenergetycznych na ok.600 mb, od załamania
nabrzeża (240 m nabrzeża) do końca Nabrzeża Rumuńskiego,
regulacja wysokości posadowienia gniazd dźwigowych w przypadku nowej
nawierzchni,
likwidacja kolizyjnej i zbędnej infrastruktury elektroenergetycznej podziemnej
i nadziemnej. Etapowanie robót winno umożliwiać zachowanie ciągłości zasilania do
istniejących obiektów.
budowa kanalizacji kablowej wielootworowej wraz z niezbędną ilością studni
kablowych, nośność studni zostanie dostosowana do projektowanej nawierzchni
drogowo – kolejowej.
Budowa dwóch studni kablowych umożliwiających w przyszłości zasilanie nowych
żurawi napięciem SN 15 kV wraz z ich połączeniem z projektowaną kanalizacją w
kierunku stacji transformatorowej T-212 i T-214.
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4 PRZEWIDYWANA ILOŚCI WYKORZYSTYWANEJ WODY I INNYCH
WYKORZYSTYWANYCH SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII
Etap budowy
W fazie budowy przewiduje się zużycie:
materiałów budowlanych – 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;
paliw – w silnikach środków transportu i maszyn budowlanych oraz pogłębiarek i
szaland;
wody – do przygotowania mieszanki betonowej;
energii elektrycznej – praca elektronarzędzi, oświetlenie placu budowy.
Poniżej przedstawiono szacunkowe zużycie energii i surowców przewidywanych do budowy
omawianej inwestycji oraz wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji robót budowlanych.
Zużycie energii i surowców

Lp.

Surowiec/Energia

1.

Energia elektryczna

2.

Woda

3.

Paliwo
(benzyna,
napędowy)

Sposób zużycia
oświetlenie placu budowy,

praca maszyn;
budowa nawierzchni i konstrukcji betonowych,

próby szczelności instalacji sanitarnej i deszczowej;
pojazdy,

4.

Kruszywa (żwir, piasek)

olej jednostki pływające,
maszyny budowlane;
budowa nawierzchni i konstrukcji betonowych.

Na obecnym etapie planowania inwestycji nie można określić wielkości zużycia wody, paliw
i energii elektrycznej.
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Przewidywane zużycie surowców i elementów budowlanych
Lp.

Surowiec

Zużycie

1.

Żelazobeton

ok. 7.000 m3

2.

Ścianka szczelna

ok. 5.000 Mg

3.

Pale HZ

ok. 330 szt.

4.

Pale Ø 711/12.5mm

ok. 1.700 Mg

5.

Kotwy mikropalowe

ok. 6.500 mb

6.

Drewno budowlane

ok. 2.000 m3

7.

Grunt do zasypów

ok. 6.000 m3

8.

Stal zbrojeniowa

ok. 1.700 Mg

9.

Farby

ok. 50 m3

10.

Szyny kolejowe i poddźwigowe

ok. 2 000 mb

11.

Kozły oporowe

ok. 4 szt.

Wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji robót budowlanych
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

samochody wywrotki
samochody skrzyniowe
pompy na samochodzie
sprężarki
ciągniki

−
−
−
−
−

koparki
spycharki
równiarki
szczotki mechaniczne
zagęszczarki

−

palownice
wibratory
żurawie samojezdne
młoty pneumatyczne
agregaty
prądotwórcze
kafary pływające

−

przyczepy dłużycowe

−

−
−
−
−

dźwigi pływające
koparki pływające
kafary
pogłębiarki

−
−
−
−

spawarki
krypy
szalandy
holowniki

−

układarki
mas
bitumicznych
walce do robót ziemnych
bazy nurka
refuler

−
−
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Etap eksploatacji
Zużycie energii i surowców

Lp.

Surowiec/Energia

Sposób zużycia

1.

Energia elektryczna

oświetlenie placów składowych, oświetlenie ulicy;
czyszczenie na mokro ulic,

2.

Woda

w przyszłości możliwość poboru wód na cele
socjalne;
pojazdy rozładowcze,

3.

Paliwo
(benzyna,
napędowy)

olej statki,
pojazdy obsługi technicznej,
pojazdy porządkowe.

Na obecnym etapie planowania inwestycji nie można określić wielkości zużycia wody, paliw
i energii elektrycznej.
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5 ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO
1. Wymiana istniejących odcinków sieci wodociągowej wraz z ich zabezpieczeniem oraz
budowa nowych odcinków pod kątem punktów poboru wody z nabrzeża i sieci
hydrantowej, dodatkowo, nowe odcinki sieci posłużą do połączeń sieci promieniowej
w pierścieniową − celem poprawa rozprowadzenia wody w nabrzeżu.
2. W ramach przebudowy kanalizacji deszczowej nastąpi budowa ciągów odprowadzenia
wód opadowych z konstrukcji nabrzeża i nawierzchni drogowo – kolejowej wraz
z wyposażeniem istniejących wylotów w separatory substancji ropopochodnych w
miejsce sorbentów, co wpłynie na poprawą jakości wód opadowych odprowadzanych
do kanału portowego. Działanie to będzie sprzyjało osiągnięciu celów środowiskowych
określonych dla jednolitych część wód przejściowych na obszarze dorzecza Wisły.
3. Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki ze statków przyczyni
się do ograniczenia zrzuty ścieków do wód morskich, a co za tym idzie jednoznacznie
wpłynie na poprawę środowiska morskiego i jednocześnie przyczyni się do osiągnięciu
celów środowiskowych określonych dla jednolitych część wód przejściowych na
obszarze dorzecza Wisły.
4. Uszczelnienie nawierzchni nabrzeża, odwodnienie i uszczelnienie torowisk spowoduje
ograniczenie do minimum możliwości przypadkowego skażenia gruntu.
5. Budowa dedykowanej kanalizacji kablowej do zasilania statków z lądu w energię
elektryczną, w przyszłości wyeliminuje pracę agregatów prądotwórczych na statkach
i ograniczy emisję substancji zanieczyszczających powietrze, w tym gazów
cieplarnianych.
6. Roboty budowlane wykonywane będą w porze dziennej, co wpłynie na ograniczenie
wszelkiej uciążliwości do niezbędnego minimum.
7. Stosowanie na etapie budowy wyłącznie sprawnych maszyn i urządzeń technicznych
spełniających aktualne wymagania odnośnie zanieczyszczeń i hałasu oraz zużycia
paliwa, potwierdzone właściwymi świadectwami/atestami przyczyni się do minimalizacji
oddziaływania inwestycji w trakcie realizacji.
8. Na etapie budowy, jak i eksploatacji zostanie wdrożony system segregacji odpadów,
z maksymalnym odzyskiem odpadów surowcowych z uwzględnieniem zasad
postępowania z odpadami niebezpiecznymi.
9. Minimalizacja zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej.
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6 RODZAJ I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA
SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH
ŚRODOWISKO

6.1 EMISJA DO POWIETRZA
Etap budowy
Zanieczyszczenia 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;
gazy emitowane w trakcie prac spawalniczych (CO, NOx, pył zawieszony w tym pył
tlenków żelaza, manganu, krzemu, chromu, miedzi, i.t.p.);
emisja rozpuszczalników typu ksylen, benzen, toluen w trakcie prac konserwacyjnych.
Charakter tych emisji będzie niezorganizowany − większość prac budowlanych lub
rozbiórkowych dokonywanych będzie w otwartym terenie. Czas działania - ograniczony.
Oddziaływanie emisji zanieczyszczeń z wymienionych prac będzie, w związku z usytuowaniem
obszaru planowanych prac, istotne dla stanu środowiska jedynie w skali lokalnej.
Zanieczyszczenia powietrza powstające w trakcie prac budowlanych nie wpłyną w istotny
sposób i nie pogorszą trwale stanu aerosanitarnego rejonu.
Etap eksploatacji
Źródłem zanieczyszczenia powietrza związanym z obsługą planowanych nabrzeży i ich
zaplecza będzie:
emisja niezorganizowana ze spalania paliw żeglugowych podczas pobytu statków w
strefie nabrzeżowej: tlenki azotu NOx, dwutlenek siarki SO2, tlenek węgla CO i pył
zawieszony PM10;
emisja niezorganizowana ze spalania paliw silnikowych nielicznych pojazdów
serwisowych oraz lokomotywy spalinowej, poruszających się po nabrzeżu.
Poniżej przedstawiono obliczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery dla planowanego
przedsięwzięcia.
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Analiza i określenie warunków meteorologicznych przyjętych do obliczeń
Stopień uciążliwości zanieczyszczeń emitowanych do
atmosfery zależny jest w znacznej mierze od
warunków meteorologicznych. Ruch poziomy i pionowy
mas powietrza wpływa na stopień koncentracji lub
rozcieńczenia wprowadzanych zanieczyszczeń. Do
obliczeń przyjęto dane ze stacji meteorologicznej
Gdańsk-Wrzeszcz, która w sposób reprezentatywny
odzwierciedla
warunki
meteorologiczne
dla
analizowanego obszaru.
Warunki meteorologiczne
temperaturze powietrza
anemometru: ha=14 m.

określone
280 K

przy średniej
i wysokości

Współczynnik szorstkości terenu
Aerodynamiczną
szorstkość
terenu
wyznaczono
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
10 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia
dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr
16, poz. 87). Po analizie, określono wartość z0 = 0,5.
Aktualny stan zanieczyszczenia atmosfery
Aktualny stan zanieczyszczenia atmosfery (poziom tła) na analizowanym terenie
przedstawiono poniżej. Dla pozostałych substancji przyjęto wartość tła w wysokości 10%
wartości odniesienia.
Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza (w oparciu o pomiary i szacunek poziomu emisji
podany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku)
Zanieczyszczenie

Tło substancji [µ
µg/m3]

Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Tlenek węgla
Pył zawieszony PM10
Benzen
Ozon
Benzo(a)piren

15
30
1.000
35
3
60
0,001

Źródłem zanieczyszczenia powietrza związanym z obsługą planowanych nabrzeży i ich
zaplecza będzie:
emisja niezorganizowana ze spalania paliw żeglugowych podczas pobytu statków w
strefie nabrzeżowej: tlenki azotu NOx, dwutlenek siarki SO2, tlenek węgla CO i pył
zawieszony PM10;
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emisja niezorganizowana ze spalania paliw silnikowych nielicznych pojazdów oraz
lokomotywy spalinowej, poruszających się po nabrzeżu.
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.
Nr 16/10). Pakiet posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie.
Emisję z pojazdów obliczono metodyką EMEP/Corinair B710 i B76, zawartą w instrukcji
dostępnej na stronie Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska2.
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.
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).

2 http://www.eea.europa.eu
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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.
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
NOx
SO2
CO
PM10

emisji maksymalnej:
= 25,9 kg/h
= 4,2 kg/h
= 3,5 kg/h
= 1,9 kg/h

2. praca agregatów prądotwórczych (ok. 1.000 kW):
Wartości
NOx
SO2
CO
PM10

emisji maksymalnej:
= 12 kg/h
= 3,4 kg/h
= 1,1 kg/h
= 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
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Wielkość emisji ze strefy nabrzeżowej
Generalnie, w strefie nabrzeżowej nie przewiduje się ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów
serwisowych (np. dostarczających zaopatrzenie do statku, wozów asenizacyjnych lub
odbierających odpady itp.). Założono więc 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.
Do obliczeń emisji kolejowej zastosowano wskaźniki GIOŚ3, które wynoszą:
CO

NMLZO
(przyjęto HCal)

NOx

PM

SO2

54

4,7

2,2

[g/kg paliwa]

29,5

12,7

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:
Emisja godzinowa

Emisja roczna

[kg/h]

[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

Substancja

Emisja z transportu kolejowego zostały uwzględniona w obliczeniach jako liniowe źródło
emisji.
Poniżej przedstawiono wyniki symulacji przy użyciu pakietu programów OPERAT FB.
W Załączniku nr 1 przedstawiono dane wejściowe do obliczeń.

3 „Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza”

MŚ GIOŚ, 2003
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Zakres skrócony
Dla zespołu emitorów obliczana jest suma stężeń maksymalnych, aby sprawdzić, czy spełniony
jest warunek
∑Smm ≤ 0,1 × D1
Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń sumy stężeń maksymalnych.
Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych
Nazwa zanieczyszczenia

Suma
max.
[µg/m3]

stężeń

Stęż. dopuszcz.

Obliczać stężenia

D1 [µg/m3]

w
receptorów

sieci Ocena

pył PM-10

265,1

280

TAK

0.1*D1< Smm <D1

dwutlenek siarki

411

350

TAK

Smm > D1

tlenki azotu jako NO2

6280

200

TAK

Smm > D1

tlenek węgla

3013

30000

TAK

0.1*D1< Smm <D1

amoniak

0,00738

400

-

Smm < 0.1*D1

benzen

0,0000792

30

-

Smm < 0.1*D1

ołów

0

5

-

Smm < 0.1*D1

węglowodory aromatyczne 0,02848

1000

-

Smm < 0.1*D1

węglowodory alifatyczne

3000

TAK

0.1*D1< Smm <D1

1245
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Zakres pełny
W zakresie pełnym, przeprowadzono obliczenia w sieci receptorów dla substancji, dla których
suma stężeń maksymalnych przekroczyła 10% wartości odniesienia. W Załączniku nr 1
przedstawiono dane wejściowe i wyniki obliczeń w postaci tabelarycznej4 i graficznej. Poniżej
zaprezentowano podsumowanie obliczeń w zakresie pełnym.
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów
Parametr

Wartość

Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częst. przekrocz. D1= 280 µg/m3, %

21,852
0,1002
0,00

X

Y

kryt.

kryt.

m

m

kier.w. pręd.w.

4000
4000
-

2100
2100
-

4
4
-

1
1
-

kryt.

WSW
WSW
-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych
X = 4000 Y = 2100 m i wynosi 21,852 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1.
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0%.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 4000 Y = 2100
m, wynosi 0,1002 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 5 µg/m3.
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów
Parametr

Wartość
3

Stężenie maksymalne µg/m
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częst. przekrocz. D1= 350 µg/m3, %

139,463
0,7149
0,00

X

Y

kryt.

kryt.

m

m

kier.w. pręd.w.

3700
3800
-

1900
2100
-

2
3
-

1
1
-

kryt.

ENE
S
-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych
X = 3700 Y = 1900 m i wynosi 139,463 µg/m3.
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0%.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 3800 Y = 2100
m, wynosi 0,7149 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 5 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów
Parametr

Wartość
3

Stężenie maksymalne µg/m
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częst. przekrocz. D1= 200 µg/m3, %

625,142
2,8780
0,36

X

Y

kryt.

kryt.

m

m

kier.w. pręd.w.

4000
4000
4000

2100
2100
2100

4
4
4

1
1
1

kryt.

WSW
WSW
WSW

4 Ze względu na swoją objętość tylko w wersji elektronicznej
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Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych
X = 4000 Y = 2100 m i wynosi 625,142 µg/m3.
Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinowych występuje w punkcie o współrzędnych
X = 4000 Y = 2100 m, wynosi 0,36% i przekracza dopuszczalną 0,2%.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 4000 Y = 2100
m, wynosi 2,8780 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 10 µg/m3.
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów
Parametr

Wartość

Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częst. przekrocz. D1= 30000 µg/m3, %

252,428
0,6290
0,00

X

Y

kryt.

kryt.

m

m

kier.w. pręd.w.

4000
4000
-

2100
2100
-

6
6
-

1
1
-

kryt.

WSW
WSW
-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych
X = 4000 Y = 2100 m i wynosi 252,428 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1.
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0%.
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów
Parametr

Wartość

Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częst. przekrocz. D1= 3000 µg/m3, %

108,065
0,2170
0,00

X

Y

kryt.

kryt.

m

m

kier.w. pręd.w.

4000
3700
-

2100
1900
-

6
6
-

1
1
-

kryt.

WSW
ENE
-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie
o współrzędnych X = 4000 Y = 2100 m i wynosi 108,065 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1.
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0%.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 3700
Y = 1900 m, wynosi 0,2170 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Podsumowanie
Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia wartości odniesienia
emitowanych substancji w powietrzu poza terenem Portu w Gdyni. Przekroczenie częstości
przekroczeń dla stężeń jednogodzinowych tlenków azotu wystąpi wyłącznie w bezpośrednim
otoczeniu Nabrzeża Rumuńskiego nie wykraczając poza granice Portu w Gdyni i jest związane
głównie z postojem statku i pracą agregatu prądotwórczego.
Należy podkreślić, że emisja niezorganizowana ze środków transportu nie podlega
konieczności uzyskania pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
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6.2 EMISJA HAŁASU
Metodyka obliczeń emisji hałasu przenikającego do środowiska
Ocena poziomu hałasu obejmuje etap realizacji planowanej inwestycji i stan eksploatacji po jej
zrealizowaniu. Obliczenia hałasu w postaci rastrowej dla całego obszaru objętego inwestycją,
wraz z wymienionymi wyżej obszarami chronionymi położonymi w obszarze oddziaływania
akustycznego przeprowadzone zostały we wszystkich przypadkach na wysokości 4 m.
Całkowity obszar obliczeń obejmował powierzchnię 7,36 km2 (3,2 km x 2,3 km) (Załącznik nr
2, Mapa Nr 1). Ponadto, dla dodatkowego uwypuklenia różnic ilościowych pomiędzy
poszczególnymi stanami (stan obecny, faza realizacji, faza eksploatacja) wyodrębnionych
zostało sześć charakterystycznych punktów obliczeniowych (oznaczonych na wszystkich
załączonych mapach symbolami P01, P02, P03, P04, P05 i P06. Zostały one zlokalizowane na
fasadach budynków mieszkalnych najbardziej narażonych na hałas od źródeł związanych z
planowaną inwestycją, na wysokości 4 m.
Ocena poziomu hałasu przeprowadzona została dla hałasu przemysłowego odrębnie dla
poszczególnych stanów (faza realizacji, faza eksploatacji) i pór doby (pora dzienna i pora
nocna). W obliczeniach uwzględnione zostały zarówno źródła hałasu znajdujące się na terenie
objętym inwestycją jak również inne istotne źródła zlokalizowane w pobliżu. Dzięki temu
możliwe było określenie wpływu źródeł hałasu związanych z planowaną inwestycją na
całkowity poziom hałasu emitowany do środowiska z terenu Portu.
Do obliczeń poziomu hałasu wykorzystane zostały metody zalecane przez Dyrektywę
2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 w sprawie oceny i
zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. U. WE L 189 z dnia 18 lipca 2002 r.) w
szczególności metodę obliczeń hałasu przemysłowego podana w normie PN-ISO 9613-2:2002.
„Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda
obliczania”. Do obliczeń hałasu emitowanego z parkingów, wolno poruszających się pojazdów
samochodowych i kolejowych wykorzystano metodę niemiecką „Parkplatzlärmstudie Untersuchungen von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen
sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen”, Bayerisches LfU, 4. Aufl., Augsburg 2003.
Poziom hałasu przemysłowego dla stanu aktualnego wyznaczony został na podstawie danych
wejściowych, które były wykorzystane do opracowania Mapy Akustycznej Gdynia w 2008 r.
Dane te zostały uzupełnione o przemysłowe źródła hałasu związane z inwestycjami
zrealizowanymi bądź realizowanymi na terenie Portu po roku 2008, nie uwzględnione w Mapie
Akustycznej Gdyni.
Wyniki wszystkich obliczeń rastrowych przedstawione zostały w postacie map rozkładu
poziomu hałasu w skali 1:12500 dla całego uwzględnionego obszaru. Na opracowanych
mapach zaznaczona została również lokalizacja wybranych sześciu punktów obliczeniowych
oraz wyniki obliczeń przeprowadzonych dokładnie w zaznaczonych punktach. Dwie wielkości
liczbowe na załączonych mapach hałasu w pobliżu każdego z punktów oznaczają obliczony
poziom hałasu – liczba górna poziom hałasu dla pory dziennej, liczba dolna poziom hałasu dla
pory nocnej. Wyniki obliczeń dla fazy realizacji zawierają tylko wielkość poziomu hałasu dla
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pory dziennej, ponieważ prace związane z realizacja inwestycji będę prowadzone tylko w
porze dziennej.
Model obliczeniowy
Wszystkie obliczenia emisji i imisji hałasu wykonane zostały z wykorzystaniem
oprogramowania Cadna A firmy DataKustik GmbH, w którym wymienione wyżej metody
obliczeniowe są zaimplementowane. Do celów obliczeniowych utworzony został model cyfrowy
źródeł hałasu oparty na następujących założeniach:
wszystkie istotne źródła hałasu występujące w porcie są źródłami ruchomymi (ruch
statków, przejazdy samochodów ciężarowych, ciągników, wózków widłowych i innych
maszyn wykorzystywanych w transporcie i przeładunku), ich miejsce jak i czas pracy
(a więc miejsce i czas emisji hałasu) zależny jest od sytuacji wynikającej z aktualnego
stanu prac budowlanych wzgl. potrzeb transportowych i przeładunkowych;
prace wykonywane na etapie realizacji inwestycji jak również praca portu i związana z
nią emisja hałasu charakteryzują się dużą zmiennością zarówno czasową, wynikającą z
braku sztywnego harmonogramu wykonywanych prac, jak i przestrzenną wynikającą
ze zmieniającego się w zależności od potrzeb miejsca budowy, względnie przeładunku
i składowania materiałów. W takiej sytuacji dokładna lokalizacja źródeł hałasu jest
praktycznie niemożliwa. Można jedynie oszacować prawdopodobną lokalizację miejsca
wykonywanych prac, wykorzystywanych maszyn budowlanych, tras przejazdu
samochodów ciężarowych, ciągników, wózków widłowych itp. Do obliczeń rozkładu
poziomu hałasu w środowisku (z wykorzystaniem techniki komputerowej) wymienione
źródła modelowane są za pomocą tzw. liniowych i powierzchniowych źródeł hałasu.
Źródła liniowe − jako liniowe źródła hałasu można przyjąć trasy przejazdu samochodów
ciężarowych, ciągników, wózków widłowych itp. Całkowitą wartość poziomu mocy akustycznej,
wzgl. poziomu mocy akustycznej na jednostkę długości źródeł liniowych można wyznaczyć za
pomocą pomiarów względnie w sposób przybliżony, na podstawie informacji o rodzaju, ilości
i czasie poruszających się po danej trasie pojazdów.
Źródła powierzchniowe − źródła hałasu jakie tworzą na etapie rozległe place budowy
względnie na etapie eksploatacji place przeładunkowe, miejsca składowania materiałów itp.
Wymienione źródła można w obliczeniach akustycznych modelować za pomocą tzw.
powierzchniowych źródeł hałasu. Obejmują one z reguły znacznie większą powierzchnię (np.
łącznie z magazynami i placami manewrowymi) w porównaniu z określonym miejscem
wykonywania danej pracy przeładunkowej. Modelując w obliczeniach akustycznych
przemieszczające się źródła hałasu (np. różne miejsca przeładunku) za pomocą „zastępczego”
powierzchniowego źródła hałasu przyjmujemy, że prawdopodobieństwo wykonywania danej
pracy jest jednakowe na całym obszarze przedstawionym, jako powierzchniowe źródło hałasu.
Całkowita moc akustyczna źródła powierzchniowego (względnie moc akustyczna na jednostkę
powierzchni źródła) wyznaczana jest na podstawie informacji o mocy akustycznej
poszczególnych wykorzystywanych na danej powierzchni maszyn budowlanych,
przeładunkowych jednostek transportowych oraz ich czasie pracy.
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Etap budowy
Wszystkie istotne źródła hałasu na etapie budowy będą źródłami ruchomymi. Ich miejsce jak
i dokładny czas pracy (a więc miejsce i czas emisji hałasu) będzie zależne od sytuacji
wynikającej i aktualnego stanu prac budowlanych względnie potrzeb transportowych
i przeładunkowych. Prace wykonywane na etapie realizacji inwestycji i związana z nią emisja
hałasu będą się charakteryzować dużą zmiennością zarówno czasową i przestrzenną
wynikającą ze zmieniającego wraz z postępem prac miejsca i rodzaju prac budowlanych.
W takiej sytuacji dokładna lokalizacja źródeł hałasu jest praktycznie niemożliwa. Można
jedynie w przybliżeniu określić prawdopodobną lokalizację wykonywanych prac,
wykorzystywanych maszyn budowlanych oraz tras przejazdu samochodów ciężarowych. Do
modelowania tego typu źródeł hałasu najbardziej odpowiednie są tzw., źródła
powierzchniowe, obejmujące obszar, na którym prawdopodobieństwo lokalizacji
wykonywanych prac oraz czas i rodzaj wykorzystywanych maszyn jest w przybliżeniu taki sam.
Główne źródła hałasu w fazie realizacji przyjęte w modelu obliczeniowym
1. Obszar, na którym prowadzone będą prace czerpane został w modelu obliczeniowym
uwzględniony jako powierzchniowe źródło hałasu. Obejmuje on cześć kanału portowego
wzdłuż Nabrzeża Rumuńskiego. Przy pogłębianiu kanału założono pracę jednej pływającej
pogłębiarki i jednej szalandy lub refulera o mocy akustycznej 112 dB(A) dla każdej
maszyny.
Razem LWA =115 dB(A)
2. Obszar nabrzeża, na którym wykonywane będą prace kafarowe. Obejmuje on pas
o szerokości ok. 15 m na wzdłuż całej długości Nabrzeża Rumuńskiego. W modelu
obliczeniowym obszar ten uwzględniony został jako źródło powierzchniowe:
pracę jednego kafara o mocy akustycznej LWA = 118 dB(A),
transport i rozładunek/załadunek materiałów, moc akustyczne 113 dB(A).
Razem LWA = 120 dB(A)
3. Powierzchnia, na której prowadzone będą prace związane z zwiększaniem obciążenia
konstrukcji nabrzeża. W modelu obliczeniowym obszar ten uwzględniony został jako źródło
powierzchniowe. Przy budowie założono równoczesną pracę dwu maszyn typy spychacz,
koparka, ładowarka itd.) o mocy akustycznej jednej maszyny LWA = 108 dB(A).
Razem LWA = 111 dB(A).
4. Załadunek i wywóz/przywóz ziemi lub innych materiałów za pomocą dwu pojazdów/godz.
oraz utwardzanie gruntu za pomocą walca oraz transport betonu. Moc akustyczna walca
LWA=105 dB(A). Transport betonu i pompy LWA= 110 dB(A)
Razem LWA = 112 dB(A) jako źródło powierzchniowe na całej powierzchni, na której
będą wykonywane prace przy budowie placu składowania.
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Ruch samochodów ciężarowych został zamodelowany jaki źródło liniowe o mocy akustycznej
LWA = 65 dB/m (65 dB na m bieżący trasy).
Zgodnie z założeniami projektowymi prace budowlane będą wykonywane w godz.: 06:0018:00.
Wyniki obliczeń poziomu hałasu emitowanego do środowiska w fazie realizacji
inwestycji
Wyniki obliczeń rastrowych poziomu hałasu przedstawione zostały w postaci mapy rozkładu
poziomu hałasu dla obszaru inwestycji i terenów sąsiadujących. Opracowana mapa została
dołączona w Załączniku nr 2, jako Mapa Nr 2. Wyniki obliczeń dla sześciu charakterystycznych
punktów podane zostały w tabeli poniżej. Lokalizacja wymienionych punktów
charakterystycznych oraz obliczone w nich wartości zostały również zaznaczone na
załączonych mapach rozkładu poziomu hałasu. Zostały one oznaczone na mapach symbolami
P01, P02, P03, P04, P05, i P06.
Poziomy hałasu emitowanego do środowiska z terenu inwestycji w fazie realizacji obliczone
w sześciu charakterystycznych punktach
Hałas przemysłowy - faza realizacji
Punkt obliczeniowy

Obliczony poziom hałasu (dB)

Wielkość przekroczeń (dB)

dzień

noc

dzień

noc

P01

30,9

−

−

−

P02

20,5

−

−

−

P03

28,1

−

−

−

P04

31,3

-

-

−

P05

32,7

−

−

−

P06

29,6

-

-

-

Z przedstawionych wyżej wyników obliczeń wynika, że w fazie realizacji inwestycji nie
wystąpią przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach chronionych przed
hałasem.

32
TERRA CONSULTING

dr inż. Mariola Olszak − Pawelec
ul. Kaczeńcowa 18, 81−
−575 Gdynia
REGON: 220221570 NIP: 957–009–33–68
tel. 0 609 239 710; fax: 0 58 660 03 58; e-mail terraconsulting@post.pl

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000082699; NIP: 958 13 23 524;
Kapitał zakładowy: 112 429 730 PLN, kapitał wpłacony: 112 429 730 PLN

Karta informacyjna przedsięwzięcia:
„Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap I Nabrzeże Rumuńskie”
KWIECIEŃ 2013

Etap eksploatacji
Prace na Nabrzeżu Rumuńskim (jak i na terenie całego Portu) i związana z nią emisja hałasu
będą charakteryzować się dużą zmiennością zarówno czasową, wynikającą z braku sztywnego
harmonogramu wykonywanych prac, jak i przestrzenną, wynikającą ze zmieniającego się
w zależności od potrzeb miejsca przeładunku, transportu i składowania materiałów.
Do obliczeń hałasu na etapie eksploatacji na terenie inwestycji wyodrębnione zostały
następujące źródła hałasu:
Obszar nabrzeża, na którym będzie się odbywał przeładunek/załadunek towarów.
Wymieniony obszar prac przeładunkowych oraz cumujący statek uwzględnione zostały
w obliczeniach jako powierzchniowe źródło hałasu, o poziomie mocy akustycznej
LWA = 115 dB dla pory dziennej i nocnej.
Bocznica kolejowa. W modelu obliczeniowym założono na podstawie informacji od
Zleceniodawcy, że średnio w ciągu jednej doby transport kolejowy obejmował będzie
jeden pociąg towarowy składający się z 24 wagonów (jeden wagon na godzinę). Dla
przejazdu jednego wagonu na godzinę przyjęto moc akustyczną na 1 m bieżący torów
wysokości LWA =65 dB/1m.
Transport za pomocą samochodów ciężarowych. Dla tego typu transportu przyjęto
również średnią częstotliwości przejazdów w ilości 1 pojazd na godz. oraz moc
akustyczną LWA =65 dB/1m.
Założono również, że transport kolejowy i samochodowy będzie się odbywał głownie w porze
dziennej. Dla pory nocnej przyjęto z tego powodu o 3 dB mniejsze poziomy emisji dla ruchu
kolejowego i samochodowego (tzn. dla ruchu kolejowego i samochodowego w porze nocnej
LWA =62 dB/1m na 1 m bieżący trasy).
Obliczenia poziomu hałasu emitowanego do środowiska w fazie eksploatacji przeprowadzone
zostały odrębnie dla pory dziennej i nocnej w formie rastrowej oraz dodatkowo w wybranych
sześciu charakterystycznych punktach. Wyniki obliczeń rastrowych poziomu hałasu
przedstawione zostały w postaci map rozkładu poziomu hałasu dla obszaru inwestycji
i terenów sąsiadujących. Opracowane mapy zostały dołączone w Załączniku nr 2, jako Mapa
Nr 3 (dla pory dziennej) oraz Mapa Nr 4 (dla pory nocnej).
Wyniki obliczeń dla sześciu charakterystycznych punktów podane są w tabeli poniżej.
Lokalizacja wymienionych punktów charakterystycznych oraz obliczone w nich wartości zostały
również zaznaczone na załączonych mapach rozkładu poziomu hałasu emitowanego do
środowiska. Zostały one oznaczone na mapach symbolami P01, P02, P03, P04, P05 i P06.
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Poziomy hałasu przemysłowego z obszaru inwestycji obliczony w sześciu charakterystycznych
punktach dla fazy eksploatacji
Hałas przemysłowy - faza eksploatacji
Punkt obliczeniowy

P01
P02
P03
P04
P05
P06

Obliczony poziom hałasu (dB)

Wielkość przekroczeń (dB)

dzień

noc

dzień

noc

24.5
12.7
19.6
24.8
26.3
22,3

24.5
11.9
19.7
23.0
24.5
21,8

−
−
−
−
−
-

−
−
−
−
−
-

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, że w fazie eksploatacji poziom
hałasu powodowany tylko przez źródła zlokalizowane na terenie inwestycji nie przekracza
wartości dopuszczalnych zarówno w porze dziennej jak i porze nocnej.

6.3 EMISJA WIBRACJI
Etap budowy
Wibracje w omawianym przypadku będą powodowane pracą maszyn ziemnych, pracami
nawierzchniowymi,
pracą
koparek,
ładowarek,
zagęszczarek,
kafarów.
Widmo
częstotliwościowe tych wibracji zawiera składowe od kilku do kilkuset Hz w zależności od
rodzaju urządzenia. Składowe o częstotliwościach powyżej 30 Hz są silnie tłumione w gruncie,
natomiast składowe o częstotliwości do kilkunastu Hz mogą przenosić się na tereny nawet
znacznie oddalone.
Na etapie realizacji inwestycji szczególna uwaga winna być skierowana na pracę wibromłotów
(kafarów). Drgania od uderzeń młotów i wibratorów są najczęściej znaczne i mogą rozchodzić
się na stosunkowo duże odległości.
Drgania z ośrodka gruntowego są przekazywane również na sąsiadujące z placem budowy
obiekty. Należy zachować specjalną ostrożność, jeżeli takie budynki posadowione są na
luźnych piaskach, zwłaszcza jeżeli są one nawodnione: piaski te są bowiem narażone na nagłe
osiadania wywołane drganiami w gruncie.
Pogrążanie z użyciem wibromłotów (kafarów) powoduje zwykle w otaczającym podłożu
gruntowym większe drgania niż występujące przy wbijaniu. Zastosowanie bezrezonansowych
wibromłotów o dużej częstotliwości drgań, w sposób znaczący może zredukować niekorzystny
wpływ drań na otaczające podłoże i budynki.
W bezpośrednim sąsiedztwie nabrzeża zlokalizowane są budowle, które potencjalnie mogą być
narażone na silne działanie wibracji w czasie „zabijania” ścianek szczelnych. Najbardziej
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zagrożonymi konstrukcjami są hale magazynowe przy Nabrzeżu Rumuńskim. 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.
Etap eksploatacji
Drgania w czasie eksploatacji nabrzeża będą powodowane jedynie sporadycznym ruchem
pojazdów ciężkich (samochody ciężarowe, ładowarki itp.) po nabrzeżu.
W związku z powyższym, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania w tym zakresie –
amplituda drgań przekazywanych przez podłoże na budynki znajdujące się w sąsiedztwie
projektowanych inwestycji nie przekroczy dolnej granicy strefy drgań odczuwalnych przez
budynki.
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6.4 EMISJA ODPADÓW
Etap budowy
Faza realizacji inwestycji generuje odpady, które muszą być usunięte z rejonu inwestycji,
posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów składowane/unieszkodliwiane lub
odzyskiwane. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) przewidziano możliwość
wystąpienia niżej podanych odpadów w trakcie realizacji inwestycji.
Przewidywane rodzaje odpadów w trakcie realizacji inwestycji
Rodzaj odpadu

Kod
odpadu

Sposób postępowania

Odpady
farb
i
lakierów
miejsce magazynowania na terenie przedsięwzięcia w
zawierających rozpuszczalniki
08 01 11* miejscu do tego wyznaczonym i zagospodarowanie
organiczne lub inne substancje
zgodnie z przepisami prawa
niebezpieczne
miejsce magazynowania na terenie przedsięwzięcia w
Odpady farb i lakierów inne niż
08 01 12
miejscu do tego wyznaczonym i zagospodarowanie
wymienione w 08 01 11
zgodnie z przepisami prawa
miejsce magazynowania na terenie przedsięwzięcia w
Odpady spawalnicze
12 01 13
miejscu do tego wyznaczonym i zagospodarowanie
zgodnie z przepisami prawa
Opakowania z papieru i
opakowania po materiałach budowlanych − powinny być
15 01 01
tektury
magazynowane w systemie selektywnej zbiórki odpadów,
w wyznaczonym tymczasowym miejscu magazynowania
Opakowania
z
tworzyw
15 01 02
odpadów, w odpowiednich kontenerach, skąd będą one
sztucznych
odbierane przez wyspecjalizowane i uprawnione do tego
Opakowania z drewna
15 01 03
celu firmy
Odpady z betonu oraz gruz
miejsce magazynowania na terenie przedsięwzięcia, na
17 01 01
betonowy
placu przeznaczonym do tego celu
Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych
miejsce magazynowania na terenie przedsięwzięcia, na
materiałów ceramicznych i 17 01 07
placu przeznaczonym do tego celu
elementów wyposażenia inne
niż wymienione w 17 01 06
Tworzywa sztuczne
17 02 03
magazynowane
selektywnie,
w
wyznaczonym
tymczasowym miejscu magazynowania odpadów, w
Żelazo i stal
17 04 05
odpowiednich kontenerach, skąd będą one odbierane
Kable
17 04 11
przez wyspecjalizowane i uprawnione do tego celu firmy
Materiały izolacyjne różne
17 06 04
oraz podlegały recyklingowi
Gleba i ziemia w tym
miejsce magazynowania na terenie przedsięwzięcia, na
kamienie, inne niż wymienione 17 05 04
placu przeznaczonym do tego celu – możliwość
17 05 03
zagospodarowania do podbudowy oraz umocnień gruntu
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Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Urobek z pogłębiania inny niż
17 05 06
wymieniony w 17 05 05
Materiały izolacyjne

17 06 04

Sorbenty

15 02 02*

Sposób postępowania
wywożony bezpośrednio na klapowisko wyznaczone
przez Urząd Morski
miejsce magazynowania na terenie przedsięwzięcia w
miejscu do tego wyznaczonym i zagospodarowanie
zgodnie z przepisami prawa
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

* − odpady niebezpieczne

Zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2013 r., nr 0, poz. 21), wytwórcą odpadów jest każdy,
którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdy, kto
przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę
charakteru lub składu tych odpadów. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia
usług w zakresie m.in. budowy i rozbiórki obiektów jest podmiot, który świadczy usługę chyba,
że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.
Czysty urobek czerpalny odkładany będzie na istniejącym klapowisku w morzu, po uzyskaniu
zezwolenia Dyrektora Urzędu Morskiego, zgodnie z rozporządzeniem 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. z 2006 r., Nr 22, poz. 166).
Zgodnie z ustawą o odpadach dopuszcza się odkładanie urobku na klapowisku w przypadku
stwierdzenia, że nie jest niebezpieczny.
Klasyfikacja odpadów urobku czerpalnego
Kod odpadu

Rodzaj odpadu

17 05 05*

Urobek pochodzący z pogłębiania
substancjami niebezpiecznymi

17 05 06

Urobek pochodzący z pogłębiania inny niż 17 05 05

zawierający

lub zanieczyszczony

* − odpady niebezpieczne

W związku z charakterem inwestycji, polegającej na przebudowie konstrukcji istniejącego już
nabrzeża, nie przewiduje się znaczących ilości mas ziemnych.
Oszacowana w przybliżeniu ilość gruzu budowlanego (kody odpadów: 17 01 01 i 17 01 07),
który może powstać w wyniku rozbiórek, wyniesie ok. 10.000 Mg.
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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.
Etap eksploatacji
W trakcie prac przeładunkowych na nabrzeżu nie przewiduje się powstawania odpadów.
W fazie eksploatacji przewiduje się wytwarzanie jedynie n/w odpadów eksploatacyjnych.
Przewidywane rodzaje odpadów w trakcie eksploatacji inwestycji
Kod
odpadu
13 05*
13 02*
16 01
16 02
16 02 13*

Rodzaj odpadu

Źródło powstawania odpadu

okresowe czyszczenie osadników i separatorów
odpady z odwadniania olejów
substancji ropopochodnych na kanalizacji wód
w separatorach
deszczowych
odpady eksploatacyjne, pochodzące z maszyn i
zużyte oleje
urządzeń
odpady eksploatacyjne, pochodzące z maszyn i
zużyte części
urządzeń
zużyte lampy fluorescencyjne wymiana oświetlenia

* − odpady niebezpieczne

Zgodnie z ustawą o odpadach, ich wytwórcą jest przedsiębiorstwo wykonujące usługę, chyba
że zawarta umowa stanowi inaczej. Powyższe odpady będą zagospodarowywane przez
wyspecjalizowane, zewnętrzne firmy serwisujące, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi
oraz posiadanymi przez ww. firmy decyzjami, pozwoleniami, itd.
Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami będzie kontrolowany przez Zarząd Morskiego
Portu Gdynia S.A. zgodny z istniejącym już systemem monitoringu gospodarowania odpadami
na terenie ZMPG S.A.
Pośrednim źródłem wytwarzania odpadów w trakcie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia
będą statki zawijające do przebudowanego nabrzeża. Gospodarka odpadami statkowymi
w sposób skrótowy została omówiona poniżej.
Gospodarka odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., w celu ograniczenia nielegalnych zrzutów odpadów do
wód portowych oraz zgodnie z ustawą z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach
do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361
z późn. zm.), posiada „Portowy plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami
ładunkowymi za skatów dla Portu Gdynia” zatwierdzony przez Marszałka Województwa
Pomorskiego decyzją z 31 maja 2012 r. (nr DROŚ-S.7240.24.2012).
Wyżej wymieniony plan zawiera szczegółowe informacje dotyczące rodzajów odpadów
odbieranych ze statków w Porcie Gdynia, firm odbierających oraz sposobu ich
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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.
Rodzaje odpadów odbieranych ze statków
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.
2.
3.
4.
5.

13
13
13
13
13

04
05
05
05
02

03*
02*
06*
07*
08*

6.

15 02 02*

7.

13 08 80

Oleje zęzowe ze statków morskich
Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
Oleje z odwadniania olejów w separatorach
Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi
Odpady związane z ładunkiem – zaolejone odpady stałe ze statków

Ścieki (sanitarne) – zgodnie z załącznikiem nr IV do Konwencji MARPOL 73/78
1.
2.

20 03 04

ścieki
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

4.
5.
6.
7.

20
20
20
20
15
15
15
15

8.

19 01 11*

1.
2.
3.

01
01
03
03
01
01
01
01

08
08
01
99
01
02
03
07

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
„Odpady kanapkowe”
Niesegregowane odpady komunalne
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
Opakowania z papieru u tektury
Opakowania z tworzywa sztucznego
Opakowania z drewna
Opakowania ze szkła
Żużle i popioły paleniskowe
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.
2.

20 03 99
13 04 03*

3.

15 01 10*

4.
5.

16 07 08*
16 07 09*

6.

16 07 99*

Inne nie wymienione odpady
Inne odpady zaolejone
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - stałe pozostałości
ładunkow
Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty - płynne pozostałości ładunkowe
Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne - płynne pozostałości ładunkowe
Inne nie wymienione odpady - stałe pozostałości ładunkowe niezawierające substancji
niebezpiecznych

* − odpady niebezpieczne
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Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. nie zapewnia odbioru5:
odpadów szpitalnych;
odpadów radioaktywnych;
odpadów zaolejonych zawierających emulgatory uniemożliwiające rozdział na frakcję
wodną i olejową;
brudnych balastów;
opakowań po chemikaliach;
popłuczyn po myciu zbiorników przewożących inne substancje niż olejowe;
popłuczyn po myciu zbiorników olejowych - bez wcześniejszego zgłoszenia
i uzgodnienia z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A.;
resztek ładunku, do którego odbioru zobligowany jest importer ładunku;
innych odpadów nie wymienionych w Załączniku I i V do Konwencji MARPOL 73/78;
osadów ściekowych pochodzących z instalacji oczyszczania ścieków na statkach;
urządzeń zawierających substancje zubażające warstwę ozonową jak freony,
tetrachlorek węgla, itd. w przypadku konieczności dokonania naprawy, wymiany,
montażu lub demontażu na statku urządzeń i instalacji zawierających substancje
kontrolowane odbiór powstałych w wyniku powyższej działalności odpadów zapewnia
podmiot wykonujący tę czynność.
Sposób odbioru odpadów ze statków
1. Odbiór ciekłych odpadów statkowych odbywa się oznakowanymi wozami asenizacyjnymi
podstawianymi pod burtę statku.
2. Odbiór ścieków ze statków odbywa się oznakowanymi wozami asenizacyjnymi podstawianymi pod
burtę statku oraz poprzez bezpośredni zrzut ścieków do kanalizacji sanitarnej na nabrzeżach
wyposażonych w specjalistyczne przyłącza dla statków. Odbiór ścieków do zbiornika retencyjnego
na żądanie kapitana statku zostanie wykonane za opłatą dodatkową zgodnie z cennikiem.
3. Odbiór śmieci statkowych odbywa się przy użyciu oznakowanych pojemników podstawianych pod
burtę statku.
4. Odbiór, transport i sposób zagospodarowania odpadów żywnościowych następuje w trybie
zatwierdzonym przez powiatowego lekarza weterynarii.
5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów ze statków objętych kwarantanną sanitarną następuje zgodnie
z postanowieniami i zaleceniami Portowego Inspektora Sanitarnego.
6. Statek lub jego agent otrzymuje potwierdzenie zdania odpadów w postaci kwitów zdawczoodbiorczych wystawionych przez serwisanta, zawierających rodzaj i ilość odebranych odpadów oraz
datę i godzinę odbioru.

5 Odbioru powyższych odpadów mogą dokonać firmy na zasadach komercyjnych po uprzednim ustaleniu sposobu

odbioru i zagospodarowania odpadów z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. i odpowiednimi służbami
administracji morskiej.
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7. Wielkość i rodzaj odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków zdanych w Porcie Gdynia jest
ewidencjonowana i udostępniana m.in. organom administracji morskiej.

Sposób zagospodarowania odebranych odpadów statkowych
1. Ścieki odebrane ze statków są przewożone do punktu zrzutu do kanalizacji miejskiej przy i
oczyszczane w oczyszczalni miejskiej na Dębogórzu.
2. Wody zęzowe oraz inne ciekłe odpady zaolejone są podawane wstępnej separacji oleju na linii
technologicznej należącej do firmy serwisującej, zlokalizowanej na terenie portu Gdynia. Następnie
odzyskany olej podawany jest recyklingowi, a wody technologiczne z ww. instalacji wykorzystywane
są zgodnie z posiadanymi pozwoleniami i decyzjami w myjni samochodowej.
3. Odpady żywnościowe zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii magazynowane są w
szczelnych kontenerach i przewożone przez specjalistyczną firmę do spalarni, gdzie są
unieszkodliwiane.
4. Nieposegregowane śmieci wywożone są na komunale składowisko odpadów na Łężycach. Zgodnie z
Międzynarodową Konwencja MARPOL statek jest zobligowany do prowadzenia segregacji odpadów
na pokładzie. W przypadku odbioru posegregowanych odpadów ze statków są one przekazywane
do punktów skupu, w celu ponownego wykorzystania.
5. Odpady, których obioru nie zapewnia Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. winny być odbierane
wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy posiadające wszystkie wymagane prawem polski
dokumenty.

Rys. 2. Schemat odbioru i zagospodarowania odpadów ze statków cumujących przy nabrzeżach
w Porcie Gdynia
Źródło: Dział Ochrony Środowiska ZMPG SA
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Ewidencja odpadów statkowych
1. Każdy serwisant odbierający odpady statkowe (z ramienia ZMPG SA, czy odbiorca komercyjny)
zobligowany jest do wystawienia „karty przekazania odpadów”, zgodnie z wzorem zamieszczonym
na witrynie internetowej ZMPG SA potwierdzającej odbiór odpadów. Ww. karta po podpisaniu przez
kapitana statku jest przekazywana do Działu Ochrony Środowiska ZMPG S.A.
2. „Karta przekazania odpadów” zawiera następujące informacje: nazwę statku, numer IMO, datę i
czas dokonania odbioru oraz ilość i rodzaj odebranych odpadów lub pozostałości ładunkowych ze
statków oraz sposób zagospodarowania wymienionych odpadów.
3. Działu Ochrony Środowiska ZMPG SA prowadzi informatyczny system ewidencjonowania ilości i
sposobu zagospodarowania odpadów zdanych w porcie Gdynia.

Dodatkowe uwarunkowania odbioru odpadów
1. Szlamy olejowe, w celu ułatwienia przepompowania, mogą być podgrzane przez statek max. do
temperatury 60oC. Obsługa statku powinna każdorazowo informować operatora urządzeń
odbiorczych o temperaturze, do której podgrzano szlam. Obsługa statku odpowiada za utrzymanie
temperatury na odpowiednim poziomie.
2. Urządzenia portowe służące do odbioru płynnych odpadów olejowych posiadają znormalizowane
złącza o kształcie i wymiarach kołnierzy zgodnych z prawidłem 19 załącznika nr I do Konwencji
MARPOL.
3. Minimalna prędkość przeładunku (wydajność pomp na statku) płynnych odpadów olejowych
powinna wynosić 7,5 m3/h.
4. Urządzenia portowe służące do odbioru ścieków sanitarnych posiadają znormalizowane złącza o
kształcie i wymiarach kołnierzy zgodnych z prawidłem 11 załącznika nr IV do Konwencji MARPOL.
5. Pompy ściekowe na statkach powinny zapewnić, aby czas odpompowania ścieków do urządzeń
odbiorczych nie przekraczał jednej godziny.
6. Ścieki nie wymagają dezynfekcji.
7. Odpady gospodarcze niebezpieczne bezwzględnie muszą być posegregowane oraz umieszczone w
zamkniętych, szczelnych, oznakowanych pojemnikach.
8. Śmieci zdawane w Porcie Gdynia muszą być wrzucane bezpośrednio do podstawionych kontenerów,
zgodnie z ich oznakowaniem;
9. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ze względu na brak możliwości technicznych nie zapewnia
odbioru następujących odpadów do portowych urządzeń odbiorczych:
radioaktywnych;
zaolejonych zawierających emulgatory uniemożliwiające rozdziała na frakcję wodną i olejową;
osadów ściekowych suchych i mokrych pochodzących z instalacji oczyszczania ścieków
na statkach;
brudnych balastów.
Odbioru powyższych odpadów mogą dokonać firmy na zasadach komercyjnych po uprzednim ustaleniu
sposobu odbioru i zagospodarowania odpadów z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. i odpowiednimi
służbami administracji morskiej.
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10. Odbiór i zagospodarowanie odpadów ze statków objętych kwarantanną sanitarną następuje zgodnie
z postanowieniami i zaleceniami Portowego Inspektora Sanitarnego.

Procedury dotyczące zgłaszania nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem portowych
urządzeń odbiorczych
W przypadku zgłoszenia do odbioru odpadów, których odbiór w porcie jest niemożliwy (awaria
urządzeń lub brak technicznych możliwości odbioru), Dyspozytor Portu informuje o tym
niezwłocznie operatora (agenta) statku (fax lub e-mail).
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem portowych
urządzeń odbiorczych w czasie obsługi statku, agent lub kapitan statku winien niezwłocznie
poinformować o zaistniałej sytuacji Dział Głównego Dyspozytora ZMPG S.A. i Urząd Morski w
Gdyni, celem natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, bądź wyjaśnienia zaistniałej
sytuacji.
Skargi na niewłaściwe funkcjonowanie urządzeń odbiorczych przyjmowane są przez dyrektora
Urzędu Morskiego w Gdyni pisemnie lub w formularzu zamieszczonym na stronach
internetowych www.port.gdynia.pl oraz www.umgdy.gov.pl

6.5 GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327
z 22.12.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 5, str. 275, z późn.
zm.), tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW), weszła w życie dnia 22 grudnia 2000 r.
Najważniejszym przesłaniem RDW jest ochrona zasobów wodnych dla przyszłych pokoleń.
Wprowadza ona zintegrowaną politykę wodną mająca na celu zapewnienie ludziom dostępu
do czystej wody pitnej po rozsądnej cenie, która umożliwi rozwój gospodarczy i społeczny przy
równoczesnym poszanowaniu potrzeb środowiska. Głównym celem RDW jest osiągnięcie
dobrego stanu wszystkich części wód, poprzez określenie i wdrożenie koniecznych działań
w ramach zintegrowanych programów działań w państwach członkowskich do 2015 roku.
Zgodnie z przepisami RDW, planowanie gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na
obszary dorzeczy. Zgodnie z ustawą Prawo wodne, w chwili obecnej na obszarze Polski
wyznaczonych jest 10 obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby,
Niemna, Pregoły, Świeżej i Ücker. Dla każdego obszaru dorzecza opracowuje się plan
gospodarowania wodami. Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest w dorzeczu Wisły,
dla którego obowiązuje „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”,
opracowany w 2011 r. przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (M.P. z 2011 r., Nr 49 poz.
549), zwanym dalej PGWD. Przedstawiono w nim m.in.:
ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza dla wód powierzchniowych i
podziemnych;
podsumowanie znaczących oddziaływań i wpływów działalności człowieka na stan wód
powierzchniowych i podziemnych;
określenie obszarów chronionych;
monitoring wód oraz ocenę ich stanu;
cele środowiskowe oraz odstępstwa od ich osiągnięcia.
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Plan gospodarowania wodami jest narzędziem planistycznym, które ma usprawnić proces
osiągania celów środowiskowych. Stanowią one fundament podejmowania decyzji mających
wpływ na stan zasobów wodnych oraz zasady gospodarowania wodami w przyszłości.
Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano pod
uwagę ich aktualny stan, w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania
ich stanu. Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale
ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto,
ustalając cele uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz
sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej
dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej
dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia
dobrego stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu
chemicznego.
„Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” zidentyfikował znaczące
oddziaływania i wpływy działalności człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych.
Do punktowych źródeł zanieczyszczeń zaliczona została :
działalność górnicza
zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych
składowiska odpadów
składowiska odpadów
przypadkowe skażenia środowiska gruntowo- wodnego
pobory kruszywa
Do zanieczyszczeń obszarowych zaliczane
są: działalność rolnicza i zrzuty ścieków
komunalnych z terenów nieobjętych kanalizacją.
Innym ważnym celem RDW jest zrównoważenie gospodarki zasobami wodnymi. W związku
z czym w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” zostały określone
oddziaływania wywierane na ilościowe stany wód powierzchniowych i podziemnych. Jako
główną przyczynę nieosiągnięcia dobrego stanu wód podziemnych do 2015 roku
zidentyfikowano nadmierny, długotrwały pobór wód podziemnych, który przekracza dostępne
zasoby.
RDW definiuje jako dobry stan wód powierzchniowych osiągniecie jednocześnie dobrego
stanu ekologicznego i chemicznego wód, co ma być realizowane poprzez wyznaczanie celów
środowiskowych w planach gospodarowania dorzeczami, których osiągniecie spowoduje, że
stan wód będzie dobry lub bardzo dobry. Natomiast w przypadku wód, których stan wyjściowy
jest dobry lub bardzo dobry utrzymanie tego stanu rzeczy.
Ze względu na trwające prace w zakresie metodyki oceny stanu hydromorfologicznego oraz
fakt, iż monitoring w zakresie badań stanu chemicznego jest jeszcze w fazie kształtowania
i rozbudowy ustalenie celów środowiskowych, w
pierwszym cyklu planowania
gospodarowania wodami w Polsce, zostało oparte o dostępne wartości graniczne wskaźników
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podanych w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych.
Rys. 3. Polskie obszary morskie poddane ocenie wstępnej zgodnie z art. 8 Ramowej Dyrektywy ws.
Strategii Morskiej

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

5.

Zatoka Pucka Wewnętrzna
Zatoka Pucka Zewnętrzna
Zatoka Gdańska Wewnętrzna
Ujście Wisły
Zalew Wiślany

źródło: http://www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/wstepna_ocena_stanu_srodowiska_wod_morskich.pdf

W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” zidentyfikowano 5 jednolitych
części wód przejściowych (JCWP), tereny przeznaczone pod realizację planowanego
przedsięwzięcia zlokalizowane są w rejonie jednolitych części wód przejściowych - Zatoka
Pucka Zewnętrzna.
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Tab 1. Charakterystyka JCWP „Zatoka Pucka Zewnętrzna” 6
Europejski kod JCWP

PLTWIIIWB3

Typ JCWP

Zalewowy z substratem
piaszczystym i mulistym

Status

Naturalna część wód

Ocena stanu
Ocena ryzyka nieosiągnięcia
celów środowiskowych
derogacja

słaby
zagrożona
4(4) - 3

Uzasadnienie derogacji
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

W aktualnym „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” określono również
odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych (derogacje) dla niektórych inwestycji:
z zakresu ochrony przeciwpowodziowej;
z zakresu poprawy i rozwijania infrastruktury związanej z dostosowywaniem
i rozwojem rolnictwa i leśnictwa;
związane z rozwojem gospodarczym regionu;
związane z górnictwem mające znaczący wpływ na wody podziemne.
Planowane przedsięwzięcie jest objęte derogacją na następny okres planowania. Całkowite
wyeliminowanie presji na wody Zatoki Puckiej Zewnętrznej nie spowoduje osiągniecia dobrego
stanu ekologicznego ww. jednolitych części wód przejściowych, ze względu na ich naturalne
warunku hydromorfologiczne.
Poniżej przedstawiono cele środowiskowe określone dla jednolitych
powierzchniowych, na które może oddziaływać planowane przedsięwzięcie.

części

wód

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zgodnie z zał. 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. z 2011r., nr 140, poz. 824) dokonuje dwa razy do roku pomiary
czystości wód portowych. W wodach portowych prowadzi się monitoring: BZT5, ChZT, pH,
zawiesiny ogólnej, ołowiu, kadmu, cynku, węglowodorów ropopochodnych.
W rejonie Nabrzeża Rumuńskiego zlokalizowane są dwa punkty pomiarowe nr: 19, 20.
W poniższej tabeli zostały przedstawione wyniki ostatnich pomiarów.

6 Załącznik II do Uchwały Rady Ministrów z 21 czerwca 2011r. „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Wisły” (M. P. 2011, nr 49, poz. 549)
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Tab 2. Wartości graniczne wybranych wskaźników wód odnoszące się do dobrego stanu ekologicznego
jednolitych części wód przejściowych oraz wartości graniczne wybranych wskaźników jakości
biologicznej i fizyko chemicznej wód ustalonych jako cele środowiskowe dla jednolitych części
wód przejściowych.
Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Wartość
graniczna

1
2
3
4

mg As/l
mg Ba/l
mg B/l
mg Cr+6/l

0,05
0,5
2
0,02

mg Cr/l

0,05

mg Zn/l
mg Cu/l

1
0,05

mg/l

0,01

mg/l

0,2

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Arsen
Bar
Bor
Chrom (VI)
Chrom ogólny (suma Cr+3 i
Cr+6)
Cynk
Miedź
Fenole lotne (indeks
fenolowy)
Węglowodory ropopochodne
– indeks olejowy
Glin
Cyjanki wolne
Cyjanki związane
Molibden
Selen
Srebro
Tal
Tytan
Wanad
Antymon
Fluorki
Beryl
Kobalt

mg Al/l
mg CN/l
mg Me(CN)x/l
mg Mo/l
mg Se/l
mg Ag/l
mg Tl/l
mg Ti/l
mg V/l
mg Sb/l
mg F/l
mg Be/l
mg Co/l

23

Cyna

mg Sn/l

24

µg/l
m

4,5

26
27

Chlorofil „a”
Przezroczystość –
widzialność Krążka
Secchiego
BZT5
Azot ogólny

0,4
0,05
0,05
0,04
0,02
0,005
0,002
0,05
0,05
0,002
1,5
0,0008
0,05
w trakcie
ustalania
3,76

mg O2/l
mg N/l

4
0,40

28

Fosfor ogólny

mg P/l

0,035

5
6
7
8
9

25

Źródło
wartości
granicznych

Tabela 14
z „Planu
gospodarowania
wodami na
obszarze
dorzecza Wisły”
z 22 lutego 2011
r. (M. P. 2011 r.,
nr 49, poz. 549)

Tabela 17
z „Planu
gospodarowania
wodami na
obszarze
dorzecza Wisły”
z 22 lutego 2011
r. (M. P. 2011 r.,
nr 49, poz. 549)

Wartość
aktualna7
p-kt 19

p-kt 20

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,01

p. 0,01

2,71

1,88

7 „Badania poziomu substancji zanieczyszczających w wodach basenów portowych morskiego Portu Gdynia
grudzień 2013 r.”, Instytut Morski, Gdańsk
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W chwili obecnej, dla badanych parametrów stan wód basenu V w rejonie planowanego
przedsięwzięcia jest dobry i celem środowiskowym jest niepogarszanie jego stanu.
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
w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych.
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.
Tab 3. Charakterystyka jednolitych części wód podziemnych 8
Europejski kod JCWPd
Nazwa JCWPd
Region wodny
Ekoregion
Ocena stanu

PLGW240013
13
Region wodny Dolnej
Wisły
Równiny centralne

ilościowego
jakościowego

dobry
dobry

Ocena ryzyka

niezagrożona

derogacja

------------------------------

Planowane przedsięwzięcie nie jest usytuowane na kierunku spływu wód podziemnych do
ujęć.

8 Załącznik II do Uchwały Rady Ministrów z 21 czerwca 2011r. „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Wisły” (M. P. 2011, nr 49, poz. 549)
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Etap budowy
Ścieki sanitarne − w obrębie projektowanych prac nie będą powstawały tego typu ścieki.
W trakcie prac budowlanych należy przewidzieć dostateczną ilość przenośnych toalet dla
pracowników budowlanych.
Ścieki technologiczne
i deszczowe - prace budowlane nie będą przyczyniać się do
powstawania ścieków technologicznych. Mogą jednak powstać sytuacje, kiedy źle
zabezpieczone wykopy potencjalnie wywołają przedostanie się zanieczyszczeń olejowych do
gruntu (pochodzenie zanieczyszczeń olejowych to przede wszystkim zanieczyszczenia
wynikające z pracy sprzętu mechanicznego). W związku z tym, przewiduje się wyznaczenie
utwardzonych miejsc tankowania maszyn budowlanych i wyposażenie placu budowy
w sorbenty.
Ścieki deszczowe powstające w trakcie prac budowlanych odpływać będą istniejącą kanalizacją
deszczową. W trakcie prac budowlanych wody opadowe z wykopów będą odpompowywane i
odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej. Na odprowadzanie wód z wykopów
budowlanych nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne pod warunkiem, że zasięg leja
depresji nie będzie wykraczać poza granice nieruchomości. Nie przewiduje się wykonywania
wykopów, które mogłyby spowodować taką sytuację. Jeśli przyjęta w projekcie budowlanym
technologia budowy zmieni powyższe założenie, projektant określi zasięg leja depresji
i ewentualnie wystąpi o stosowne pozwolenie.
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. 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
Etap eksploatacji
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.
Przebudowana sieć wody wodociągowej, zasilana z wodociągu ZMPG S.A., ma na celu
zabezpieczenie dostaw wody na statek w punktach poboru wody i zasilenie sieci hydrantów
ppoż. na terenie objętym inwestycją. Zużycie wody będzie zależało od ilości i wielkości
jednostek obsługiwanych przy nabrzeżu.
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W zakresie kanalizacji sanitarnej przewiduje się przebudowę istniejącej oraz budowę nowej
sieci odprowadzającej m.in. ścieki ze statków oraz sąsiadujących z nabrzeżami obiektów
kubaturowych. Ścieki z jednostek pływających będą odbierane i zagospodarowywane
w sposób określony w „Portowym planie gospodarowania odpadami i pozostałościami
ładunkowymi ze statków w Porcie Gdynia”.
W przypadku statków nie spełniających warunków technicznych umożliwiających bezpośrednie
zdanie ścieków do punktów zrzutu na nabrzeżach, ścieki będą odbierane przez Portowe
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Urządzeń Energetycznych i Wodnych „SIEĆ” Spółka z o.o.
Odbiór polegać będzie na przepompowaniu ścieków (pompami statkowymi) do podstawionych
autocystern, a następnie przewiezieniu do jednego z punktów zlewnych i zrzuceniu do
portowej kanalizacji sanitarnej.
Poniżej przedstawiono lokalizację wykorzystywanych punktów zlewnych:
punkt zlewny na Nabrzeżu inż. Tadeusza Wendy (sieć kanalizacji sanitarnej ZMPG
S.A.);
punkt zlewny na Nabrzeżu Stanów Zjednoczonych – Plac XVII (sieć kanalizacji
sanitarnej ZMPG S.A.);
punkt zlewny na Nabrzeżu Helskim II (sieć kanalizacji sanitarnej ZMPG S.A.);
punkt zlewny w rejonie Estakady Kwiatkowskiego (sieć kanalizacji sanitarnej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni).
W ramach przebudowy kanalizacji deszczowej przewiduje się budowę odwodnienia liniowego
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 wyniku eksploatacji planowanej inwestycji powstaną wody opadowe z nabrzeża, które będą
odprowadzane do wód basenu portowego. Wszystkie wyloty będą zaopatrzone w urządzenia
podczyszczające (osadniki i separatory substancji ropopochodnych). W związku ze zmianą
warunków odprowadzania wód opadowych należy wystąpić o nowe pozwolenia wodnoprawne
w tym zakresie.
Podsumowanie
W odniesieniu do ww. celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód
przejściowych – Zatoka Pucka Zewnętrzna, określonych w „Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły”, opracowanym w 2011 r. przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
(M.P. z 2011 r., Nr 49 poz. 549) realizacja i eksploatacja planowanej inwestycji nie wpłynie
negatywnie na ich osiągnięcie, ponieważ:
1. Planowane przedsięwzięcie ze względu na swój charakter (przebudowa nabrzeża wraz
z niezbędną infrastrukturą podziemną, nawierzchnią torowo -drogową i torem
podsuwnicowym), zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie będzie źródłem
ścieków technologicznych, a co za tym idzie nie wpłynie na wzrost stężenia związków
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wymienionych w tabeli nr 2, pkt 1 – 8 i 10 - 23 t. j. metale ciężkie, fenole, cyjanki, fluorki,
itd. w wodach basenów portowych
2. Planowane przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie będzie stanowiło źródła
ścieków komunalnych odprowadzanych bezpośrednio do wód portowych. Ścieki sanitarne
ze wszystkich obiektów kubaturowych z terenów Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. są
odbierane przez portową kanalizację sanitarną i są odprowadzane poprzez systemy
miejskie do oczyszczalni ścieków w Dębogórzu. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie
powstaną żadne obiekty kubaturowe z zapleczem sanitarnym, a co za tym idzie
eksploatacja inwestycji nie wygeneruje dodatkowych ilości ścieków.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia plac budowy zostanie wyposażony w przenośne
toalety, które będą regularnie opróżniane w wyznaczonych do tego celu punktach
zlewnych przez wyspecjalizowane firmy. Ścieki z wyznaczonych na terenie miasta Gdyni
punktów zlewnych są oczyszczane na oczyszczalni ścieków w Dębogórzu. W związku
z powyższym realizacja inwestycji nie będzie stanowiła źródła zrzutu ścieków sanitarnych
do wód morskich.
Przedostawanie się ścieków sanitarnych do wód powierzchniowych skutkuje ich złym
stanem sanitarnym oraz zwiększa stężenie substancji biogennych. Natomiast nadmierna
eutrofizacja powoduje wzrost stężenia chlorofilu ze względu na intensywny rozwój
glonów.
W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na
osiągnięcie celów środowiskowych, określonych wskaźnikami wymienionymi w punktach
24 – 28 tabeli nr 2.
3.

W ramach omawianego przedsięwzięcia projektowane jest wybudowanie przyłączy
umożliwiających zrzut ścieków z jednostek pływających, cumujących przy Nabrzeżu
Rumuńskim. W wyniku czego planowana inwestycja na etapie eksploatacji wpłynie na
ograniczenie zanieczyszczania wód portowych przez statki, co wpłynie
pozytywnie na ograniczenie procesu eutrofizacji wód morskich, czyli przyczyni się
pozytywnie do osiągniecia celów środowiskowych.

4. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
w ramach której powstanie nowe odwodnienie nawierzchni kolejowo – drogowej oraz
powstaną nowe wyloty wód deszczowych a dwa istniejące zostaną przebudowane.
Pomimo, iż nastąpi zmiana zlewni, nie wpłynie to na zmianę ilości i charakteru
odprowadzanych wód opadowych. Każdy z wylotów zostanie wyposażony w separatory
lamelowe substancji ropopochodnych o sprawności 95 – 100%. W związku z tym
inwestycja nie wpłynie na wzrost stężenia substancji ropopochodnych w wodach
morskich.
Z przeprowadzonej oceny planowanego przedsięwzięcia wynika, że nie będzie miało ono
wpływu na wody podziemne, gdyż przenikanie zanieczyszczeń do środowiska gruntowego, a
następnie do wód podziemnych będzie skutecznie hamowane przez szczelne nawierzchnie
nabrzeża i powierzchni drogowo – torowych.
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6.6 EMISJA PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
Etap budowy
Podczas realizacji przedsięwzięcia zostanie użyty sprzęt i maszyny budowlane oraz środki
transportu drogowego nie powodujące emisji promieniowania elektromagnetycznego,
jonizującego czy radioaktywnego. W związku z tym, podczas realizacji przedsięwzięcia, nie
zostanie podwyższony stopień promieniowania, ponad istniejące tło. Urządzenia elektryczne
używane do realizacji przedsięwzięcia winny odpowiadać normom przypisanym tym
urządzeniom i spełniać wymogi bezpieczeństwa ich używania „CE”. Projektowane prace
budowlane nie wpłyną w żaden sposób na podwyższenie lub obniżenie występującego poza
obszarem poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego.
Etap 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). W całym obszarze przebywanie jest dopuszczalne bez ograniczeń.
Dla projektowanej inwestycji nie występują źródła pól elektromagnetycznych, które
wymagałyby pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych w rozumieniu Prawa
ochrony środowiska. Inwestycja na etapie eksploatacji nie zmieni poziomu
elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego na omawianym obszarze.
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7 POWAŻNE AWARIE
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. 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 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
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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
(http://www.port.gdynia.pl/pl/srodowisko/zwalczanie-zagrozen)
zgodnie
portowych”
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu
zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu (Dz.U. Nr 239, poz. 2026), będącego aktem
wykonawczym Ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez
statki (Dz.U. Nr 47, poz. 243 z późn. zm.). Określono w nim m.in. dostępne siły i środki,
schematy
powiadamiania
awaryjnego
i postępowania
operacyjnego
w przypadku
zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi. W ramach omawianego planu Zarząd
Morskiego Portu Gdynia S.A. ma podpisaną stalą umowę ze specjalistyczną firmą DELFIN RM
zapewniającą usuwanie rozlewów olejowych z wód basenów portowych.
Na poniższych rysunkach przedstawiono kolejno schemat powiadamiania awaryjnego
zależności decyzyjnej oraz podstawowy schemat postępowania operacyjnego dla substancji
ropopochodnych.
Rys. 4. Schemat powiadamiania awaryjnego zależności decyzyjnej

Źródło: Dział Ochrony Środowiska ZMPG S.A.
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Rys. 5. Podstawowy schemat postępowania operacyjnego dla substancji ropopochodnych

Źródło: Dział Ochrony Środowiska ZMPG S.A.
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8 MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
Planowane przedsięwzięcie, polegające na przebudowie Nabrzeża Rumuńskiego w Porcie
Gdynia, jest zlokalizowane na terenach portowo-przemysłowo-składowych w północnej części
miasta Gdyni.
Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z 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
Polskiej9. Zgodnie z powyższym granica Rzeczypospolitej Polskiej (państwa) przebiega
w odległości 12 mil morskich (22.224 m) liczonych od podstawowej linii morza terytorialnego.

Źródło: własne

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

9 Zwierzchnictwo terytorialne Rzeczypospolitej Polskiej nad morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym

rozciąga się na wody, przestrzeń powietrzną nad tymi wodami oraz na dno morskie wód wewnętrznych i morza terytorialnego,
a także na wnętrze ziemi pod nimi.
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zarówno w fazie budowy (realizacji), 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.
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9 OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z 16 KWIETNIA
2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Najbliżej położone projektowanego przedsięwzięcia tereny podlegające ochronie, w tym
ochronie w ramach obszarów Natura 200010 znajdują się w kierunkach:
Trójmiejski Park Krajobrazowy (ok. 3 km),
Rezerwat Cisowa (ok. 9 km),

południowym,
południowo−zachodnim,
południowo-wschodnim

Rezerwat Kępa Redłowska (ok. 4 km),
Rezerwat Kacze Łęgi (ok. 5 km),
Rezerwat Łęg nad Swelinią (ok. 7 km),
Projektowany obszar Natura 2000 „Klify i
kamienne Orłowa” (ok. 4 km)

rafy

Nadmorski Park Krajobrazowy (ok. 10 km),
północnym

Rezerwat Beka (ok. 15 km),
Rezerwat Mechelińskie Łąki (ok. 11 km),

wschodnim

Ostoja „Zatoka Pucka” PLB220005 (ok. 2,5 km),
Ostoja „Zatoka Pucka i Półwysep Helski” PLH220032

północno-wschodnim

(ok. 5,5 km).

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.

10 Omówione w osobnym punkcie
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Rezerwat Łąg nad Swelinią o powierzchni 13,4 ha utworzony został w 2005 r. − ochronie rezerwatu
podlegają lasy łęgowe i grądowe w górnym, źródliskowym odcinku doliny Sweliny.
Rezerwat Beka o powierzchni 193,01 ha; utworzony w 1988 r. - jeden z najcenniejszych rezerwatów w
województwie − rezerwat ptasi obejmujący ujściowy odcinek Redy z silnie zabagnionymi łąkami i
szuwarami − występują stanowiska rzadkich chronionych roślin naczyniowych.
Trójmiejski Park Krajobrazowy o powierzchni 19 930 ha utworzony w 1979 r. obejmuje tereny leśne
(90% powierzchni) z enklawami rolniczymi wsi Gniewowo, Zbychowo, Nowy Dwór Wejherowski, Reszki i
Bieszkowice, część terenów Gdyni, Rumi, Szemudu i Wejherowa oraz fragmenty Sopotu i Gdańska − do
najcenniejszych walorów przyrodniczych TPK 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.
59
TERRA CONSULTING

dr inż. Mariola Olszak − Pawelec
ul. Kaczeńcowa 18, 81−
−575 Gdynia
REGON: 220221570 NIP: 957–009–33–68
tel. 0 609 239 710; fax: 0 58 660 03 58; e-mail terraconsulting@post.pl

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000082699; NIP: 958 13 23 524;
Kapitał zakładowy: 112 429 730 PLN, kapitał wpłacony: 112 429 730 PLN

Karta informacyjna przedsięwzięcia:
„Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap I Nabrzeże Rumuńskie”
KWIECIEŃ 2013

Na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego znajduje się szereg rezerwatów, w tym:
Przylądek Rozewski – krajobrazowy;
Rezerwat Słone Łąki – łąkowy;
Rezerwat Widowo – leśny;
Rezerwat Bielawa – torfowiskowy;
Rezerwat Babnica – leśny;
Rezerwat Beka – faunistyczno – łąkowy;
Rezerwat Białogóra – torfowiskowy;
Długosz Królewski w Wierzchucinie – florystyczny;
Dolina Chłapowska – krajobrazowy;
Rezerwat Mechelińskie Łąki – faunistyczny;
Piaśnickie Łąki – łąkowy;
Rezerwat Zielone – florystyczny.
Rys. 6. Mapa ochrony przyrody dla miasta Gdyni

Źródło: http://www.kzg.pl/

Na terenie planowanej inwestycji nie występują żadne siedliska fauny i flory (w
tym grzybów). Teren jest silnie przekształcony antropogenicznie.
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9.1 OBSZARY

CHRONIONE W RAMACH

EUROPEJSKIEJ SIECI EKOLOGICZNEJ NATURA

2000
W zakresie ochrony przyrody podstawowymi aktami prawnymi w UE są Dyrektywa Siedliskowa
(dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory)
oraz Dyrektywa Ptasia (dyrektywa Rady 79/409/EWG o ochronie dziko 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. z 2005 Nr
239. poz. 2019, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627. z późn. zm.).
Reasumując, bezpośrednio z terenami portowymi graniczy obszar specjalnej ochrony ptaków
„Zatoka Pucka” (PLB220005), należąca do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
„Zatoka Pucka” (PLB220005), obejmuje obszar o powierzchni:
61.107,6 ha − położony na wodach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego;
937,9 ha − położony na terenie województwa pomorskiego w obrębie gmin
nadmorskich od Helu po Gdańsk.
Obszar obejmuje wody zachodniej części Zatoki Gdańskiej, pomiędzy wybrzeżem Półwyspu
Helskiego 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 samą Zatokę Pucką (powierzchnia 10 400 ha o średniej głębokości 3 m) i część
głębszych wód Zatoki Gdańskiej, rozpościerających się na wschód od niej.
Granicę wschodnią stanowi linia łącząca cypel Półwyspu Helskiego i ujście Wisły Śmiałej.
Obszar obejmuje również łąki nadmorskie koło Osłonina i Rewy.
Obszary morskie stanowią 98% pokrycia; siedliska łąkowe i zaroślowe oraz torfowiska, bagna,
roślinność na brzegach wód, młaki – po 1%.
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Obszar ma znaczenie jako ostoja ptasia o randze europejskiej. Zgodnie ze Standardowym
Formularzem Danych dla tego obszaru występuje na nim co najmniej 23 gatunki ptaków
z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Gniazduje
powyżej 1% populacji krajowej biegusa zmiennego; sieweczka obroźna osiąga liczebność do
1% populacji krajowej.
W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego perkoza
dwuczubego, perkoza rogatego, czernicy; stosunkowo 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.
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 nie została zdefiniowana jako zagrożenie.
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Rys. 7. Położenie obszaru PLB220005 − „Zatoka Pucka”

Źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl/
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W odległości ok. 5 km na północ od terenów portowych znajduje się Specjalny Obszar
Ochrony Siedlisk „Zatoka Pucka i Półwysep Helski” (PLH220032), który obejmuje Półwysep
Helski i Zatokę Pucką Wewnętrzną oraz fragment Wybrzeża od Władysławowa do Mechelinek
(Kępy Oksywskiej).
Rzeźba terenu jest efektem działania lądolodu, zmodyfikowana przez współczesne procesy
morfogenetyczne. Dominujące formy to fragmenty kęp pochodzenia morenowego i pradoliny
wyerodowane przez wody roztopowe lądolodu, a przede wszystkim obszar płytkiej zatoki
i forma mierzejowa typu kosy, wysunięta daleko w morze. Spotyka się tu specyficzny typ
niskiego, bagiennego 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 obrzeżu Kępy Swarzewskiej i
Kępy Puckiej od strony Zatoki Puckiej. Na półwyspie Helskim dominują bory sosnowe i
acidofilne dąbrowy, fragmentarycznie zachowały się murawy napiaskowe. W Zatoce Puckiej
występują łąki podwodne. W ujściach pradolin dominuje roślinność nieleśna z przewagą łąk
słonoroślowych.
Obszary morskie stanowią 85% pokrycia; siedliska łąkowe i zaroślowe oraz torfowiska, bagna,
roślinność na brzegach wód, młaki - po 5%.
Na obszarze występują następujące formy ochrony przyrody: Rezerwat Beka (193,0 ha),
Rezerwat Słone Łąki (27,3 ha) oraz Nadmorski Park Krajobrazowy (18.804,0 ha).
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 nie została zdefiniowana jako zagrożenie.
Na podstawie wyników inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w latach 2006 i 2007
organizacje
pozarządowe,
wojewódzkie
zespoły
specjalistyczne we
współpracy
z Ministerstwem Środowiska, dokonały wyboru miejsc występowania siedlisk przyrodniczych
i ostoi gatunków, które mogą być potencjalnie włączone do sieci NATURA 2000 jako specjalne
obszary ochrony siedlisk (tzw. Shadow List). Jednym z nich są, wchodzące w skład
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Lasy koło Wejherowa.
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Rys. 8. Położenie obszaru PLH220032 – „Zatoka Pucka i Półwysep Helski”

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

Na podstawie wyników inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w latach 2006 i 2007,
postulowane jest powiększenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Zatoka Pucka
i Półwysep Helski” (PLH220032) o obszar wodny na południe od Półwyspu Helskiego
o 10.527,7 ha (rysunek poniżej).

65
TERRA CONSULTING

dr inż. Mariola Olszak − Pawelec
ul. Kaczeńcowa 18, 81−
−575 Gdynia
REGON: 220221570 NIP: 957–009–33–68
tel. 0 609 239 710; fax: 0 58 660 03 58; e-mail terraconsulting@post.pl

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000082699; NIP: 958 13 23 524;
Kapitał zakładowy: 112 429 730 PLN, kapitał wpłacony: 112 429 730 PLN

Karta informacyjna przedsięwzięcia:
„Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap I Nabrzeże Rumuńskie”
KWIECIEŃ 2013

Rys. 9. Proponowane zmiany w obszarze PLH220032 – „Zatoka Pucka i Półwysep Helski”

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

Jako specjalny obszar ochrony siedlisk zaproponowany został również przez organizacje
pozarządowe, w ramach Shadow List, obszar „Klify i Rafy Kamienne Orłowa”.
Powyższy obszar ochrony siedlisk posiada obecnie status rezerwatu krajobrazowego,
podlegającego ochronie częściowej. Jego powierzchnia wynosi ok. 120 ha (pierwotnie było to
126,93 ha). Zamiarem jego utworzenia była ochrona wszystkich elementów przyrodniczych na
tym terenie. Szczególnie chciano objąć ochroną stanowiska jarzębu szwedzkiego, figurującego
na "czerwonej liście" roślin zagrożonych w Polsce. Inne ważne walory przyrodnicze rezerwatu
to naturalny i półnaturalny krajobraz nadmorskiej, polodowcowej wysoczyzny morenowej oraz
pozostałości półnaturalnych zbiorowisk leśnych reprezentowanych przez: żyzną buczynę
niżową, kwaśną buczynę niżową i kwaśną dąbrową.
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Rys. 10.

Proponowany obszar Natura 2000 „Klify i Rafy Kamienne Orłowa”

Lokalizacja planowanego
przedsięwzięcia

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

Walory rezerwatu podnosi aktywny klif z zespołem procesów geomorfologicznych. Na klifie
zbudowanym z glin zwałowych, w rejonie Cypla Orłowskiego, najbardziej abradowanym,
znajdują się płaty pionierskiego zbiorowiska, którego najbardziej charakterystycznym
i najbardziej widocznym gatunkiem jest podbiał pospolity. Wielkość powierzchni pokrycia
ściany klifu, zbiorowiskami roślinnymi jest różna i zależna od takich czynników jak pochylenie
ściany klifu i wiek fitocenozy. Obok podbiału występuje rokitnik zwyczajny, którego naturalne
stanowiska występują tylko na terenach nadmorskich. Rokitnik to światłożądny, pionierski
gatunek, który jako pierwszy z krzewów wkracza na obszary z roślinnością zielną lub na
obszary zupełnie pozbawione roślinności. W zaroślach rokitnika często występuje leszczyna,
wiciokrzew suchodrzew i czereśnia. Na korzeniach rokitnika bytują bakterie brodawkowe, co
powoduje wzbogacenie podłoża w azot. W związku z tym, w bliskim sąsiedztwie znajdziemy
też rośliny nitrofilne, takie jak: pokrzywa, przytulia czepna i kłobuczka pospolita.
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Zgodnie z kartą informacyjną dla tego
zdefiniowana jako zagrożenie.

obszaru działalność portowa nie jest

Wpływ realizacji inwestycji na środowisko przyrodnicze
Na terenie planowanego przedsięwzięcia, ze względu na jego charakter (funkcjonujące
nabrzeże portowe), nie występują żadne elementy i siedliska fauny i flory (w tym grzybów i
miejsc gniazdowania i lęgów ptaków).
Port w Gdyni graniczy na linii falochronu z Obszarem Specjalnej Ochrony Ptaków „Zatoka
Pucka” (PLB 220005), który obejmuje również zewnętrzne baseny portowe (tor podejściowy).
Tereny planowanej inwestycji są oddalone od ww. obszaru o ok. 2,5 km. Na podstawie
przeprowadzonej w niniejszym raporcie analizy oddziaływania etapu realizacji przedsięwzięcia,
na poszczególne elementy środowiska można stwierdzić, że będzie ono miało zasięg
ograniczony do terenów planowanej inwestycji, a co za tym idzie nie przewiduje się jego
wpływu na istniejące obszary Natura 2000 oraz znajdujące się na Shadow List.
Wpływ eksploatacji inwestycji na środowisko przyrodnicze
Biorąc pod uwagę przeprowadzoną analizę oddziaływania planowanej inwestycji na
środowisko, jej zakres i charakter oraz znaczne oddalenie obszarów chronionych przyrodniczo
można stwierdzić, że eksploatacja Nabrzeża Rumuńskiego w Porcie Gdynia nie będzie miała
wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym obszary sieci Natura 2000.
Zarówno w przypadku odpadów statkowych jak i zwalczania rozlewów substancji
ropopochodnych na wodach basenów portowych Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. posiada
opracowane stosowne plany i programy, zawierające procedury postępowania oraz
zestawienia sił i środków, które ograniczają negatywny wpływ na środowisko morskie wód
basenów do minimum. Wszystkie projektowane wyloty wód opadowych do wód portowych
zostaną wyposażone w systemy podczyszczające. Dlatego wydaje się, iż zanieczyszczenie
akwenów portowych spowodowane wodami opadowymi będzie miało charakter pomijalny.
Jednocześnie wody akwenów portowych są oddzielone od wód morskich zatoki, falochronem,
co dodatkowo ogranicza możliwość przedostania się zanieczyszczeń z terenu portu. Falochron
pozwala służbom portowym w łatwy sposób odizolować akweny portowe od wód otwartych
(zamknięcie ich zaporami) i prowadzić działania mające na celu usunięcie skutków np. rozlewu
w granicach basenów wewnętrznych.
Dlatego też wpływ przedsięwzięcia na wody sąsiadującego z Portem w Gdyni obszaru sieci
Natura 2000 „Zatoka Pucka” będzie praktycznie nieistotny.

W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia nie planuje się zwiększonego ruchu statków,
a jedynie zwiększenie potencjału przeładunkowego poprzez zawijanie większych niż
dotychczas 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).
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Ruch jednostek pływających przez morskie obszary sieci NATURA 2000 może mieć negatywny
wpływ na ptaki poprzez ich wypłaszanie, gdyż w okresie zimowym powoduje to negatywny
wpływ na ich bilans energetyczny, a w konsekwencji może spowodować zmniejszenie
populacji w danym rejonie.
Z prowadzonych okresowych obserwacji terenu toru podejściowego wynika, iż nie występują
na nim znaczące skupiska ptaków, dla których przywoływany obszar ochrony został powołany.
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, a więc w bezpiecznej odległości
od toru wodnego prowadzącego do Portu Gdynia.
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.
W związku z powyższym nie przewiduje się pogorszenia obecnie istniejących warunków
w rejonie toru podejściowego do portu, a co za tym idzie efekt, wywołany przez
funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia na obszary Natura 2000, można uznać za
pomijalny.
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 r., nr 0, poz. 21) 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.
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Jak wynika z badań, przeprowadzonych przez Instytut Morski w Gdańsku w 2011 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).
Rejon klapowiska Gdynia
Klapowisko zlokalizowane w rejonie Zatoki Gdańskiej zajmujace obszar ok. 6,4 km2ma kształt
czworokąta o wierzchołkach zlokalizowanych w następujących punktach:
54033,6’ N 18040,85’ E
54032,7’ N 18040,85’ E
54032,7’ N 18043,85’ E
54033,9’ N 18043,85’ E
Rys. 11.

Lokalizacja klapowiska Gdynia w rejonie Zatoki Gdańskiej

Źródło: Urząd Morski w Gdyni
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Rejon klapowiska Gdynia zlokalizowany jest w granicach obszaru chronionego w ramach sieci
Natura 2000 (Zatoka Pucka PLB 220005). Działania portów morskich, przemysłu portowego
oraz żeglugi w rejonie OSO nie zaliczono do zagrożeń populacji ptaków (ostoi). Zgodnie z
zasadami zalecanymi w materiałach Ministerstwa Środowiska, zasady ochrony ptaków w
obrębie obszarów Natura 2000 zakładają współistnienie działalności gospodarczej
z bytowaniem ptaków.
W sąsiedztwie klapowiska Gdynia (na północ od klapowiska) znajduje się także część morska
obszaru chronionego Natura 2000: PLH 220032 - Zatoka Pucka, i Półwysep Helski.
Rys. 12.

Mapa poglądowa pokazująca obszary specjalnej ochrony NATURA 2000 w sąsiedztwie
planowanej inwestycji wraz z istniejącym klapowiskiem

Źródło: Dział Public Relations Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
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Na wyznaczonym klapowisku Gdynia urobek jest deponowany od 1995 r. Do 2011 roku
zdeponowane zostało na nim ok. 4,6 mln m3 urobku czerpalnego.
W roku 2011 Instytut Morski w Gdańsku wykonał badania klapowiska Gdynia polegające na:
wykonaniu mapowania mapy sonarowej i batymetrycznej obszaru klapowiska i rejonu
wokół niego;
wykonaniu analizy warunków dynamiki wód na akwenach morza w obrębie klapowiska
Gdynia;
badań fizykochemicznych osadów zdeponowanych na klapowisku Gdynia i jego
okolicach;
wykonania badań biologicznych w rejonie klapowiska Gdynia.
Rys. 13.

Rozkłady głębokości w rejonie klapowiska Gdynia

Źródło: Instytut Morski w Gdańsku11

11 “Badanie walorów przyrodniczych siedliska dennego w rejonie klapowiska, wyznaczonego dla Portu Gdynia oraz

wpływu zrealizowanych projektów na obszary Natura 2000”, Instytut Morski, Gdańsk, październik 2012
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Jak widać z powyższego rysunku, w rzeźbie dna wyraźnie wyodrębnione są cztery zasadnicze
partie: powierzchnia równiny akumulacyjno-abrazyjnej, rozległy grzbiet w jej obrębie, zbocze
równiny akumulacyjno-abrazyjnej i równina akumulacyjna.
W rejonie klapowiska występuje seria piaszczystych osadów mierzejowo-deltowych z górną
powierzchnią ściętą erozyjnie (powierzchnia transgresywna). Osady te budują równinę
akumulacyjno-abrazyjną, wraz z jej zboczem. Powierzchnia dna jest zmieniona
antropogenicznie wskutek intensywnych zrzutów różnych materiałów. Dno równiny
akumulacyjnej zbudowane jest z osadów sedymentacji zawiesinowej (mułów, iłów, namułów),
z przewarstwieniami osadów piaszczystych, pochodzących z przyległych zboczy równiny
akumulacyjno-abrazyjnej. Liczne formy (tzw. pockmarks) wskazują na intensywną emisję
gazów.
Z przedstawionej przez Instytut Morski w Gdańsku analizy prędkości i kierunku ruchu wód
w okolicy klapowiska można wnioskować, że w rozważanym akwenie przepływ wody,
jakkolwiek w ciągu roku może on odbywać się w różnych kierunkach, to jednak dominuje ruch
w kierunku głębszych partii niecki Zatoki Puckiej.
Badane substancje w powierzchniowej warstwie osadów występowały na niskim poziomie nie
przekraczając wartości typowych dla badanego obszaru Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej.
Stężenie metali w większości badanych punktów występowało na poziomie tła, jedynie
w przypadku Cu, Ni, Cd i Hg stwierdzono w niektórych punktach nieznaczne przekroczenia
stężeń tła.
Analizując poziom stężeń metali (Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Cr, As, Hg), analitów z grupy WWA:
(benzo(a)antracen,
benzo(b)fluoranten,
benzo(k)fluoranten,
benzo(ghi)perylen,
benzo(a)piren, dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-cd)piren) oraz kongenerów PCB 28, 52,
101, 118, 138, 153 i 180 ujętych w Załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
16 kwietnia 2002 w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest
zanieczyszczony (Dz.U. Nr 55, poz. 498), nie stwierdzono w żadnej z badanych próbek osadów
pobranych zarówno na terenie klapowiska jak i wokół tego terenu, przekroczeń
dopuszczalnych wartości. Tym samym powierzchniowa warstwa osadów z badanego rejonu, w
świetle przytaczanego Rozporządzenia, może być uznana za niezanieczyszczoną.
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10 WARTOŚCI KULTUROWE I HISTORYCZNE
Z uwagi na młody wiek miasta Gdyni większość zabytków pojawiła się stosunkowo niedawno,
czyli w dwudziestoleciu międzywojennym − w czasie rozwoju nowo wybudowanego miasta
i portu. Zabytki zlokalizowane są głównie dzielnicach centralnych − Kamienna Góra
(wille i pensjonaty) i Śródmieście (budynki portowe i 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). Wpis dotyczy trzech
głównych faz osadniczych miasta: wiejskiej, letniskowej i miejskiej. Strefa wiejska obejmuje
zespół dawnego siedliska rybacko − wiejskiego w ciągu ul. Portowej, Starowiejskiej wraz z
placem Kaszubskim, placem Konstytucji i fragmentem ul. Wójta Radtkego. Część letniskową
zachowano w obrębie Skweru Kościuszki i ul. 10 Lutego. Do fazy miejskiej zaliczono część
reprezentacyjną otwartą na morze, wyznaczoną główną osią na przedłużeniu ul. 10 Lutego
przez Skwer Kościuszki i Aleję Jana Pawła II oraz częścią mieszkalno − handlową, obejmującą
ul. Świętojańską, Starowiejską, Portową, 10 Lutego, Skwer Kościuszki i Plac Kaszubski.
Na terenie Portu w Gdyni lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są następujące
zespoły i obiekty, wpisane do rejestru zabytków nieruchomych:
Elewator zbożowy
Nabrzeże Indyjskie, ul. Indyjska 1
(lata 1935-37)
Nr porządkowy w rejestrze zabytków woj. pomorskiego: 1306
Odległość około 500 m na wschód od planowanej inwestycji

Dworzec Morski
ul. Polska
(lata 1932-34)
Nr porządkowy w rejestrze zabytków woj. pomorskiego: 1307
Odległość około 1,3 km na wschód od planowanej inwestycji
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Magazyn Długoterminowy „H”
ul. Polska 17
(lata 1931-34)
Nr porządkowy w rejestrze zabytków woj. pomorskiego: 1311
Odległość około 1 km na południowy−wschód od planowanej inwestycji

Chłodnia
ul. Polska 20
(lata 1928-34)
Nr porządkowy w rejestrze zabytków woj. pomorskiego: 1319
Odległość około 1 km na południowy − wschód od planowanej inwestycji

Stanowią one zespół budowli przemysłowo − magazynowych, dworcowych oraz
administracyjnych portu handlowego, z których znaczna część to wybitne realizacje różnych
nurtów stylu modernizmu (od form umiarkowanych – Dworzec Morski do awangardowych –
Elewator Zbożowy).
Wszystkie powyżej wymienione zabytki zlokalizowane są we wschodniej części Portu Gdynia,
tak więc w rejonie planowanej inwestycji, ani w jej bliskim sąsiedztwie brak jest kulturowo,
prawnie chronionych. Planowana inwestycja zlokalizowana jest również w znacznej odległości
(ok. 10 km) od granic historycznego układu urbanistycznego Śródmieścia Gdyni, wpisanego do
rejestru zabytków pod nr rejestru A − 1815.
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11 SKUMULOWANE ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ETAPIE JEJ EKSPLOATACJI
Lata po roku 2015 wejdą w życie nowe regulacje obowiązujące na wodach Morza Bałtyckiego
ustanawiającego ten akwen obszarem specjalnej kontroli emisji tlenków siarki i tlenków azotu
oraz „obszarem specjalnych” dla zapobiegania zrzutom ścieków ze statków pasażerskich
i promów
Wdrożenie powyższych regulacje wpłynie pozytywnym na środowisko morskie, jednakże
dostosowanie się przez armatorów do nowych wymogów będzie związane z dużym nakładem
finansowymi wynikającym z konieczności modernizacji statków oraz znaczącym wzrostem
kosztów ich eksploatacji ze względu na konieczność używania w wodach Bałtyku paliwa
niskosiarkowego
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.
Mając na celu wyjście na przeciw nowym wymaganiom armatorów konieczne jest
dostosowanie infrastruktury hydrotechnicznie w Porcie Gdynia do nowych standardów.
Dlatego też lata 2014-2020 będą okresem przebudowy dostępu do portu od strony wody
umożliwiającego obsługę dużych statków.
Planowana inwestycja, polegająca na przebudowie Nabrzeża Rumuńskiego w Porcie Gdynia,
jest pierwszym etapem projektu „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia”, którego dalsze
etapy są planowane na lata 2014-20 i będzie realizowana przy współudziale środków Unii
Europejskiej.
Celem całości projektu jest dostosowanie infrastruktury hydrotechnicznej do obsługi statków
o zanurzeniu do 15 m, a w dalszej perspektywie zwiększenie możliwości przeładunkowych
Portu Gdynia poprzez stworzenie uniwersalnej infrastruktury hydrotechnicznej do obsługi
różnych typów statków we wszystkich częściach portu.
W ramach tego projektu planowana jest realizacja poniżej opisanych12 działań w latach
2014 − 20 − każdy etap będzie podlegał odrębnej ocenie oddziaływania na środowisko,
z uwzględnieniem oddziaływań skumulowanych uaktualizowanych w trakcie realizacji projektu.

12 Opis przebudowy poszczególnych nabrzeży oparty jest na założeniach przyjętych do realizacji w roku 2012.

Jednakże, ze względu na znaczne rozłożenie realizacji tego projektu w czasie zakres poszczególnych etapów
może ulec zmianie.
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Nabrzeże Indyjskie
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.
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.
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 Polskie
Infrastruktura hydrotechniczna
Przebudowa nabrzeża związana będzie z przesunięciem linii cumowniczej w kierunku na wodę
o ok. 2m wraz ze wzmocnieniem istniejącej konstrukcji. Przebudowa dotyczy całej długości
nabrzeża tj. 1118 m z uzyskaniem głębokości konstrukcyjnej -15,50 m. 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. 445.000 m3.
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 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.
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 Francuskie
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.
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.
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
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.
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.
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.
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Nabrzeże Helskie I
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
o 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.
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.
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.
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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.

11.1 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.
Dla wszystkich nabrzeży wielkość emisji ze statków i strefy nabrzeżowej przyjęto analogicznie,
jak opisano to w rozdz. 6. Rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska

substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko Etap eksploatacji.
Czas trwania emisji dla wejścia i wyjścia z portu, manewrów i cumowania – 1.200 h/a. Emisja
ta zostały uwzględniona w obliczeniach jako liniowe źródło emisji.
W obliczeniach założono najbardziej niekorzystny wariant – postój statku (1.100 h/a) oraz
ruch lokomotyw (360 h/a) przy nabrzeżach jednocześnie (przy nabrzeżach: Duńskim i Helskim
bez emisji z lokomotyw – w bezpośrednim ich sąsiedztwie brak bocznicy kolejowej).
Poniżej przedstawiono wyniki symulacji przy użyciu pakietu programów OPERAT FB.
W Załączniku nr 3 przedstawiono dane wejściowe do obliczeń.
Zakres skrócony
Dla zespołu emitorów obliczana jest suma stężeń maksymalnych, aby sprawdzić, czy spełniony
jest warunek
∑Smm ≤ 0,1 × D1
W tabeli poniżej przedstawiono wyniki obliczeń sumy stężeń maksymalnych.
Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych
Nazwa zanieczyszczenia

Suma
max.
[µg/m3]

pył PM-10
dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
amoniak
benzen
ołów
węglowodory aromatyczne
węglowodory alifatyczne

1016
1694
24167
11841
0,0443
0,000475
0
0,1708
4982

stężeń

Obliczać
Stęż. dopuszcz. stężenia
Ocena
w
sieci
D1 [µg/m3]
receptorów

280
350
200
30000
400
30
5
1000
3000

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Smm > D1
Smm > D1
Smm > D1
0.1*D1< Smm <D1
Smm < 0.1*D1
Smm < 0.1*D1
Smm < 0.1*D1
Smm < 0.1*D1
Smm > D1
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Zakres pełny
W zakresie pełnym, przeprowadzono obliczenia w sieci receptorów dla substancji, dla których
suma stężeń maksymalnych przekroczyła 10% wartości odniesienia. W Załączniku nr 3
przedstawiono dane wejściowe i wyniki obliczeń w postaci tabelarycznej13 i graficznej. Poniżej
zaprezentowano podsumowanie obliczeń w zakresie pełnym.
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów
Parametr

Wartość

X
m

Y
m

kryt.
kryt.
kryt.
kier.w. pręd.w.

Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częst. przekrocz. D1= 280 µg/m3, %

42,531
0,2216
0,00

5500
5300
-

1900
1900
-

6
6
-

1
1
-

W
WSW
-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych
X = 5500 Y = 1900 m i wynosi 42,531 µg/m3.
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0%.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 5300 Y = 1900
m, wynosi 0,2216 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 5 µg/m3.
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów
Parametr

Wartość

X
m

Y
m

kryt.
kryt.
kryt.
kier.w. pręd.w.

Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częst. przekrocz. D1= 350 µg/m3, %

201,304
1,4832
0,00

4000
5400
-

1600
1800
-

4
3
-

1
1
-

E
NNE
-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych
X = 4000 Y = 1600 m i wynosi 201,304 µg/m3.
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0%.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 5400 Y = 1800
m, wynosi 1,4832 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 5 µg/m3.
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów
Parametr

Wartość

X
m

Y
m

kryt.
kryt.
kryt.
kier.w. pręd.w.

Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częst. przekrocz. D1= 200 µg/m3, %

1090,930
6,3033
0,54

5500
5300
5500

1900
1900
2100

6
6
3

1
1
1

W
WSW
S

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych
X = 5500 Y = 1900 m i wynosi 1090,930 µg/m3.
Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinowych występuje w punkcie o współrzędnych
X = 5500 Y = 2100 m, wynosi 0,54% i przekracza dopuszczalną 0,2%.

13 Ze względu na swoją objętość tylko w wersji elektronicznej
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Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 5300 Y = 1900
m, wynosi 6,3033 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 10 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów
Parametr

Wartość

X
m

Y
m

kryt.
kryt.
kryt.
kier.w. pręd.w.

Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częst. przekrocz. D1= 30000 µg/m3, %

446,881
1,3959
0,00

5500
5300
-

1900
1900
-

6
6
-

1
1
-

W
E
-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych
X = 5500 Y = 1900 m i wynosi 446,881 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1.
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0%.
Zestawienie
receptorów

maksymalnych

wartości

stężeń

węglowodorów

alifatycznych

w

sieci

Parametr

Wartość

X
m

Y
m

kryt.
kryt.
kryt.
kier.w. pręd.w.

Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częst. przekrocz. D1= 3000 µg/m3, %

187,164
0,4166
0,00

5500
5300
-

1900
1900
-

6
6
-

1
1
-

W
E
-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie
o współrzędnych X = 5500 Y = 1900 m i wynosi 187,164 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1.
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0%.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 5300 Y = 1900
m, wynosi 0,4166 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Podsumowanie
Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia, skumulowanego z innymi inwestycjami projektu
„Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia”, nie spowoduje przekroczenia wartości odniesienia
emitowanych substancji w powietrzu poza terenem Portu w Gdyni. Przekroczenie częstości
przekroczeń dla stężeń jednogodzinowych tlenków azotu wystąpi wyłącznie w rejonie nabrzeży
przewidywanych do przebudowy, nie wykraczając poza granice Portu w Gdyni i jest związane
głównie z postojami statków przy nabrzeżach i pracą agregatów prądotwórczych.
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11.2 SKUMULOWANY POZIOM EMISJI HAŁASU
Do wyznaczenia skumulowanego poziomu hałasu przemysłowego z całego obszaru Portu po
ukończeniu inwestycji, do poziomu hałasu z obszaru inwestycji dodany został poziom hałasu
przemysłowego wyznaczony na podstawie danych wejściowych z Mapy Akustycznej Gdyni
z roku 2008, bez uwzględnienia inwestycji planowanej (Nabrzeże Rumuńskie) (Załącznik nr 2,
Mapy nr 5 i 6), ale z uwzględnieniem inwestycji planowanych lub zrealizowanych w ostatnim
czasie w sąsiedztwie takich jak Nabrzeża Indyjskie, Polskie, Francuskie, Duńskie.
Obliczenia skumulowanego poziomu hałasu przemysłowego emitowanego z całego terenu
portu do środowiska po realizacji inwestycji przeprowadzone zostały odrębnie dla pory
dziennej i nocnej w formie rastrowej oraz dodatkowo w wybranych sześciu
charakterystycznych punktach. Wyniki obliczeń rastrowych przedstawione zostały w postaci
map rozkładu poziomu hałasu.
Opracowane mapy zostały dołączone są do niniejszej Karty w Załączniku Nr 2, jako Mapa Nr 7
(dla pory dziennej) oraz Mapa Nr 8 (dla pory nocnej). Wyniki obliczeń dla sześciu
charakterystycznych punktów podane są w tabeli poniżej. Lokalizacja wymienionych punktów
charakterystycznych oraz obliczone w nich wartości zostały również zaznaczone na
załączonych mapach rozkładu poziomu hałasu emitowanego do środowiska. Zostały one
oznaczone na mapach symbolami P01, P02, P03, P04, P05 i P06.
Poziomy skumulowanego hałasu przemysłowego obliczone w sześciu
charakterystycznych punktach dla fazy skumulowanej eksploatacji źródeł na
terenie Portu oraz wielkości przekroczeń poziomu dopuszczalnego
Punkt obliczeniowy

P01
P02
P03
P04
P05
P06

Hałas przemysłowy − faza eksploatacji
Hałas skumulowany
Obliczony poziom hałasu (dB)
Wielkość przekroczeń (dB)

dzień
45,8
45,1
37,1
39,7
40,6
46,5

noc
43,1
42,0
34,7
40,7
41,1
46,9

dzień
0,8
-

noc
3,1
1,9
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Zestawienie poziomu hałasu przemysłowego dla stanu aktualnego, prognozy dla
fazy eksploatacji z uwzględnieniem tylko źródeł hałasu na obszarze inwestycji i
poziomu skumulowanego od wszystkich źródeł przemysłowych na terenie portu
łącznie

Punkt
kontrolny

przemysłowy Hałas przemysłowy
Hałas przemysłowy z terenu Hałas
z
obszaru
inwestycji
Portu
skumulowany
prognoza
bez planowanej inwestycji
- prognoza Obliczony
poziom
hałasu (dB)

Wielkość
przekroczeń
(dB)

Obliczony
poziom
hałasu (dB)

Wielkość
przekroczeń
(dB)

Obliczony
poziom
hałasu (dB)

Wielkość
przekroczeń
(dB)

dzień

noc

dzień

noc

dzień

noc

dzień

noc

dzień

noc

dzień

noc

P 01

45,8

43,1

0,8

3,1

24.5

24.5

-

-

45,8

43,1

0,8

3,1

P 02

45,1

42,0

-

-

12.7

11.9

-

-

45,1

42,0

-

-

P 03

37,0

34,6

-

-

19.6

19.7

-

-

37,1

34,7

-

-

P 04

39,6

40,6

-

-

24.8

23.0

-

-

39,7

40,7

-

-

P 05

40,3

41,0

-

-

26.3

24.5

-

-

40,6

41,1

-

-

P 06

46,5

46,8

-

1,8

22,3

21,8

-

-

46,5

46,9

-

1,9

Poziom hałasu przemysłowego w fazie eksploatacji wyznaczony został, osobno dla źródeł
hałasu tylko na terenie inwestycji, dla źródeł zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji oraz dla
hałasu skumulowanego obejmującego zarówno źródła z terenu inwestycji jak i źródła
pozostałych obszarów portu. Przy wyznaczaniu poziomu hałasu skumulowanego uwzględnione
zostały wszystkie istotne istniejące na terenie portu źródła hałasu (na podstawie informacji z
Mapy Hałasu Przemysłowego dla Gdyni) oraz źródła wynikające z planowanych w sąsiedztwie
innych od rozpatrywanej w niniejszym opracowaniu inwestycji.
Jak wynika z obliczeń zestawionych w tabeli powyżej („Zestawienie poziomu hałasu
przemysłowego dla stanu aktualnego, prognozy dla fazy eksploatacji z uwzględnieniem tylko
źródeł hałasu na obszarze inwestycji i poziomu skumulowanego od wszystkich źródeł
przemysłowych na terenie portu łącznie”), poziom hałasu przemysłowego w fazie eksploatacji
pochodzący tylko od źródeł zlokalizowanych na terenie inwestycji nie przekracza wartości
dopuszczalnych zarówno w porze dziennej jak i porze nocnej. Jego poziom we wszystkich
uwzględnionych punktach obliczeniowych jest co najmniej 15 dB niższy od poziomu
skumulowanego, pochodzącego od wszystkich istotnych źródeł hałasu na terenie portu.
Wpływ hałasu pochodzącego od źródeł na terenie inwestycji jest z tego powodu pomijalnie
mały. Planowana inwestycja nie spowoduje więc dostrzegalnych zmian w poziomie
hałasu na terenach chronionym w otoczeniu Portu.
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11.3 WPŁYW

OSADÓW DENNYCH W LATACH
OBSZARY

ZMPG S.A. (ZWIĄZANYCH Z DEPONOWANIEM
2014-2020) NA KLAPOWISKO I SĄSIADUJĄCE

PRZYSZŁYCH INWESTYCJI

NATURA 2000

W związku realizacją kolejnych etapów projektu „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia”,
planowane jest, w latach 2014-2020, wykonanie robót czerpalnych o łącznej kubaturze ok.
1.280.000 m3. Osady te będą pochodziły z kanałów portowych przy nabrzeżach: Rumuńskim,
Indyjskim, Polskim, Francuskim, Duńskim i Helskim I.
Jeżeli osady te nie będą niebezpieczne14, można rozważyć możliwość składowania ich na
klapowisku Gdynia.
Mając na uwadze, że zdeponowanie na tym klapowisku ok. 1.700.000 m3 urobku czerpalnego
w okresie 3 lat (2009-2011) nie wpłynęło negatywnie na elementy abiotyczne środowiska
morskiego w jego rejonie oraz nie spowodowało znaczących zmian w strukturze ilościowej ani
jakościowej makrozoobentosu (które mogłyby być związane z działalnością klapowiska),
można przypuszczać, że złożenie kolejnej, dużej partii osadów w ciągu 6 lat, nie wpłynie
negatywnie na środowisko morskie w rejonie klapowiska oraz obszar

14 Ustawa o odpadach (Dz. U z 2013 r., nr 0, poz. 21)
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12 PODSUMOWANIE ODDZIAŁYWAŃ
Rodzaje możliwych oddziaływań wynikających z istnienia przedsięwzięcia to wpływ na:
a) wody powierzchniowe,
b) klimat akustyczny,
c) stan zanieczyszczenia powietrza,
d) wody podziemne,
e) faunę i florę,
f) ludzi.

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

Ludzie
Fauna
Flora
Gleba
Woda powierzchniowa
Woda podziemna
Powietrze
Hałas
Dobra kultury
Dobra materialne
Krajobraz

0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
0

1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
4
3
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
1
0
2
1
0
0
0

chwilowe

stałe

długoterminowe

krótkoterminowe

wtórne

skumulowane

pośrednie

bezpośrednie

Oddziaływanie

Komponent

średnioterminowe

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Skala punktowa:
0
1
2
3
4
5

–
–
–
–
–
–

brak oddziaływania
oddziaływanie minimalne
oddziaływanie małe
oddziaływanie średni
oddziaływanie znaczące
oddziaływanie bardzo duże
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Opis przewidywanych oddziaływań
Opis oddziaływań
emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego: uciążliwość okresowa, ograniczona
głównie do placu budowy i terenów bezpośrednio do niego przylegających, związana z
realizacją inwestycji - pracą maszyn budowlanych, budową infrastruktury i nawierzchni
oraz montażem elementów konstrukcyjnych;
emisja hałasu - uciążliwość okresowa, związana z realizacją inwestycji jw.;
emisja odpadów budowlanych - na etapie realizacji;
zwiększony ruch na drogach dojazdowych do placu budowy związany z dostawą
materiałów budowlanych, usuwaniem odpadów, mas ziemnych itp. - na etapie realizacji;
zrzut oczyszczonych ścieków deszczowych w trakcie budowy;
prace czerpalne w trakcie budowy i podczyszczeniowe w trakcie eksploatacji.
emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego – uciążliwość związana z
funkcjonowaniem nabrzeża i emisją spalin ze statków oraz lokomotyw;
Krótko
i
Długotermino
Długośrednioter
we
terminowe
minowe

Pośrednie

Bezpośrednie

Krótko i średnioterminowe

Rodzaj oddziaływań

emisja hałasu - uciążliwość związana z ruchem urządzeń przeładunkowych i statków;
zrzut oczyszczonych ścieków deszczowych w trakcie eksploatacji;
wytwarzanie odpadów eksploatacyjnych na etapie funkcjonowania.
niewielka imisja zanieczyszczeń i hałasu na terenie zabudowy mieszkaniowej, związana z
realizacją inwestycji;
odbiór ścieków ze statków na etapie eksploatacji i odprowadzanie ich do kanalizacji
sanitarnej, oczyszczanie w miejskiej oczyszczalni ścieków, a następnie odprowadzenie
oczyszczonych wód do odbiornika powierzchniowego;
odprowadzanie wód opadowych do systemu separatorów i następnie do basenu
portowego.

Wtórne

Nie przewiduje się.

Skumulowane

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.

Stałe

Brak

Chwilowe

Okresowy zrzut oczyszczonych ścieków deszczowych

Należy podkreślić, że przedstawione powyżej oddziaływania na etapie eksploatacji już istnieją
na obecnie funkcjonującym Nabrzeżu Rumuńskim.
W wyniku przeprowadzonej w niniejszej Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia analizy
poszczególnych składowych środowiska można stwierdzić, iż eksploatacja projektowanego
przedsięwzięcia:
nie spowoduje znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a co za tym
idzie nie przewiduje się przekroczeń standardów jakości powietrza w analizowanym
rejonie Portu Gdynia i jego sąsiedztwie,
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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 odczyszczające
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) – nie jest źródłem
ścieków technologicznych i nie ma wpływu na wody powierzchniowe i podziemne, ze
względu na zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych (punkty odbioru
ścieków ze statków, szczelne nawierzchnie wyposażone w kanalizację deszczową
i urządzenia oczyszczające wody opadowe).
Na podstawie przeprowadzonej analizy efektów skumulowanych na środowisko akustyczne
planowanych inwestycji w zachodniej części Portu Gdynia należy stwierdzić, iż nie ma dużego
prawdopodobieństwa pogorszenia warunków akustycznych dla mieszkańców dzielnic
sąsiadujących z Portem.

90
TERRA CONSULTING

dr inż. Mariola Olszak − Pawelec
ul. Kaczeńcowa 18, 81−
−575 Gdynia
REGON: 220221570 NIP: 957–009–33–68
tel. 0 609 239 710; fax: 0 58 660 03 58; e-mail terraconsulting@post.pl

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000082699; NIP: 958 13 23 524;
Kapitał zakładowy: 112 429 730 PLN, kapitał wpłacony: 112 429 730 PLN

Karta informacyjna przedsięwzięcia:
„Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap I Nabrzeże Rumuńskie”
KWIECIEŃ 2013

13 ODDZIAŁYWANIE WARIANTU WYBRANEGO PRZEZ INWESTORA W FAZIE
LIKWIDACJI
Zakończenie eksploatacji inwestycji w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska może
polegać na:
zdemontowaniu i przeniesieniu w inne miejsce urządzeń przeładunkowych (suwnic);
rozbiórce torowisk;
całkowitej rozbiórce obiektów wraz z demontażem urządzeń.
Czas eksploatacji inwestycji nie został określony. Ponieważ przyszłe wymogi formalno −
prawne w tym zakresie nie są znane, dla jej likwidacji proponuje się przyjąć stan
formalnoprawny wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),
określającej prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, obejmujące obowiązek
uzyskania:
pozwolenia na rozbiórkę likwidowanych obiektów;
uzgodnień, pozwoleń, opinii oraz zawiadomienia organów, wymaganych przepisami
szczególnymi, które mogą zgłosić uwagi i zastrzeżenia.
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę winien zawierać w załączeniu:
zgodę właściciela obiektu,
szkic usytuowania obiektu budowlanego,
opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami
szczególnymi,
w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu, obejmujący projekt demontażu
urządzeń technicznych naziemnych, jak również likwidacji sieci podziemnych oraz
rozbiórki obiektów kubaturowych.
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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.
Proces demontażu infrastruktury technicznej prowadzony będzie ze szczególną ostrożnością
i pod nadzorem, w celu wyeliminowania potencjalnych możliwości zanieczyszczenia gruntów.
Szczególnym nadzorem objęte będą elementy infrastruktury wodno–ściekowej.
Do budowy instalacji nie przewiduje się wykorzystania materiałów konstrukcyjnych mogących
pogorszyć jakość środowiska, dlatego też nie przewiduje się szkodliwych emisji do środowiska
po zakończeniu jej działalności.
Urządzenia i
i oczyszczane,
bezpiecznemu
wykorzystania

elementy infrastruktury przesyłowej przed demontażem będą opróżniane
a wszelkie wydobyte z nich osady będą usuwane i poddawane adekwatnemu,
dla środowiska odzyskowi (złom metali, gruz budowlany, możliwe do
elementy urządzeń) lub unieszkodliwianiu.

Przebieg procesu likwidacji będzie monitorowany i dokumentowany, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Przewiduje się, że w fazie demontażu wykonywanie prac ziemnych i robót demontażowych
odbywać się będzie w godzinach pomiędzy 700 a 1800. Okres prac demontażowych wpływać
będzie głównie na komfort akustyczny i emisję niezorganizowaną pyłu i spalin emitowanych ze
środków transportowych i sprzętu budowlanego oraz demontażu obiektów kubaturowych.
W czasie wykonywania prac demontażowych dla osób zatrudnionych – obsługujących sprzęt
i prowadzących prace należy przewidzieć korzystanie z okresowo wykonanego zaplecza
socjalnego. Zaplecze winno spełniać wymogi sanitarne.
W okresie demontażu obiektów będą występować niewielkie ilości ścieków w okresie mycia
i prac pomocniczych na placu budowy. Ścieki te kierowane będą do sieci kanalizacyjnej, zaś
ich charakter – to woda zabrudzona piaskiem i mulinami. Ścieki będą miały podwyższoną
zawartość zawiesiny.
W okresie likwidacji instalacji będą występować duże ilości odpadów z demontażu obiektów,
materiały i elementy budowlane, w postaci gruzu betonowego, złomów metali itp. Materiały
i elementy budowlane będą wykorzystane na cele nie przemysłowe do niwelacji terenów
przemysłowych. Złom i stal z demontażu obiektów będzie zagospodarowana w skupie złomu
jako wsad do produkcji stali. Drewno odpadowe zagospodarowane będzie jako materiał
rozpałkowy i paliwo zastępcze w kotłowni. W okresie likwidacji obiektów należy wyznaczyć
sektory i ustawić w nich odpowiednie pojemniki i kontenery, w których selektywnie
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Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów (zwłaszcza niebezpiecznych) oraz ich transport do
miejsc ostatecznego składowania będą powierzane wyłącznie przedsiębiorstwom posiadającym
stosowne pozwolenia i zezwolenia. Działania te będą mogły być prowadzone również
z wykorzystaniem sił i środków własnych, po uzgodnieniu z właściwym organem ochrony
środowiska.
Źródłami hałasu w czasie likwidacji instalacji będą maszyny budowlane i transportowe oraz
samochody i środki transportu. Potencjalne przekroczenia hałasu będą krótkotrwałe i nie
przekroczą przewidywanego okresu likwidacji (ok. 1 miesiąca). Prace demontażowe powinny
się odbywać w godzinach najmniej wrażliwych, tj od 700 do 1800.
W czasie wykonywania prac demontażowych wystąpi niewielka emisja ze środków
transportowych i urządzeń budowlanych spowodowana spalaniem paliw w silnikach
spalinowych oraz emisja pyłu z demontażu obiektów budowlanych. Uciążliwości te będą
krótkotrwałe i nie przekroczą przewidywanego okresu likwidacji. Okresowy wzrost stężeń
zanieczyszczeń pyłowo–gazowych będzie uzależniony od warunków meteorologicznych.
Od wykonawcy prac demontażowych wymaga się stosowania sprzętu sprawnego technicznie
w celu zmniejszenia emisji do minimalnych wartości.
W celu ograniczenia zagrożenia skażeniem środowiska gruntowo-wodnego produktami
naftowymi, teren należy wyposażyć w utwardzony plac tankowania maszyn budowlanych oraz
sorbenty.
Przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowiła na tym etapie zagrożenia, gdyż wiąże się
głównie z demontażem istniejących urządzeń oraz rozbiórką nabrzeża, pozostałości których
mogą być wykorzystane w innych projektach i lokalizacjach lub użyte jako surowiec wtórny –
recykling.
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.
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14 PODSUMOWANIE INWESTYCJI
Projekt przyczynia się do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego poprzez:
przewidywaną możliwość budowy dedykowanej kanalizacji kablowej do zasilania
statków z lądu w energię elektryczną, co wyeliminuje pracę agregatów
prądotwórczych na statkach i ograniczy emisję substancji zanieczyszczających
powietrze, w tym gazów cieplarnianych;
uszczelnienie powierzchni nabrzeżowych i torowiska, a tym samym zabezpieczenie
przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu i wód podziemnych;
zastosowanie urządzeń oczyszczających wody opadowe kierowane do basenu
portowego;
zapewnienie zorganizowanego i bezpiecznego odbioru ścieków i odpadów ze statków.
Przestrzega również zasad dotyczących działań zapobiegawczych oraz gwarantuje, że
ewentualna szkoda środowiskowa będzie usunięta „u źródła” poprzez:
zapewnienie zorganizowanego i bezpiecznego odbioru ścieków i odpadów ze statków;
zapewnienie sprawnego usunięcia ewentualnych rozlewów i ograniczenie szkody
środowiskowej do minimum za pomocą służb portowych (Portowej Straży Pożarnej),
współpracujących w razie potrzeby z innymi, zewnętrznymi jednostkami ratowniczymi
(zwłaszcza Państwowej Straży Pożarnej).
W wyniku realizacji spójnego monitoringu bezpieczeństwa i ochrony obszaru Portu powstał
system telewizji dozorowanej. 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 oraz umożliwia przestrzeganie
zasady „zanieczyszczający płaci”.
Użytkownicy obiektów portowych, poprzez opłaty portowe, partycypują zarówno w
pokrywaniu kosztów zmniejszania emisji realizowanych przez ZMPG S.A., jak i kosztów
eksploatacji, konserwacji i wymiany elementów infrastruktury mającej wpływ na środowisko.
Projekt jest dobrym przykładem realizacji zrównoważonego rozwoju i został przygotowany
z zachowaniem zasady prewencji, oznaczającej przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla
środowiska już na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć na podstawie posiadanej wiedzy
oraz wdrożonych procedur ocen oddziaływania na środowisko. Realizuje się to poprzez m.in.:
uwzględnienie w projekcie sprawnych urządzeń oczyszczających wody deszczowe, urządzeń
odbioru ścieków oraz prowadzenie prac budowlanych w sposób ograniczający ich wpływ na
środowisko do minimum.
Dla analizowanego projektu została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na
środowisko w ramach prognozy oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i Środowisko”. Dokładne informacje w tym zakresie są dostępne pod adresem:
http://www.funduszspojnosci.gov.pl/20072013/srodowisko.
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Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji przedsięwzięcia
1. Zastosować farby, smary i inne substancje chemiczne o niskiej szkodliwości dla środowiska oraz
dobrać materiały budowlane spełniające warunki wytrzymałościowe budowli i jednocześnie
nieszkodliwe dla środowiska, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 05
lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów
(Dz.U. Nr 168, poz. 1762 z późn. zm.).
2. 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
3. Prowadzenie robót budowlanych w sposób pozwalający na uniknięcie zanieczyszczenia zarówno
odpadami stałymi jak i ciekłymi.
4. Po wykonaniu prac czerpalnych usunąć wszystkie zanieczyszczenia zalegające dno.
5. 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.
6. W trakcie prac budowlanych należy stosować rozwiązania techniczne i organizacyjne
zmierzające do maksymalnego ograniczania emisji pyłów – ogrodzenia, stosowanie plandek,
zraszanie, zadaszenie składowisk materiałów sypkich.
7. Należy maksymalnie ograniczyć odkryte wykopy, miejsca składowania materiałów sypkich
i gruntu oraz zapewnić utwardzenie dróg dojazdowych do placu budowy.
8. Bunkrowanie jednostek pływających należy wykonywać przy nabrzeżu zgodnie z Przepisami
Portowymi: http://bip.umgdy.gov.pl/pium/dokumenty/podglad?kod=f49adx19z2.8kbi1a19z1
9. Odbiór odpadów z jednostek pływających musi odbywać się zgodnie „Portowym planem
gospodarowania odpadami i pozostałościami ze statków w Porcie Gdynia”:
10. http://www.port.gdynia.pl/pl/srodowisko/odpady-statkowe
11. Unikanie zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu
mechanicznego.
12. Prace związane ze zwiększoną emisją hałasu należy wykonywać w godzinach 6.00-22.00.
13. Należy prowadzić obserwację odkrytych gruntów i wykopów w zakresie zanieczyszczeń
substancjami ropopochodnymi i odpadami.
14. Zabrania się napraw sprzętu budowlanego na terenie wykonywanych prac budowlanych.
15. Na placu budowy należy zapewnić odpowiednią ilość bezodpływowych urządzeń sanitarnych dla
ekip budowlanych.
16. Należy prowadzić selektywną gospodarkę odpadami budowlanymi.
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17. W trakcie realizacji 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).
18. Stosować zasadę minimalizacji zajęcia terenu i przekształcania jego powierzchni, a po
zakończeniu prac przeprowadzić jego rekultywację.
19. Ruch pojazdów powinien odbywać się po wyznaczonych drogach dojazdowych.

Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji przedsięwzięcia:
1. Wszystkie urządzenia należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym i prawidłowo
eksploatować. Przestrzegać terminów przeglądów i konserwacji posiadanych urządzeń.
2. Prowadzenie selektywnej gospodarki odpadami.
3. Należy prowadzić systematyczne przeglądy sieci kanalizacyjnych.
4. Należy uzyskać stosowne pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych.
5. Bunkrowanie jednostek pływających należy wykonywać przy nabrzeżu zgodnie z Przepisami
Portowymi: http://bip.umgdy.gov.pl/pium/dokumenty/podglad?kod=f49adx19z2.8kbi1a19z1
6. Odbiór odpadów z jednostek pływających musi odbywać się zgodnie „Portowym planem
gospodarowania odpadami i pozostałościami ze statków w Porcie Gdynia”:
7. http://www.port.gdynia.pl/pl/srodowisko/odpady-statkowe
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