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Skróty i pojęcia zastosowane w tekście prognozy  

ARMAAG  Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji 

Gdańskiej 

Ascezja wznoszący ruch wody podziemnej w skałach, występujący pod wpływem 

różnicy ciśnień hydrostatycznych lub ciśnienia petrostatycznego  

B(a)P  benzo(a)piren  

BDO Bank Danych Ogólnogeograficznych 

biopłyny ciekłe paliwa (inne niż w transporcie) wykorzystywane do wytwarzania 

energii elektrycznej lub cieplnej, wytwarzane z biomasy lub ziaren zbóż 

pełnowartościowych 
CDMA  (ang. Code Division Multiple Access) – metoda dostępu do medium 

transmisyjnego 

CPU  Centralne Pasmo Usługowe 

energia finalna  ciepło i energia, które należy dostarczyć odbiorcy końcowemu, aby pokryć 

zapotrzebowanie na ciepło użyteczne do ogrzewania i wentylacji 

pomieszczeń oraz niezbędne do potrzeb bytowych, higienicznych 

i gospodarskich 

GDDKiA  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

GPEC  Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

GPZ  główny punkt zasilania 

GSM  (ang. Global System for Mobile Communications) – standard telefoni 

komórkowej 

GUS  Główny Urząd Statystyczny 

GZWP  główny zbiornik wód podziemnych 

IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

JCW  jednolite części wód – podstawowa jednostka gospodarki wodnej 

JCWP  jednolita część wód powierzchniowych 

JCWPd  jednolita część wód podziemnych  

KPZP  Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

KZGW  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

LDWN wskaźnik LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony  

w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku  

z uwzględnieniem pory dnia (od godz. 6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru 

(od godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz pory nocy (od godz. 22.00 do godz. 

6.00)  

LN wskaźnik LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony  

w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (od 

godz. 22.00 do godz. 6.00) 

LTE  (ang. Long Term Evolution) – standard bezprzewodowego przesyłu danych 

m n.p.m.  metry nad poziomem morza 

m p.p.m.  metry pod poziomem morza 

m p.p.t.  metry pod poziomem terenu 

Natura 2000  Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 

OCHK  obszar chronionego krajobrazu  
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OOŚ  Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko 

OSO  Obszar Specjalnej Ochrony – obszar Natura 2000 ustanowiony w celu 

ochrony ptaków i ich siedlisk  

OSTAB  Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie 

OZE odnawialne źródła energii 

PEM  promieniowanie elektromagnetyczne 

PGOWP Plan Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego 

PIG PIB Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 

PKM  Pomorska Kolej Metropolitalna 

PM10  pył zawieszony PM10 – zanieczyszczenie powietrza składające się 

z mieszaniny cząstek stałych, ciekłych lub obu naraz, zawieszonych 

w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych 

i nieorganicznych; może zawierać substancje toksyczne takie jak 

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren), metale 

ciężkie oraz dioksyny i furany); cząstki te różnią się wielkością, składem 

i pochodzeniem; PM10 to pyły o średnicy aerodynamicznej do 10 μm, które 

mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc 

PM2,5  pył zawieszony PM2,5 cząstki pyłu o średnicy aerodynamicznej do 2,5 μm, 

które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc oraz przenikać 

przez ściany naczyń krwionośnych; długotrwałe narażenie na działanie pyłu 

zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia 

PMŚ  Państwowy Monitoring Środowiska 

POP  program ochrony powietrza 

POŚ  program ochrony środowiska 

pow. uż. powierzchnia użytkowa 

PPWIS  Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

PSHM Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna 

PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

PWIS  państwowy wojewódzki inspektor sanitarny 

PZPWP  Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030 

RDOŚ  regionalny dyrektor ochrony środowiska 

RIPOK Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

RPP  Rolnicza Przestrzeń Produkcyjna 

RZGW  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

SDF  Standardowy Formularz Danych Obszaru Natura 2000 

SLOW Studium Lokalizacji Obiektów Wysokościowych 

SOO  Specjalny Obszar Ochrony – wyznaczony w celu ochrony siedlisk 

przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt (poza ptakami) 

SUiKZP  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

SUM standard ulicy miejskiej 

SWOT   (ang. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) – narzędzie analizy 

strategicznej 

Tempo 30 strefa ograniczenia prędkości jazdy do 30 km/h 

TEN‐T  Transeuropejska Sieć Transportowa 

TPK  Trójmiejski Park Krajobrazowy 
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UMTS  (ang. Universal Mobile Telecommunications System - Uniwersalny System 

Telekomunikacji Ruchomej) – standard telefonii komórkowej 

urządzenia/ 

instalacje 

aerotermalne 

urządzenia/instalacje (np. pompy ciepła) wykorzystujące energię 

zmagazynowaną w powietrzu na danym terenie w postaci ciepła 

VOC  (ang. volatile organic compounds – lotne związki organiczne) – produkty 

uboczne w wielu procesach przemysłowych, stanowiące źródło 

zanieczyszczenia powietrza 

WEKK  Wielkoprzestrzenne Elementy Krajobrazu Kulturowego 

WHO (ang. World Health Organisation) – Światowa Organizacja Zdrowia 

WIOŚ  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

ZiWS  Obszar Zwartej i Wykształconej Struktury 

źródła 

geotermalne 

niskich 

entalpii 

wody geotermalne; charakteryzują się temperaturami niższymi od 150°C 
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Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gdańska został sporządzony na podstawie uchwały Rady Miasta Gdańska nr XIII/330/15  

z dnia 27 sierpnia 2015 roku, przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2016. poz. 778 z późniejszymi zmianami) 

oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. 

U. z 2004, Nr 118, poz. 1233). 

Celem opracowania nowej edycji studium była weryfikacja dotychczasowych oraz 

wyznaczenie nowych kierunków rozwoju miasta w związku ze zmianami uwarunkowań 

przestrzennych, prawnych, ekonomicznych i społecznych, przy zachowaniu aktualności 

strategicznych elementów polityki przestrzennej w zakresie celów i wizji rozwoju miasta, 

zasad zrównoważonego rozwoju i głównych kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Dzięki lepszym narzędziom analitycznym możliwa była niezbędna weryfikacja kierunków 

rozwoju miasta, szczególnie w dobie tak szybko zachodzących zmian w miejskiej strukturze 

oraz potrzeb mieszkańców Gdańska.  

Niniejszą Prognozę oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska sporządzono w ramach 

procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko określonej w ustawie z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  

z 2016, poz. 353 z późniejszymi zmianami). 

Zakres i stopień szczegółowości prognozy został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  

w Gdańsku. 

Celem opracowania prognozy oddziaływania na środowisko było dostarczenie wszystkim 

organom, jednostkom miejskim, przedstawicielom społeczeństwa (radzie miasta i radom 

dzielnic) uczestniczącym w procedurze opracowania, opiniowania i przyjęcia projektu 

studium, niezbędnych informacji na temat rodzaju, wielkości oraz zasięgu przestrzennego 

przewidywanych skutków realizacji jego ustaleń na środowisko, a przede wszystkim, na 

zdrowie mieszkańców i standardy ich zamieszkania. Wskazanie rozwiązań mających na celu 

zapobieganie, ograniczanie oraz kompensacje przyrodnicze ewentualnych, 

zidentyfikowanych niekorzystnych skutków realizacji ustaleń projektu studium. Zadaniem 

prognozy było również ustalenie, czy i na ile przyjęte w projekcie studium cele i kierunki 

rozwoju przestrzennego miasta, składające się na politykę przestrzenną Obszaru 

Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot zgodne będą z polityką ekologiczną określoną dla 

obszaru metropolitalnego i województwa.  

W prognozie zawarto informacje o spójności projektu studium z innymi dokumentami rangi 

krajowej i regionalnej, takimi jak: 

a) Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 

b) Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. 

c) Plan zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia 

-Sopot 2030.  

d) Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta, 
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oraz informacje o powiązaniu prognozy oddziaływania na środowisko projektu studium  

z innymi dokumentami. Znalazły się wśród nich: 

a) Plan zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia 

-Sopot 2030. 

b) Program ochrony środowiska województwa pomorskiego na lata 2013-2016  

z perspektywą do roku 2020. 

c) Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022. Program ochrony 

powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom 

dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu  

– aktualizacja – 2017. 

d) Program ochrony środowiska dla miasta Gdańska na lata 2015-2018 z perspektywą 

do roku 2020. 

e) Program ochrony przed hałasem miasta Gdańska na lata 2014-2018. 

f) Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gdańska. 

Wynikiem oceny tych powiązań było stwierdzenie, że projekt studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska wywiązuje się z głównych 

wyzwań stawianych przez planowanie regionalne i metropolitalne określone w tych 

dokumentach. 

W prognozie zawarto informacje o prognozach oddziaływania na środowisko innych 

dokumentów związanych z problematyką projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, przedstawiając ich fragmenty 

i konkluzje, odnoszące się do obszaru miasta. Znalazły się wśród nich: 

a) Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 

Pomorskiego 2020. 

b) Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz projektu Planu 

zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 

2030. 

W Prognozie omówiono też zidentyfikowane oddziaływania na środowisko i zdrowie 

mieszkańców, które wynikają bezpośrednio z ustaleń projektu studium. Należy podkreślić, 

że nawet zrównoważony rozwój miasta do wewnątrz, określony w projekcie studium, 

związany będzie z określonymi skutkami dla środowiska i nie zawsze będą to skutki 

pozytywne. Zrównoważone zagospodarowanie miasta może w początkowej fazie realizacji 

powodować określone negatywne skutki dla środowiska i stanowić uciążliwości dla 

mieszkańców, ale w kontekście końcowego zaplanowanego efektu korzystnie wpłynie na 

standardy zamieszkania, rekreacji i wypoczynku mieszkańców. W prognozie oddziaływania 

na środowisko przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium zostały omówione  

w podziale na poszczególne komponenty środowiska. Ocena skutków realizacji ustaleń tego 

projektu poprzedzona była opisem stanu danego komponentu środowiska, a skutki 

realizacji zostały podzielone na pozytywne i negatywne. Przewidywane, zidentyfikowane 

potencjalne negatywne skutki realizacji ustaleń projektu studium na poszczególne 

komponenty środowiska zostały uzupełnione o proponowane środki je łagodzące 

i ograniczające. W prognozie omówiono również skutki realizacji ustaleń projektu studium 

na dobra materialne, zabytki, środowisko i zdrowie mieszkańców oraz skutki w zakresie 

lokalizacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta. Zakres prognozy uzupełniono 

o zagadnienia związane z adaptacją do zmian klimatu w kontekście ustaleń projektu 
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studium. Taką metodę sporządzenia prognozy uznano za właściwą dla oceny skutków 

realizacji ustaleń projektu studium. Uszczegółowione analizy skutków realizacji ustaleń 

projektu studium możliwe będą na etapie sporządzania prognoz oddziaływania na 

środowisko dla projektów planów miejscowych lub na etapie ewentualnych ocen 

oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć. 

W związku z realizacją ustaleń projektu studium mogą wystąpić oddziaływania 

skumulowane. Kumulacja oddziaływań wynikać będzie, z jednej strony z realizacji działań 

określonych w projekcie studium, czyli nakładania się oddziaływań pochodzących od 

wskazanego planowanego zagospodarowania, z drugiej strony, od inwestycji celu 

publicznego zapisanych w programach rządowych, wojewódzkich i branżowych, które 

konkretnie zostały uwzględnione w projekcie studium lub będą możliwe do realizacji 

w ramach struktur przestrzennych wskazanych w tym projekcie. 

W wyniku analizy stwierdzono, iż realizacja ustaleń projektu studium spowoduje często 

negatywne bezpośrednie i pośrednie, chwilowe, krótkotrwałe, średniookresowe 

i długotrwałe oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska, w tym szczególnie na 

zachowanie różnorodności biologicznej. Jednak zaproponowane w prognozie środki 

ograniczające i eliminujące zidentyfikowane niekorzystne skutki znacząco ograniczą te 

oddziaływania. 

W wyniku realizacji ustaleń projektu studium wystąpią następujące oddziaływania na 

środowisko przyrodnicze i warunki życia mieszkańców: 

Zdrowie mieszkańców 

Uwarunkowania wynikające z wpływu czynników aktualnie oddziaływujących na zdrowie 

ludzi są charakterystyczne dla intensywnie zabudowanych i zagospodarowanych obszarów 

miejskich. Do najistotniejszych czynników środowiskowych, mających wpływ na zdrowie 

mieszkańców, należy zaliczyć powodzie i podtopienia, wzrost emisji zanieczyszczeń do 

powietrza, hałasu czy wzrost niebezpieczeństwa uaktywnienia się ruchów masowych 

(przemieszczania mas ziemnych) oraz potencjalne zagrożenia dotyczące stanu zasobów wód 

podziemnych. Istotne oddziaływania na zdrowie mieszkańców wiązać się mogą również  

z negatywnymi skutkami sytuacji awaryjnych (wypadki komunikacyjne, awarie przemysłowe). 

Zapisy zawarte w projekcie studium nie są w stanie całkowicie wyeliminować wymienionych 

wyżej czynników. Jednym z głównych założeń kierunkowych analizowanego dokumentu jest 

ich minimalizacja. Ponadto w odniesieniu do czynników oddziaływujących na poziom 

zdrowia mieszkańców projekt studium zakłada m.in. podniesienie standardów 

zamieszkania, a obok tego również pozyskiwanie inwestycji generujących miejsca pracy. 

Analizowany dokument zakłada także poprawę obsługi w zakresie transportu publicznego 

oraz dostępu do sieci infrastrukturalnych. Istotnym założeniem kierunkowym projektu 

studium była również poprawa w zakresie dostępności do terenów zieleni oraz dostępności 

do usług, w tym również poszerzenie oferty związanej z rekreacją i spędzaniem wolnego 

czasu. 

Powierzchnia ziemi i warunki geologiczno-gruntowe 

Zakres zmian i przekształceń rzeźby terenu oraz budowy geologicznej może być znaczący, 

ponieważ nastąpi wzrost powierzchni zabudowy zarówno o funkcji mieszkaniowo-usługowej, 

usługowej, produkcyjno-usługowo-składowej oraz portowej. Przeważająca część z tych 

terenów była już przeznaczona pod zabudowę i zagospodarowanie w obowiązującym 
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studium. Jednak przyjęcie głównego kierunku rozwoju polegające na wypełnianiu struktur 

urbanistycznych wewnątrz miasta, wiązać się będzie z nieodwracalnymi zmianami: rzeźby 

terenu i budowy geologicznej. Skala tych zjawisk uzależniona będzie od przyjętych rozwiązań 

na etapie sporządzania planów miejscowych. Część oddziaływań będzie minimalizowana 

poprzez odtworzenie powierzchni przepuszczalnych, wtórne zagospodarowanie mas 

ziemnych po zakończeniu prac budowlanych. Najbardziej wrażliwe na tego rodzaju zmiany 

są aktywne osuwiska i tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. Część osuwisk 

i terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych została wyłączona z możliwości 

zabudowy. Dla pozostałych terenów przeznaczonych pod zabudowę rozstrzygnięcie 

dotyczące ich sposobu zagospodarowania będzie następować na etapie planów 

miejscowych, poprzez odpowiednie w nich zapisy. 

Wody podziemne 

Wpływ ustaleń projektu studium na wody podziemne będzie wynikał przede wszystkim 

z polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową, 

mieszkaniowo-usługową, funkcję portowo-przemysłowo-usługową i Rolniczą Przestrzeń 

Produkcyjną. Ocenia się, że przyszłe zagospodarowanie obszaru miasta wynikające 

z realizacji zapisów projektu studium nie spowoduje znaczących oddziaływań na zasoby wód 

podziemnych. Najistotniejszym ustaleniem dla tych zasobów jest określenie w projekcie 

dominującego udziału wód podziemnych w zaopatrzeniu mieszkańców w wodę. Wynika  

z tego m.in. konieczność utrzymania funkcjonowania studni w Pasie Nadmorskim, co ma 

pozytywny wpływ na wyeliminowanie zagrożenia podtopieniami dzielnic dolnego tarasu. 

Ponadto ustalenia takie jak: realizacja pełnostandardowej infrastruktury drogowej 

wyposażonej w kanalizację deszczową między innymi ulicy „Bulwar Zielony” w rejonie ujęć 

„Czarny Dwór” i „Zaspa”, dalsza modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej czy dalsza 

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach pozbawionych tej 

infrastruktury będą w sposób pozytywny oddziaływać na stan zasobów i jakości wód 

podziemnych. Możliwości realizacji zabudowy lub prowadzenia produkcji rolnej w granicach 

GZWP 112 może zagrażać wodom poziomu wodonośnego na tarasie nadmorskim czy na 

Żuławach. Wpływ na wody podziemne będzie się też przejawiał, w kontekście przyjętego 

w projekcie studium scenariusza demograficznego, w zakresie możliwości zwiększania 

poboru wód podziemnych. Dwa z przyjętych scenariuszy tego rozwoju (wzrost liczby 

ludności) mogą mieć wpływ na zwiększenie zapotrzebowania na wodę, a to może naruszyć 

równowagę obiegu wody podziemnej. Jednak potencjalne, negatywne skutki mogą być 

ograniczone lub zminimalizowane w wyniku kontynuowania monitoringu osłonowego  

i szczegółowych wskazań prowadzenia eksploatacji wód podziemnych na ujęciach miejskich. 

Ochronie zasobów i jakości wody podziemnej sprzyjać będzie też zachowanie obecnego 

użytkowania terenów w strefach ochronnych ujęć wód podziemnych z pełnym 

respektowaniem zakazów i ograniczeń. 

Warunki hydrologiczne 

Realizacja ustaleń studium wpłynie na częściową przebudowę układu hydrograficznego 

miasta, poprzez planowane realizacje nowych zbiorników retencyjnych, które wpłyną na 

zwiększenie retencji wód opadowych i roztopowych: rozdzielenie na odrębne systemy 

odwadniające obsługujące tereny przewidziane pod zabudowę i tereny rolnicze. Miejscowe 

zmiany w stosunkach gruntowo-wodnych mogą wystąpić w wyniku realizacji planowanego 

zagospodarowania i zabudowy. Nastąpi również uszczelnienie podłoża, zmiana warunków 
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infiltracji oraz kierunków spływu powierzchniowego. Będą to zmiany typowe dla procesów 

urbanizacyjnych. Nie przewiduje się zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych. Projekt 

studium zakłada kompleksową ochronę wód oraz eliminację zagrożeń dla ich czystości. 

Grunty rolne 

Ustalenia projektu studium pozostawiają w dotychczasowym rolnym wykorzystaniu tereny 

na: Olszynce, Oruni oraz fragmentarycznie Błoni (Rolnicza Przestrzeń Produkcyjna) 

z możliwością lokalizowania na ich powierzchni odnawialnych źródeł energii. W obrębie 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich, w tym południowej części Wyspy 

Sobieszewskiej i Niegowa, ograniczono możliwość realizacji zabudowy. Prognozuje się, że na 

skutek realizacji ustaleń projektu studium w części zachodniej i południowej miasta grunty 

rolne zostaną zabudowane i przeznaczone na funkcje miejskie. Realizacja ustaleń projektu 

studium skutkować będzie również likwidacją części rodzinnych ogrodów działkowych  

i przeniesieniem ich na Wyspę Sobieszewską. 

Szata roślinna, świat zwierzęcy i bioróżnorodność 

Realizacja ustaleń projektu studium przyczyni się do zachowania wszystkich gruntów 

leśnych, jedynie na wyspie Stogi część tych gruntów, w rejonie bazy DTC, przeznaczona 

zostanie pod rozbudowę funkcji portowych. W projekcie studium wskazano konkretne 

przypadki, w których możliwa będzie zmiana przeznaczenie gruntów leśnych na inne cele. 

Zachowano oraz wyznaczono nowe tereny zieleni urządzonej i ogrodów działkowych. Na 

terenach przeznaczonych pod funkcje mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe położonych 

w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) prognozuje się 

zachowanie wysokiego udziału powierzchni biologicznie czynnej, co pozwoli również na 

czasowe przebywanie drobnej fauny. Natomiast na terenach przeznaczonych pod inne 

funkcje niż zieleń nastąpi zmniejszenie ogólnej powierzchni pokrytej roślinnością oraz 

zajmowanej przez faunę. Stopniowo następować będzie zastępowanie gatunków 

występujących naturalnie gatunkami przystosowanymi do życia w środowisku miejskim. 

Działaniami kompensacyjnymi będą m.in. kształtowanie bogatej zieleni osiedlowej ze 

szczególnym uwzględnieniem gatunków rodzimych, zagospodarowywanie rekreacyjne wejść 

do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, zachowanie terenów zieleni ekologiczno 

-krajobrazowej oraz kompleksowe działania na rzecz zachowania populacji płazów i gadów. 

Zasoby naturalne – kopaliny 

Projekt studium zawiera zapisy odnoszące się do gospodarki złożami kopalin w zakresie 

zachowania terenów udokumentowanych złóż, których eksploatacja jest lub będzie możliwa 

w przyszłości. Eksploatacja złóż kopalin spowoduje zmianę stosunków wodnych, powstanie 

miejscowego źródła zanieczyszczeń pyłowych, zmiany własności retencyjnych 

i infiltracyjnych gruntów, jak również zmiany w ukształtowaniu terenu. Zmiany te będą 

jednak lokalne, a rozwiązania minimalizujące ewentualne negatywne skutki takie jak: 

ograniczanie obszaru niezbędnego dla funkcjonowania zakładu górniczego, zabezpieczenie 

wierzchniej warstwy gruntu (nadkładu) zdjętej w czasie prac przygotowawczych do 

eksploatacji złoża i wykorzystanie jej do prac rekultywacyjnych, jak również przestrzeganie 

obowiązujących przepisów prawnych, umożliwią znaczne ograniczenie ewentualnych 

negatywnych oddziaływań na środowisko. Znaczące okresowe, ale odwracalne zmiany 

wystąpią w rejonie eksploatacji kruszywa z dna Martwej Wisły. 
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Powietrze 

Projekt studium podtrzymuje i uzupełnia szereg zaplanowanych działań naprawczych, 

mających na celu poprawę jakości powietrza w mieście, redukcję emisji gazów 

cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Stan 

jakości powietrza na terenie Gdańska jest dobry. Niewielkie obszary, na których okresowo 

występują przekroczenia standardów jakości powietrza objęte są działaniami naprawczymi 

ujętymi w dokumentach strategicznych. Nie przewiduje się zabudowy mogącej w sposób 

znaczący modyfikować warunki przewietrzania obszaru miasta. Planowany wzrost 

powierzchni zabudowy przemysłowo-usługowo-składowej i portowej oraz rozbudowa 

układu transportowego mogą mieć wpływ jedynie na miejscowy wzrost zanieczyszczeń 

powietrza. Jako działanie ciągłe, skutecznie eliminujące niską emisję, będzie dalsza 

rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych i gazowych, zachowanie i odpowiednie 

kształtowanie korytarzy przewietrzających dochodzących i przebiegających przez tereny 

zwartej zabudowy miasta – OSTAB oraz odpowiednie kształtowanie nowej zabudowy.  

Warunki akustyczne 

W projekcie studium główny kierunek rozwoju systemu transportowego to zrównoważona 

polityka transportowa polegającą na priorytetowym traktowaniu ruchu pieszego, 

rowerowego i transportu zbiorowego. Rozbudowa układu drogowego i kolejowego będzie 

jednak nieunikniona. Działania minimalizujące polegać będą na planowaniu rozwoju 

systemów transportowych mniej uciążliwych akustycznie (szynowych, ścieżek rowerowych), 

rozbudowie podsystemu drogowo-ulicznego w celu oddzielenia ruchu tranzytowego 

od lokalnego, stosowanie metod technicznych ograniczających uciążliwości ich 

funkcjonowania. Rozwój transportu zbiorowego umożliwi stopniowe przechodzenie  

z transportu indywidualnego na transport zbiorowy i rowerowy, co w konsekwencji 

przyczyni się do ograniczenia emisji hałasu do środowiska. Część terenów w mieście nadal 

pozostanie pod wpływem podwyższonych i wysokich poziomów hałasu w środowisku, 

położone one są w sąsiedztwie linii kolejowej i głównych ciągów ulicznych. 

Pola elektromagnetyczne 

Głównym źródłem emisji pól elektromagnetycznych na terenie miasta jest krajowy system 

sieci elektroenergetycznych, na który składają się m.in. linie 400 kV wraz z liniami 110 kV 

oraz stacje elektroenergetyczne (GPZ). Rozbudowa systemów elektroenergetycznych 

powoduje wzrost natężenia pól elektromagnetycznych na terenach do nich przyległych.  

W projekcie studium wskazano na możliwość przebudowy linii napowietrznych na kablowe, 

w szczególności na terenach mieszkaniowych, co skutecznie obniży, a nawet wyeliminuje 

ewentualne negatywne oddziaływanie pól elektromagnetycznych na warunki życia 

mieszkańców.  

Odnawialne źródła energii 

W projekcie studium wskazano tereny pod lokalizację farm wiatrowych oraz instalacji 

fotowoltaicznych. Dla wolnostojących instalacji odnawialnych źródeł energii wyznaczono 

obszary, w granicach których możliwe będzie dotrzymanie wymaganych ograniczeń 

oddziaływań ich realizacji i funkcjonowania. 
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Zabytki 

Oddziaływania skutków realizacji ustaleń projektu studium na zabytkowe obiekty i ich 

zespoły będzie związane z zespołem czynników środowiskowych będących pośrednim 

skutkiem ogólnego wzrostu powierzchni zabudowy. Do grupy tej zaliczyć należy przede 

wszystkim wibracje i drgania oraz wpływ zanieczyszczonej wody i zanieczyszczeń pyłowych. 

Zapisy projektu studium uwzględniają potrzebę kompleksowej ochrony obiektów 

zabytkowych poprzez zachowanie i ustanawianie stref ochronnych zabytkowych obiektów 

i zespołów ma to na celu rozszerzenie ochrony na te zasoby kulturowe, które nie są 

chronione na podstawie przepisów odrębnych. 

Dobra materialne 

Jednym z głównych celów projektu studium będzie wzrost ogólnej wartości dóbr 

materialnych poprzez wyznaczenie pod zabudowę nowych terenów i restrukturyzowanie 

terenów już zabudowanych. Istotną kwestią poruszaną w projekcie studium była również 

poprawa efektywności funkcjonowania miasta poprzez rozbudowę systemów 

transportowych i układów sieci infrastrukturalnych. Zasoby dóbr materialnych mogą być 

narażone na szereg niekorzystnych czynników środowiskowych związanych głównie  

z wystąpieniem wezbrań powodziowych i podtopień oraz ruchami mas ziemnych. Ważna 

grupa zagrożeń wiązać się będzie również ze wzrostem emisji zanieczyszczeń powietrza, 

hałasem i drganiami. Zdecydowanie mniejsze, jakkolwiek okresowo istotne znaczenie mogą 

mieć ekstremalne zjawiska klimatyczne, takie jak np. huraganowe wiatry, nawalne deszcze, 

gwałtowne zmiany temperatur oraz procesy abrazyjne zachodzące w obrębie brzegów 

morskich. Dyspozycje zawarte w projekcie studium ukierunkowane zostały na ograniczanie 

potencjalnych zagrożeń oraz minimalizację skutków wystąpienia tych oddziaływań. 

Założono, że możliwe będzie to do osiągnięcia poprzez rozbudowę urządzeń osłony 

przeciwpowodziowej, rozbudowę układów sieci infrastrukturalnych oraz zastosowanie 

rozwiązań technicznych przeciwdziałających osuwaniu się mas ziemnych.  

Walory krajobrazowe 

Realizacja ustaleń projektu studium spowoduje dalsze, typowe zmiany w krajobrazie, 

poprzez wprowadzenie nowych obiektów mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych, 

urządzeń odnawialnych źródeł energii na terenach rolnych oraz infrastruktury (drogowej 

i technicznej). Ochrona krajobrazu w projekcie studium realizowana jest poprzez: 

wyznaczenie stref określających warunki i kierunki kształtowania krajobrazu, wskazanie 

obiektów i obszarów kluczowych w krajobrazie miasta oraz wskazanie najważniejszych 

elementów w strukturze krajobrazowej (np. punkty widokowe). Ponadto wskazano na 

konieczność przygotowania studiów krajobrazowych na etapie sporządzania planów 

miejscowych, które będą miały na celu określenie zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, co w konsekwencji wpłynie na zachowanie i poprawę walorów 

krajobrazowych. 

Obszary i obiekty prawnie chronione, w tym obszary Natura 2000 

Jednym ze skutków realizacji ustaleń projektu studium będzie zachowanie wszystkich 

istniejących obszarów objętych ochroną przyrody i możliwość w przyszłości sukcesywnego 

ustanawianie nowych, zaproponowanych form ochrony przyrody, głównie użytków 

ekologicznych. Istotnym skutkiem ustaleń projektu studium będzie umożliwienie 

przeznaczenia wybranych terenów leśnych na parki leśne, w celu przeciwdziałania 
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rozproszonej i niekontrolowanej penetracji terenów cennych przyrodniczo i przeniesienia 

presji rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowej z cennych lasów TPK na inne tereny leśne 

położone w sąsiedztwie zwartej zabudowy miejskiej. Nieuniknionym skutkiem rozwoju 

miasta będzie wzrost presji turystycznej na obszary cenne przyrodniczo, jak również presja 

na tereny położone w sąsiedztwie obszarów chronionych i proponowanych do objęcia 

ochroną, czego konsekwencją będzie miejscowe obniżenie ich bioróżnorodności. Do działań 

ograniczających niekorzystne oddziaływania rozwoju miasta na tereny chronione będzie 

należało m.in. wprowadzanie w ich sąsiedztwie możliwie najmniej uciążliwego 

zagospodarowania, a także objęcie ochroną planistyczną obszarów o wysokich wartościach 

przyrodniczych. 

Korytarze ekologiczne   

Pozytywnym skutkiem realizacji ustaleń projektu studium będzie zachowanie powiązań 

ekologicznych obszaru miasta z terenami przyległymi o wysokiej bioróżnorodności, dzięki 

wyznaczonemu (zachowanemu) Ogólnomiejskiemu Systemowi Terenów Aktywnych 

Biologicznie (OSTAB). W jego strukturze wyróżnione zostały tereny najbardziej cenne 

przyrodniczo w formie osnowy z ograniczeniem możliwości ich zabudowy, czy zmiany 

obecnego użytkowania. Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie umożliwiać 

będzie również powiązania ekologiczne z regionalnym i ponadregionalnym systemem 

korytarzy ekologicznych zaproponowanym w Planie zagospodarowania obszaru 

metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Pozytywnym efektem wyznaczenia OSTAB będzie 

przede wszystkim zachowanie podstawowych korytarzy migracyjnych organizmów wzdłuż 

dolin cieków (lokalne korytarze ekologiczne). Jednak niemożliwa będzie ochrona wszystkich 

tras migracyjnych przed skutkami rozwoju miasta. Najważniejszymi działaniami 

zapobiegającymi zmianom bądź likwidacji tras migracyjnych będzie ograniczenie zabudowy 

dolin potoków, przeznaczanie pod zieleń możliwie dużych ich fragmentów w celu 

zachowania terenów o wysokiej bioróżnorodności, znaczne odsunięcie zabudowy od cieków 

(dolin), a także realizacja i odpowiednie utrzymanie obiektów umożliwiających bezpieczne 

wędrówki fauny pod ciągami transportowymi. 
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1. Wstęp  

1.1. Podstawy prawne, cel i zakres prognozy  

Przedmiotem opracowania była Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. 

Podstawą prawną niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko były:  

 Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XIII/330/15 z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gdańska, 

 Ustawa 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późniejszymi zmianami). 

Celem sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu studium było 

określenie rodzaju, wielkości oraz zasięgu przestrzennego przewidywanych skutków 

realizacji jego ustaleń na środowisko, a przede wszystkim, na zdrowie mieszkańców 

i standardy ich zamieszkania. Wskazanie rozwiązań mających na celu zapobieganie, 

ograniczanie oraz kompensacje przyrodnicze ewentualnych niekorzystnych skutków 

realizacji ustaleń projektu studium. 

Prognozę wykonano w zakresie i w stopniu szczegółowości uzgodnionym z:  

 Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku – pismo nr RDOŚ 

-Gd-PNII.411.4.7.2016.NB.1 z dnia 7 marca 2016 r. (kopia w załączeniu),  

 Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku – pismo nr SE.ZNS-

80/490p/6/GS/16 z dnia 14 marca 2016 r. (kopia w załączeniu). 

Informacje zawarte w niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko, zgodne są z art. 51 

ust. 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. Zostały też dostosowane do zawartości oraz stopnia szczegółowości projektu 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.  

W prognozie określono przewidywane, znaczące oddziaływania realizacji ustaleń projektu 

studium (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 

średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe, okresowe, pozytywne i negatywne) 

na: 

1. obszary i obiekty podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody, w tym na obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz 

na elementy Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB); 

2. faunę, florę oraz różnorodność biologiczną; 

3. życie i zdrowie mieszkańców, w kontekście wpływu realizacji ustaleń projektu studium na:  

a) stan aerosanitarny, 

b) warunki klimatu akustycznego, 

c) warunki klimatu lokalnego, 

d) wody powierzchniowe i podziemne,  

e) powierzchnię ziemi i budowę geologiczną,  
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f) ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, 

g) poziomy pól elektromagnetycznych,  

h) powstanie zagrożenia powodziowego; 

4. ochronę zasobów naturalnych, w tym na: 

a) ochronę obszarów występowania kopalin, 

b) Ochronę gleb i rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

c) ochronę leśnej przestrzeni produkcyjnej, 

d) ochronę walorów krajobrazowych; 

5. zabytki, chronione dobra kulturowe i wartości materialne. 

Ponadto w prognozie określono uwarunkowania i skutki wystąpienia oddziaływań 

skumulowanych realizacji ustaleń projektu studium, również w kontekście możliwości 

wystąpienia transgranicznych oddziaływań na środowisko. Zaproponowano także metody 

analizy skutków realizacji ustaleń projektu oraz częstotliwość ich przeprowadzania. 

1.2. Metoda sporządzenia prognozy  

Podstawy prawne do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznych ocen 

oddziaływania na środowisko zostały precyzyjnie określone tak w prawodawstwie Unii 

Europejskiej, jak i w prawie polskim. Uwarunkowania prawne projektu studium dotyczące 

celów i zasad ochrony środowiska wynikają z zapisów Ustawy o planowaniu 

zagospodarowaniu przestrzennym, prawa ochrony środowiska, Ustawy o ochronie przyrody, 

ustaw pokrewnych, rozporządzeń oraz dyrektyw. Obowiązujące w Polsce przepisy prawne 

pozostają w pełnej zgodności z postanowieniami unijnej Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu 

niektórych planów i programów na środowisko, tzw. Dyrektywa SEA. Polskie prawo 

uwzględnia również przepisy dyrektyw dotyczących sieci obszarów NATURA 2000, 

tj. Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikiego 

ptactwa, tzw. Dyrektywa Ptasia oraz Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku  

w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. Dyrektywa 

Siedliskowa. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz ustawa  

z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw:  

 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 roku 

przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów  

i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału 

społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG  

i 96/61/WE;  

 Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 

naturalne;  

 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r. 

ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, 

 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 roku  

w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej 

dyrektywę Rady 90/313/EWG;  
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 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 roku 

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko;  

 Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. 

w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. Dyrektywa weszła  

w życie 26 listopada 2007r.; 

Ponadto polskie prawodawstwo uwzględnia ustalenia:  

 Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku 

w sprawie odpowiedzialności za zapobieganie i naprawę szkód w środowisku; 

 Dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 roku w sprawie odpadów; 

 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 roku 

odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 

Przepisy Dyrektywy 2001/42/WE nie określają konkretnych metod sporządzania prognoz 

projektów dokumentów strategicznych. Zakres prognozy jest pochodną rodzaju i zakresu 

dokumentu podstawowego. Niniejszą prognozę oddziaływania na środowisko projektu 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska 

sporządzono metodą opisową, w opracowaniu której zastosowano następujące metody 

prognozowania: 

 analiza dostępnych materiałów kartograficznych, archiwalnych i literatury, z różnych 

okresów ich sporządzenia oraz opracowanych dla różnych zagadnień odnoszących się 

do obszaru miasta i terenów bezpośrednio do niego przyległych,  

 diagnoza stanu środowiska miasta w oparciu o prace terenowe i zebrane wcześniej 

materiały archiwalno-dokumentacyjne (m.in. opracowania ekofizjograficzne),  

 identyfikacja obszarów problemowych wymagających szczególnego rozpatrzenia,  

w czasie prac terenowych oraz przy prognozowaniu skutków ich zmian czy 

przekształceń, 

 analogia do podobnych terenów, o podobnym sposobie użytkowania, zabudowy 

i zagospodarowania, itp. 

Jako podstawę merytoryczną oceny skutków środowiskowych przyjęto metodę polegającą 

na porównaniu z wartościami normatywnymi lub dopuszczalnymi oraz sytuacjami  

i zjawiskami o analogicznym zakresie i skutkach. Prace nad określeniem skutków dla 

środowiska przyrodniczego, zdrowia mieszkańców, zabytków i innych dóbr kultury 

materialnej poprzedzone zostały analizą uwarunkowań środowiskowych i przestrzennych 

oraz wytycznych wynikających z opracowań środowiskowych, które zostały wykonane na 

etapie sporządzania projektu studium. Wykorzystano również informacje zawarte 

w opracowaniach ekofizjograficznych podstawowych i problemowych, które zostały 

wykonane na potrzeby obowiązujących planów miejscowych na terenie miasta oraz 

w opracowaniach ekofizjograficznych wykonanych dla potrzeb dwóch poprzednich edycji 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska 

z 2001 i 2007 roku.  

Niezwykle cenne i ważne dla określenia uwarunkowań realizacji ustaleń projektu studium 

były przeprowadzone w październiku 2016 roku warsztaty: Woda i zieleń. Projekt Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska I warsztaty. 

Po przeprowadzonej analizie porównawczej opracowań ekofizjograficznych i ustaleń 

projektu studium, dla wybranych i analizowanych obszarów przeprowadzono wizję  

w terenie, w celu oceny zaproponowanych rozwiązań w projekcie studium oraz określenia 
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i wskazania możliwych do zastosowania środków zapobiegawczych, ograniczających czy 

kompensujących, zidentyfikowanych skutków środowiskowych. Następnie przeprowadzono 

konsultacje z projektantami projektu studium oraz zapoznano się z wnioskami, które 

napłynęły po ukazaniu się zawiadomienia o przystąpieniu do prac nad projektem Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. 

Uwzględniono również wnioski ze spotkań partycypacyjnych, a w szczególności z warsztatów 

„Woda i zieleń”. 

Ocenę prognozowanych przekształceń i zmian poszczególnych komponentów środowiska  

w wyniku realizacji ustaleń projektu studium, przeprowadzono w oparciu o analizę ich 

funkcjonowania w istniejącej strukturze przestrzennej miasta. Kolejnym krokiem była analiza 

przyszłego, planowanego funkcjonowania środowiska pod wpływem zmian, jakie będą miały 

miejsce wskutek realizacji ustaleń projektu studium. Etapem końcowym była ocena skutków, 

czyli ocena wynikowego stanu poszczególnych komponentów środowiska, powstałego na 

skutek przekształceń w jego funkcjonowaniu, spowodowanych realizacją ustaleń projektu 

studium oraz sformułowanie propozycji wprowadzenia środków zapobiegawczych, 

ograniczających czy kompensujących te zmiany oraz sposoby i terminy ich monitorowania. 

2. Przedmiot, cele i zawartość projektu studium oraz jego 

powiązania z innymi dokumentami 

2.1. Przedmiot, cele i zakres projektu studium 

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gdańska został sporządzony na podstawie uchwały Rady Miasta Gdańska nr XIII/330/15  

z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz 

przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U z 2016.poz.778 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004, Nr 118, 

poz. 1233). 

Celem opracowania nowej edycji studium była weryfikacja dotychczasowych oraz 

wyznaczenie nowych kierunków rozwoju miasta w związku ze zmianami uwarunkowań 

przestrzennych, prawnych, ekonomicznych i społecznych, przy zachowaniu aktualności 

strategicznych elementów polityki przestrzennej w zakresie celów i wizji rozwoju miasta, 

zasad zrównoważonego rozwoju i głównych kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Ewoluują także potrzeby mieszkańców, ponadto miasto dysponuje lepszymi narzędziami 

analitycznymi niż te wykorzystywane do prac nad poprzednim studium z 2007 roku.  

Główne zewnętrzne przesłanki aktualizacji studium to zmiany prawa i zmiany granic miasta. 

Z kolei wnioski o zmianę studium i sporządzone analizy wskazują na potrzebę zmian 

dominującej funkcji w wybranych fragmentach miasta, dostosowania sieci placówek 

oświatowych do zmienionego modelu oświaty, korekty lokalizacji ośrodka usługowego 

dzielnicy Południe, weryfikacji granic CPU (Centralne Pasmo Usługowe) i ZPHU (Zachodnie 

Pasmo Handlowo-Usługowe), wzmocnienia regulacji dotyczących przestrzeni publicznych, 

weryfikacji granic i rygorów OSTAB (Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie), 
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weryfikacji polityki w zakresie ogrodów działkowych, uwzględnienia skutków realizacji PKM 

(Pomorskiej Kolei Metropolitalnej), weryfikacji układu transportowego, korekty granic stref 

wskaźników parkingowych i wielkości wskaźników. 

Na szczególną uwagę zasługują warsztaty, na których członkowie Rady Studium, eksperci  

z różnych dziedzin życia miasta, radni miejscy i dzielnicowi, projektanci z Biura Rozwoju 

Gdańska wspólnie z mieszkańcami określali główne problemy, cele i wizje rozwojowe miasta. 

Wyniki tych prac stanowiły podstawę analiz eksperckich w ramach prac Rady Studium. 

Efektem tych analiz było opracowanie Rekomendacji do projektu studium, które Rada 

studium przedstawiła Prezydentowi Gdańska. Wszystkie działania związane z pracami nad 

projektem studium z udziałem mieszkańców były zgodne z gdańskim modelem partycypacji 

w planowaniu przestrzennym, stanowią również realizację rekomendacji Rady studium. 

Wizją Gdańska jest miasto skupiające i przyciągające to, co najcenniejsze – ludzi dumnych z 

dziedzictwa, solidarnych, otwartych, rozwijających się i wspólnie kształtujących przyszłość”. 

Tę wizję wyznacza główny cel przestrzenny: rozwój miasta do wewnątrz. Składają się na to 

cele szczegółowe: 

 zachowanie i umacnianie tożsamości miasta, 

 podniesienie jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych, 

 zrównoważony rozwój mobilności z uprzywilejowaniem transportu zbiorowego, 

rowerowego i ruchu pieszego, 

 stworzenie warunków rozwoju funkcji miastotwórczych: funkcji o znaczeniu 

metropolitalnym „szeroko rozumianej gospodarki morskiej”, inwestycji o wysokim 

„technologicznym zaawansowaniu produkcji/usług, innowacyjności i jakości 

oferowanych miejsc pracy,, gospodarki turystycznej, a także funkcji endogenicznych 

miasta, które decydują o jakości życia mieszkańców i stymulują rozwój gospodarczy, 

 przeciwdziałanie suburbanizacji polegające na oferowaniu terenów o różnorodnych 

warunkach inwestowania i nieplanowaniu nowych terenów „na surowym korzeniu” 

pod zabudowę mieszkaniową. 

Projekt studium poprzez określenie polityki przestrzennej dla całego miasta, w tym 

lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, stanowi podstawowe narzędzie 

umożliwiające realizację zadań własnych gminy w zakresie ładu przestrzennego, transportu,  

infrastruktury technicznej czy ochrony środowiska. Jest to jedyny obligatoryjny, 

interdyscyplinarny dokument planistyczny, uwzględniający długofalowe zamierzenia, 

określający kierunki przemian w przestrzeni miejskiej. Ustalenia studium nie są przepisem 

prawa miejscowego, ale są wiążące dla organów miasta przy sporządzaniu miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe, które są aktami prawa 

miejscowego i ustalają przeznaczenie terenów oraz sposoby ich zagospodarowania  

i zabudowy, nie mogą naruszać ustaleń studium. 

Analizy wykonane podczas prac nad uwarunkowaniami do projektu studium dotyczyły: 

uwarunkowań wynikających z położenia miasta w regionie (obszarze metropolitalnym), 

uwarunkowań wynikających z obecnego zagospodarowania terenu, w tym oceny zasobów 

mieszkaniowych i wyposażenia w obiekty obsługi mieszkańców, uwarunkowań 

demograficznych i społecznych, uwarunkowań kulturowych i przyrodniczych. Wskazano 

także czynniki sprzyjać będą rozwojowi miasta, a także te, które ten rozwój mogą ograniczać. 

Ponadto uwzględniając zapisy art. 10 ust. 1 pkt 7 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U z 2016, poz. 778 z późniejszymi zmianami), wykonano analizy 
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ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, prognozy demograficzne oraz bilans terenów 

przeznaczonych pod zabudowę. Wszystkie analizy i założenia projektu studium mają 

perspektywę nie dłuższą niż 30 lat. Szczegółowo określone uwarunkowania rozwoju 

Gdańska zostały ujęte w formie opisowej i zawarte w części „Uwarunkowania” oraz 

pokazane na mapach problemowych w skali 1:10000 i 1:25000, które należy interpretować  

z uwzględnieniem ogólnego i strategicznego charakteru dokumentu oraz zgodnie ze skalami 

rysunków. Faktyczne zagospodarowanie, jak i wielofunkcyjność przestrzeni miejskiej 

powodują, że oznaczenia funkcji na mapie uwarunkowań należy odczytywać, jako funkcję 

dominującą. 

2.2. Zawartość projektu studium  

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gdańska składa się z 28 rozdziałów, które podzielone zostały na wstęp, cztery części 

merytoryczne (uwarunkowania zewnętrzne, uwarunkowania wewnętrzne, założenia 

rozwojowe i kierunki zagospodarowania przestrzennego). Część piątą projektu studium 

zawiera 23 aneksy szczegółowe. Na podstawową część graficzną projektu studium składają 

się dwa rysunki w skali 1:10000 pt. „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego”  

i „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”. Wybrane omawiane zagadnienia zostały 

dodatkowo zilustrowane na rysunkach tematycznych w skali 1:25000 (rysunki te 

zamieszczono poza tekstem). 

Poszczególne rozdziały projektu studium to: 

Wstęp, to rozdział, w którym omówiono cel opracowania nowej edycji studium, podstawy 

prawne i formalne wynikające z obowiązujących przepisów oraz dokumentów wyższego 

rzędu i strategii miejskich mających wpływ na kierunki polityki przestrzennej miasta oraz 

określono zakres opracowania. W rozdziale tym opisano także cel powołania i skład 

interdyscyplinarnego zespołu konsultacyjno-doradczego Rady studium oraz formy 

partycypacji społecznej, która prowadzona była równolegle do prac nad projektem studium.  

Część I. Uwarunkowania zewnętrzne to 3 rozdziały omawiające atuty położenia miasta  

i wynikające z tego korzyści dla rozwoju gospodarczego i przestrzennego, jako miasta 

portowego, położonego w ważnych korytarzach transportowych o znaczeniu krajowym  

i międzynarodowym. Wskazano powiązania miasta, jako ważnego ośrodka historycznego, 

naukowego, gospodarczego, transportowego czy obsługi ruchu turystycznego o szerokim 

zapleczy o wysokich wartościach przyrodniczych. W części tej omówiono też rolę miasta  

w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz cechy miasta decydujące o jego 

wiodącej roli w obszarze metropolitalnym, podział miasta na jednostki administracyjne  

i funkcjonalne oraz powiązania projektu studium z innymi dokumentami rangi krajowej  

i regionalnej (z Koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, Strategią rozwoju 

województwa pomorskiego 2020, z Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Pomorskiego 2030 oraz Gdańsk 2030plus Strategią rozwoju miasta). Osobny 

rozdział został poświęcony niezmiernie ważnemu, nie tylko dla rozwoju miasta, problemowi 

suburbanizacji, w odniesieniu do Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia–Sopot.  

Część II. Uwarunkowania wewnętrzne składa się z 9 rozdziałów, w których omówiono 

wszystkie istotne zagadnienia, niezbędne dla określenia prawidłowej polityki przestrzennej 

miasta na najbliższą perspektywę. 
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Rozdział 5. Społeczeństwo zawiera szczegółowe analizy demograficzne dotyczące stanu  

i struktury ludności w mieście, ruchu migracyjnego i przedstawia prognozy demograficzne  

z horyzontem do 2045 r., według danych GUS oraz scenariusze wykonane w Biurze Rozwoju 

Gdańsk, na potrzeby analizowanego projektu studium. W rozdziale tym omówiono również 

zasoby mieszkaniowe Gdańska - liczba i rozmieszczenie mieszkań w mieście, wskazują, że  

w 2015 r. udział mieszkań w zabudowie jednorodzinnej (1-2 mieszkania w budynku) wynosił 

10,5%, w zabudowie pośredniej (mdm - małe domy mieszkalne, 3-4 mieszkania) 3,1%, zaś  

w zabudowie wielorodzinnej (więcej niż 5 mieszkań w budynku) 86,4%. Dzielnice urbanistyczne  

o największym udziale zabudowy wielorodzinnej w całym zasobie to Oliwa (93%) i Południe (91%). 

Najniższy udział mieszkań w zabudowie wielorodzinnej odnotowano w dzielnicy Zachód (44,5%), 

na korzyść zabudowy jednorodzinnej, której udział wyniósł tam 47% i był najwyższy spośród 

wszystkich dzielnic. 

Omawiając problemy społeczne zwrócono uwagę na zagadnienie z tym związane,  

a mianowicie, na jakość życia, czyli stan edukacji, ochronę zdrowia, kulturę i sport oraz 

bezpieczeństwo publiczne. Stwierdzono, że ……Jakość życia mieszkańców Gdańska 

systematycznie poprawia się dzięki inwestycjom w infrastrukturę społeczną, techniczną, transport, 

przestrzenie publiczne, sieć usługową. Osiedla dolnego tarasu, poza dzielnicą Port, wciąż 

charakteryzują się najlepszymi warunkami życia. Poprawy wymagają: południowa część dzielnicy 

Śródmieście, dzielnice Południe i Zachód, a także osiedla mieszkaniowe w dzielnicy Port.  

W rozdziale o gospodarce omówiono gospodarkę morską, przemysł, logistykę w kontekście 

położenia miasta nad Bałtykiem, w korytarzu transportowym Bałtyk – Adriatyk. Wskazano na 

istotną rolę gospodarki turystycznej, jako jednej z czołowych gałęzi gospodarki miasta ze 

względu na bogatą spuściznę kulturową oraz walory przyrodnicze i rekreacyjne związane  

z nadmorskim położeniem oraz gospodarki opartej na wiedzy wskazując, że w roku 

akademickim 2005/2006 studiowało 62 tys. osób, w roku akademickim 2015/2016 - 69 tys. 

studentów (bez 7,9 tys. studentów UG studiujących w Sopocie i Gdyni), co dało miastu szóstą 

pozycję w Polsce (po Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi). Podkreślono, że miasto 

ma obiecujące perspektywy rozwoju gospodarczego wynikające z: 

 nadmorskiego położenia, 

 licznych walorów przyrodniczych i kulturowych, 

 korzystnych prognoz światowych, 

 impetu inwestycyjnego ostatnich lat wynikających głównie ze wsparcia unijnego, który 

pozwolił na nadrobienie wielu opóźnień ekonomicznych w stosunku do Europy 

Zachodniej, 

 bogatej oferty terenów inwestycyjnych, 

 relatywnie korzystnych perspektyw demograficznych. 

Ograniczeniem rozwojowym mogą okazać się deficyty w poszczególnych zawodach, 

szczególnie wśród absolwentów o specjalnościach z szybko rozwijających się dziedzin. 

Rozdział 6. Środowisko zawiera informacje o zasobach i stanie środowiska miasta, m.in. 

o rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, zieleni miejskiej i jej rekreacyjnym 

wykorzystaniu, wodach powierzchniowych i podziemnych oraz kopalinach 

udokumentowanych w granicach miasta. Osobną część poświęcono ustanowionym formom 

ochrony przyrody a wśród nich rezerwatom, parkom krajobrazowym, obszarom 

chronionego krajobrazu (OCHK), obszarom włączonych do Sieci Natura 2000, użytkom 

ekologicznym, zespołom przyrodniczo-krajobrazowym i pomnikom przyrody.  



Prognoza oddziaływania na środowisko 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska 

 

26 

Szczególnie omówiono przypadek Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wskazując na fakt 

nadmiernego obciążenia rekreacyjnego każdej formy wypoczynku na terenie objętym 

ochroną powoduje utratę jego wartości przyrodniczych, zwrócono też uwagę na obszary 

chronionego krajobrazu, których łączna powierzchnia w granicach miasta wynosi 4250 ha 

(Obszar Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej w całości, oraz fragmenty Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich i Otomińskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu). Stwierdzono, że głównym zagrożeniem na terenie OCHK Żuław Gdańskich jest 

zwiększający się nacisk na wprowadzanie zabudowy pozarolniczej na tereny rolnicze. Z kolei 

Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu jest coraz intensywniej penetrowany 

turystycznie, w związku z czym wymaga odpowiedniego przystosowania. Opisano również 

użytki ekologiczne (w granicach miasta jest ustanowionych 13 użytków ekologicznych, 

których łączna powierzchnia to około 88 ha); zespoły przyrodniczo-krajobrazowe „Doliny 

Potoku Oruńskiego” i „Doliny Potoków Strzyża i Jasień”, których łączna powierzchni wynosi 

426 ha; pomniki przyrody, których jest zarejestrowanych 163 (stan na grudzień 2016 r.) oraz 

obszary Natura 2000. W granicach miasta znajdują się w całości lub w części następujące 

obszary Natura 2000: „Ujście Wisły” PLB220004, „Dolina Dolnej Wisły” PLB040003 

(częściowo), „Zatoka Pucka” PLB220005 (częściowo) „Twierdza Wisłoujście” PLH220030, 

„Bunkier w Oliwie” PLH220055, „Ostoja w Ujściu Wisły” PLH220044.  

Obok wymienionych powyżej zagadnień, omówiono stan środowiska miasta,  

a w szczególności: stan czystości powietrza, warunki akustyczne i strefę ograniczonego 

użytkowania od Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy, jakość wód podziemnych  

i powierzchniowych oraz uciążliwości zapachowe związane z funkcjonowaniem Zakładu 

Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach i innych zakładów będących źródłem emisji 

uciążliwych zapachów. Odrębnie omówiono problem zagrożeń przyrodniczych, takich jak: 

ruchy masowe ziemi, abrazję brzegu morskiego i podnoszenie się poziomu morza oraz 

zagrożeń związanych z funkcjonowaniem na terenie miasta zakładów i instalacji mogących 

być źródłem powstawania poważnych awarii. Osobno omówiono Ogólnomiejski System 

Terenów Aktywnych Biologicznie, jego strukturę i rolę, jaką powinien pełnić dla mieszkańców 

miasta. 

Rozdział 7. Dziedzictwo kulturowe zawiera informacje o historycznie ukształtowanej 

strukturze miasta, wskazując, że… Największa koncentracja walorów środowiska kulturowego 

Gdańska znajduje się na obszarze Śródmieścia, w granicach nowożytnych fortyfikacji, na 

najwcześniej zasiedlonych i zagospodarowanych terenach. Drugim dużym skupiskiem obiektów 

zabytkowych jest Oliwa, gdzie struktura urbanistyczna koncentrowała się wokół ośrodka 

zakonnego założonego w XII wieku przez cystersów przy Potoku Oliwskim, u wylotu Doliny 

Radości. Omówiono też formy ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego określone  

w dokumentach o randze krajowej: w Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 

2030, o randze regionalnej w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Pomorskiego oraz w krajowych, wojewódzkich i gminnych programach opieki nad 

zabytkami. W dalszej części wymieniono obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów 

odrębnych, w tym pomniki historii, zabytki nieruchome wraz z ich otoczeniem, zabytkowe 

układy urbanistyczne wpisane do rejestru na podstawie decyzji wojewódzkiego 

konserwatora zabytków oraz zabytki nieruchome wpisane do gminnej ewidencji zabytków  

w formie zbioru kart adresowych. Zawarto informacje o obiektach z Listy Światowego 

Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO „Pamięć Świata” . 
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Ponadto opisano zasoby dziedzictwa kulturowego, które nie są wpisane do rejestru 

zabytków, a zostały wskazane w planach miejscowych do ochrony, i których ustalenia 

stanowią podstawowe narzędzie ich ochrony.  

Rozdział zawiera także opis dóbr kultury współczesnej niebędących zabytkami. Za dobra 

kultury współczesnej w Gdańsku uznano niektóre obiekty i zespoły zabudowy powstałe po 1945 

roku o nowatorskich rozwiązaniach artystycznych lub technicznych, o znaczeniu w krajobrazie 

miasta utrwalonym przez co najmniej jedno pokolenie. Omówiono też zagadnienie krajobrazu 

kulturowego, to jest przestrzeni postrzeganej przez ludzi, zawierającej elementy 

przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowanej w wyniku działania czynników 

naturalnych lub działalności człowieka.  W projekcie studium wyodrębniono tzw. 

wielkoprzestrzenne elementy krajobrazu kulturowego (WEKK) ze względu na ich 

ponadlokalną rangę, wyjątkową lokalizację i ponadlokalne oddziaływanie, wartość 

historyczną, utylitarną i przyrodniczą współtworzącą wyjątkowość struktury miasta jako 

całości. Jako WEKK zidentyfikowano 9 grup: 

 krajobraz otwarty (seminaturalny) stanowią obszary cenne przyrodniczo  

i krajobrazowo w nieznacznym stopniu zabudowane, stanowiące o unikatowej tożsamości 

Gdańska,  

 osie kompozycyjne to ulice miejskie oraz bulwary piesze, znaczące dla rozwoju 

urbanistycznego miasta, tworzące jego szkielet kompozycyjny łączący istotne elementy 

naturalnego układu miasta tj. Zatokę Gdańską, rzekę Wisłę i Motławę oraz krawędź 

Wysoczyzny Gdańskiej z najważniejszymi elementami jego struktury;  

 założenia urbanistyczne najbardziej charakterystyczne, rozległe i unikatowe zespoły 

zabudowy powstałe na różnych etapach rozwoju tkanki miejskiej;  

 dominanty przestrzenne najbardziej charakterystyczne obiekty architektoniczne  

i przemysłowe, dominujące swoimi gabarytami i wyjątkową formą w krajobrazie miejskim;  

 panoramy najbardziej rozległe widoki na miasto, obserwowane dzięki naturalnemu 

ukształtowaniu terenu - niezakłóconemu i nieprzysłoniętemu polu ekspozycji; 

 punkty widokowe umożliwiające obserwację unikatowych i rozległych widoków na 

centrum miasta w obrębie nowożytnych obwarowań oraz Starą Oliwę uznano za punkty  

o znaczeniu ogólnomiejskim;  

 ciągi widokowe przebiegające wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych  

i rekreacyjnych, którym towarzyszą centralne, najatrakcyjniejsze i prestiżowe tereny 

miejskie;  

 osie widokowe, jako liniowe założenia urbanistyczne, które charakteryzują się 

odpowiednim domknięciem (najczęściej dominantą wysokościową lub kompozycyjną)  

 fronty wodne, czyli tereny bezpośrednio przylegające do brzegów rzek i kanałów  

– towarzyszące głównym szlakom żeglownym oraz charakteryzujące się różnorodnością 

zagospodarowania i stanowiące o atrakcyjności krajobrazu miejskiego.  

Dla potrzeb projektu studium przeprowadzono też waloryzację zasobów dziedzictwa 

kulturowego miasta. W zależności od wartości, znaczenia i formy ochrony, wyodrębniono 

trzy kategorie obszarów i obiektów dziedzictwa kulturowego: A. Zabytkowe obszary i obiekty 

o znaczeniu międzynarodowym; B. Zabytkowe obszary i obiekty o znaczeniu krajowym  

i C. Zabytkowe obszary i obiekty o znaczeniu regionalnym i lokalnym. 

Rozdział 8. Transport zawiera omówienie szerokiej problematyki zagadnień 

transportowych opartych na systemie drogowo-ulicznym, kolejowym, tramwajowym, 

autobusowym, systemie powiązań pieszych i rowerowych. Uwarunkowania te zostały 
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szczegółowo przeanalizowane łącznie z systemem parkowania, który znajduje swoje 

odwzorowanie w planach miejscowych. W rozdziale tym omówiono też zachowania 

transportowe mieszkańców Gdańska na podstawie wyników z Gdańskich Badań Ruchu 

(GBR), przeprowadzonych w 2016r. Pokazują one stopniowe wygaszanie trendu 

wzrostowego udziału transportu indywidualnego w podziale zadań przewozowych oraz 

znaczący wzrost ruchu rowerowego, co należy uznać za zjawisko korzystne w dążeniu do 

zrównoważonej mobilności mieszkańców Gdańska. Opisane w tym rozdziale zagadnienie 

pozwoliły na wskazanie priorytetu transportu zbiorowego, jako podstawowego 

kierunku rozwoju podsystemów transportowych miasta. Jest to zgodne  

z dotychczasową polityką miasta ….. W ciągu ostatnich lat miasto Gdańsk poczyniło wiele 

inwestycji w zakresie transportu zbiorowego. Dotyczyły zakupu nowoczesnego, niskopodłogowego 

taboru wyposażonego w klimatyzację, rozbudowy sieci tras tramwajowych na wydzielonych 

torowiskach oraz budowy nowych węzłów integracyjnych. W ramach kolejnych inwestycji, w miarę 

potrzeb i możliwości, realizuje się obecnie wspólne przystanki autobusowo-tramwajowe…. 

Kierunkowi temu towarzyszy budowa węzłów integracyjnych ( i parkingów strategicznych, 

które zostały przeanalizowane w projekcie studium w kontekście zasadności dalszego 

zachowania rezerw terenowych pod ich lokalizacje. Nowym elementem w tej edycji studium 

jest określenie standardu ulicy miejskiej, dotyczy to, przede wszystkim, parametrów 

technicznych ulic: szerokości jezdni i chodników, ekranów akustycznych, liczby przejść dla 

pieszych i rowerzystów oraz lokalizacja ulic w tunelach. 

Rozdział 9. Infrastruktura techniczna zawiera informacje o zaopatrzeniu miasta  

w wodę, odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków sanitarnych, odprowadzaniu wód 

opadowych i regulacji stosunków wodnych. Omawiane są w nim, niezwykle ważne problemy 

zagrożenia powodziowego i stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych, zrealizowanych  

w ostatnich latach zbiornikach retencyjnych i modernizacji Kanału Raduni. Ponadto 

omówiono gospodarkę odpadami, systemy energetyczne, w tym elektroenergetykę, 

możliwości rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł o mocy 

przekraczającej 100 kW oraz zagadnienia telekomunikacji i teleinformatyki. Uwzględniono  

w tym rozdziale problemy funkcjonowania cmentarzy a także zmiany zauważalne w mieście 

dotyczące sposobu chowania zmarłych. 

Rozdział 10 Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta zawiera szczegółowy opis 

miejskich przestrzeni publicznych o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjających nawiązywaniu kontaktów 

społecznych. W ramach projektu studium, ze względu na jego skalę, uwzględnia się 

przestrzenie publiczne najwyższych rang: metropolitalne i ogólnomiejskie oraz wybrane 

dzielnicowe. W rozdziale tym analizuje się elementy systemu usługowego, strukturę  

i rozmieszczenie usług w mieście. Ośrodkami o znaczeniu metropolitalnym, a w tym 

miejskim i dzielnicowym, są centra w Śródmieściu, we Wrzeszczu i w Oliwie. Ośrodki te 

tworzą Centralne Pasmo Usługowe (CPU) - największą koncentrację usług w Gdańsku, 

rozciągającą się wzdłuż głównego ciągu transportowego. Ośrodki o znaczeniu 

wspomagającym to cztery lokalizacje: Morena - rejon ul. Rakoczego i Schuberta, Zaspa - 

rejon ul. Ciołkowskiego, Przymorze – rejon ul. Obrońców Wybrzeża oraz Chełm - rejon ul. 

Cienistej i Cieszyńskiego. Kolejnym elementem systemu usług są koncentracje handlu (KH), 

na które składają się liczne wielkopowierzchniowe obiekty handlowe wzdłuż Obwodnicy 

Trójmiasta. W tym rozdziale omówiono też stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony, 

określając najistotniejsze aktualne problemy i zagrożenia ładu przestrzennego dotyczące 



Prognoza oddziaływania na środowisko 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska 

 

29 

całego obszaru miasta. Ponadto omówiono: przeznaczenia terenów w obowiązujących 

planach miejscowych (z podziałem na dzielnice), strukturę własności gruntów, granice 

terenów zamkniętych i ich stref ochronnych rozumieniu ustawy Prawo geodezyjne  

i kartograficzne oraz tereny będące w kompetencji organów administracji morskiej. Osobny 

fragment tego rozdziału stanowi informacja o obecnym użytkowaniu terenu miasta, 

obszarach zdegradowanych wymagających działań rewitalizacyjnych (wskazanych w uchwale 

nr XXII/607/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych 

i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku) oraz obszarach wymagających rehabilitacji  

– przede wszystkim kolonii mieszkaniowych. 

W rozdziale 11. Tożsamość urbanistyczna Gdańska wskazano 4 jednoznaczne elementy 

mówiące o tożsamości miasta. Są one wynikiem dyskusji w czasie szerokiej partycypacji i są 

to: historyczność miasta, nadmorskie położenie i długi pas nadmorski, policentryczna 

struktura przestrzenna miasta oraz położenie miasta na dwóch tarasach rozdzielonych 

krawędzią Wysoczyzny Gdańskiej porośniętą lasami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 

(tarasowość). Podkreślono, że Tożsamość miasta jest ważną składową polityki 

ekonomicznego rozwoju miasta, przy czym nie chodzi tylko o rozwój przemysłu 

turystycznego, ale o jakość życia oraz siłę identyfikacji z zamieszkiwanym środowiskiem. 

Rozdział 12. Możliwości wewnętrzne rozwoju miasta to szczegółowa ocena: 

możliwości ekonomicznych rozwoju miasta, do których zaliczono: dogodną lokalizację 

nadmorską w regionie południowego Bałtyku; tendencje i prognozy światowe; przychylny 

klimat polityczny dla rozwoju funkcji przemysłowej; dobre branżowe wyniki ekonomiczne 

ostatnich lat; impet inwestycyjny portu i lotniska; sukcesywnie poprawiana dostępność 

„bram gospodarczych”; uwarunkowania gospodarki turystycznej; dynamiczny wzrost 

produkcji; dopłaty unijne na rozbudowę infrastruktury; przyrost nowoczesnych powierzchni 

biurowych; rozwój szkolnictwa wyższego i nauki;  

 uwarunkowań środowiskowych, do których zaliczono obszary Natura 2000;  

 możliwości społecznych, do których zaliczono: kapitał ludzki, podaż siły roboczej, jakość 

życia i wysoki potencjał pracowników z wyższym wykształceniem.  

Rozdział ten zawiera również, nowy element, dotychczas nie omawiany w studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin - maksymalne 

zapotrzebowanie miasta na nową zabudowę, które wyznacza maksymalne w skali gminy 

zapotrzebowanie na nową zabudowę, wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, 

w podziale na funkcje zabudowy ….. maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę wylicza 

się dla 562 tys. osób w 2045 roku. Zakłada się następujące standardy zamieszkiwania: 38 m2 

powierzchni użytkowej mieszkania (pum) na 1 mieszkańca w zabudowie wielorodzinnej (MW) i 65 

m2 w zabudowie jednorodzinnej oraz 30-procentowy udział zabudowy jednorodzinnej i małych 

domów mieszkalnych (MDM). Jako średni standard zamieszkiwania, przy zakładanym 

zróżnicowaniu na rodzaje zabudowy, przyjęto 43,5 m2 pum na 1 mieszkańca. W rozdziale tym 

określono więc zapotrzebowanie do 2045 r. na nowe usługi, nowe obiekty przedszkoli, szkół 

i obiektów służby zdrowia, na nową zabudowę portową, przemysłową, logistyczną i tereny  

z nimi związane. Na podstawie przeprowadzonych analiz określono chłonność obszarów  

o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej i obszarów 

przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę. Wyznaczony obszar zwartej i w pełni 

wykształconej struktury (ZiWS) obejmuje 14 413 ha, co stanowi około 55% powierzchni miasta,  

w tym 10 604 ha (73,6%) to funkcja mieszkaniowo-usługowa oraz 3 809 ha (26,4%) – portowo 

-przemysłowo-usługowa. Poza ZiWS w planach miejscowych ustalono przeznaczenie 
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mieszkaniowo-usługowe na obszarze 472 ha oraz przeznaczenie portowo-przemysłowo-usługowe 

na obszarze 776 ha. ………. 

Chłonność nowych terenów mieszkaniowych oraz tereny zainwestowane dadzą łącznie wielkość 

22,8 mln m2 powierzchni mieszkaniowej mogącą pomieścić 518 tys. osób przy założonych 

standardach zamieszkiwania. 

Sporządzony bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę wskazuje, że chłonność na 

funkcję mieszkaniową wynosi łącznie 10,3 mln m2 powierzchni użytkowej, na funkcję 

usługową wynosi łącznie 5,1 mln m2 powierzchni użytkowej i przekracza maksymalne 

zapotrzebowanie na nową zabudowę, którą oszacowano na 3,9 mln m2, na zabudowę 

portowo-przemysłowo-usługową wynosi 6,2 mln m2 i 2 tys. ha i jest mniejsza niż oszacowane 

zapotrzebowanie. Oznacza to, że w Gdańsku należy ustalić dodatkowo 0,6 mln m2 pu  

i wyznaczyć 200 ha nowych terenów portowo-przemysłowo-usługowych.  

W rozdziale tym omówiono również możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci 

transportowej, infrastruktury technicznej i społecznej oraz potrzeby inwestycyjne miasta.  

Część III Założenia rozwojowe, składa się z 4 rozdziałów, w których omówiono ideę, 

dalszego rozwoju przestrzennego Gdańska.   

Rozdział 13. Diagnoza stanu istniejącego i trendów obejmuje takie zagadnienia jak: 

strukturę przestrzenną, środowisko przyrodnicze i kulturowe, transport, infrastrukturę 

techniczną i sferę zarządzania. W diagnozie stwierdzono, że Gdańsk jest najbardziej 

zaplanowanym miastem wśród dużych miast polskich. 63,8% powierzchni miasta jest pokrytych 

planami miejscowymi, a prawie 80%, po odliczeniu terenów trwale wyłączonych z zainwestowania 

miejskiego (lasy, wody, Rolnicza Przestrzeń Produkcyjna). 

Rozdział 14. zawiera opis modelu rozwoju przestrzennego Gdańska w metropolii, który 

opiera się na 3 głównych węzłach funkcjonalnych: portach w Gdańsku i Gdyni oraz lotnisku, 

mających decydujący wpływ na rozwój gospodarczy miasta i regionu oraz elemencie 

scalającym - spójnym systemie transportowym zapewniającym relacje między węzłami na 

wszystkich poziomach.  

W rozdziale 15. określono wizję i cele rozwoju przestrzennego Gdańska jako miasta 

skupiającego i przyciągającego to, co najcenniejsze – ludzi dumnych z dziedzictwa, 

solidarnych, otwartych, rozwijających się i wspólnie kształtujących przyszłość.  

Wizja rozwoju przestrzennego miasta wyznacza główne cele przestrzenne, których realizacja 

wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców. Cele te realizowane będą w poniższych 

obszarach: 

a) ochrona dziedzictwa kulturowego: 

 zachowanie i umacnianie tożsamości miasta, 

 zrównoważona ochrona wartości kulturowych obiektów i obszarów w mieście, 

b) ochrona zasobów przyrody: 

 ochrona i wzmacnianie struktur przyrodniczych wpływających na wysoką jakości życia 

mieszkańców i gospodarkę turystyczną, 

 wprowadzanie rozwiązań minimalizujących skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych, 

wynikających ze zmian klimatycznych, 

c) rozwój gospodarczy i społeczny; 

 tworzenie warunków rozwoju funkcji miastotwórczych: funkcji o znaczeniu 

metropolitalnym „szeroko rozumianej gospodarki morskiej”, inwestycji o wysokim 
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„technologicznym zaawansowaniu produkcji/usług, innowacyjności i jakości 

oferowanych miejsc pracy, gospodarki turystycznej, a także funkcji endogenicznych 

miasta, które decydują o jakości życia mieszkańców i stymulują rozwój gospodarczy, 

 pełne wykorzystanie potencjałów gdańskich biegunów wzrostu m.in. poprzez 

wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych, 

 kształtowanie 3 „dzielnic wiedzy”: we Wrzeszczu Górnym i Aniołkach, w Oliwie, 

w Klukowie-Rębiechowie (tzw. Dolina Krzemowa), 

 rewitalizacja obszarów zdegradowanych, 

d) równoważenia struktur przestrzennych; 

 rozwój miasta do wewnątrz poprzez wypełnianie niedoinwestowanych terenów 

w ukształtowanych strukturach miasta, szczególnie w obszarze śródmiejskim, dążenie 

do kompaktowego charakteru miasta, 

 podniesienie jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych, ze wzmocnieniem 

infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego na wszystkich poziomach zaspokojenia 

potrzeb, 

 wzmacnianie i rozwój centrów usługowych w obrębie CPU i ośrodków niższej rangi, 

podkreślające i dopełniające policentryczną strukturę miasta, 

 ograniczenie zainwestowania miejskiego na żuławskich obszarach miasta, 

 przeciwdziałanie suburbanizacji polegające na oferowaniu terenów o różnorodnych 

warunkach zamieszkania, 

e) kształtowania zrównoważonej mobilności; 

 zrównoważony rozwój mobilności z uprzywilejowaniem ekologicznych form transportu 

zbiorowego, ruchu rowerowego i ruchu pieszego, oparty na systemie węzłów 

integracyjnych, 

 wyważony rozwój sieci ulicznej z zagwarantowaniem niezbędnych rezerw terenowych 

i odpowiednią polityką parkingową. 

Rozdział 16 omawia 4 scenariusze rozwoju demograficznego: scenariusz I – prognoza 

ludności wg GUS; scenariusz II – prognoza ludności Biura Rozwoju Gdańska (wynikająca  

z aktualnych przesłanek); scenariusz III – wyzwanie miasta (wynikające ze Strategia rozwoju 

miasta Gdańsk 2030+), scenariusz IV – maksymalne możliwości rozwoju (wynikające  

z ustawy). 

Część IV składa się z 12 rozdziałów i opisuje Kierunki zagospodarowania przestrzennego, 

za które uznano:  

1. Kontynuację rozwoju miasta do wewnątrz poprzez wypełnianie ukształtowanych struktur 

urbanistycznych; 

2. Intensyfikację zabudowy i zagospodarowania CPU; 

3. Poprawę jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych i rozwój usług endogenicznych dla 

mieszkańców; 

4. Rozwój funkcji miastotwórczych w koncentracjach portowo-przemysłowych  

w rejonie portu morskiego i portu lotniczego oraz usług egzogenicznych w CPU  

i pasie nadmorskim; 

5. Ochronę walorów przyrodniczych i kulturowych oraz kreację nowych wartości 

pogłębiających tożsamość policentrycznej struktury miasta. 

W rozdziale 17 Funkcje dominujące omówiono:  

 funkcje mieszkaniowo-usługowe w podziale na poszczególne dzielnice miasta, wskazując 

na fakt, że studium zakłada kontynuację polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia 
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terenów pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową określoną w SUiKZP z 2007 r. 

Generalna zasada rozwoju miasta do wewnątrz pozostaje, zatem aktualna;  

 funkcję portowo-przemysłowo-usługowe wskazując, że na terenie miasta kontynuowana 

będzie koncentracja funkcji portowo-przemysłowo-usługowej w dwóch zasadniczych 

obszarach, funkcjonujących, jako bramy gospodarcze miasta PORT i LOTNISKO;  

 rolniczą i leśną przestrzeń produkcyjną, które zostaną zachowane oraz chronione przed 

zainwestowaniem miejskim, na terenie Wyspy Sobieszewskiej (na południe od głównego kanału 

melioracyjnego „A”) oraz na „żuławskiej” części miasta na Błoniach (na południe od GPZ 

Błonia), Olszynce oraz Oruni. 

Rozdział 18. Kierunki i wskaźniki zagospodarowania oraz użytkowania terenów 

omawia system współzależnych wskaźników zagospodarowania i użytkowania terenów: 

wielkość powierzchni zabudowy, minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej, 

wysokość zabudowy i intensywność zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej objętej 

inwestycją, jako podstawowe narzędzie planistyczne określające standard 

zagospodarowania i użytkowania oraz zasadniczy kształt i wizerunek przestrzeni,  

w szczególności przeznaczonej pod zabudowę. Wyróżniono dwa z nich, jako te istotne dla 

kształtowania warunków życia mieszkańców: minimalny procent powierzchni biologicznie 

czynnej i intensywność zabudowy. Wprowadzono też dla wszystkich terenów zawierających 

funkcję mieszkaniową wielorodzinną powyżej czterech mieszkań dodatkowy wskaźnik, 

zapewniający mieszkańcom odpowiednie warunki wypoczynku. Jest to wskaźnik zieleni 

rekreacyjnej dla mieszkańców w wymiarze minimum 0,3m2/1 m2 powierzchni użytkowej 

mieszkań lub 0,15 m2/1 m2 powierzchni użytkowej mieszkań dla szczególnych 

uwarunkowań. 

Ustalono, że wskaźniki zagospodarowania w dzielnicach ukształtowanych powinny być 

jednym z narzędzi realizacji zasady rozwoju miasta do wewnątrz, zmierzającej do 

intensyfikacji zainwestowania tego obszaru. W dzielnicach rozwojowych Południe i Zachód, 

wskaźniki dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej powinny być na 

stosunkowo niskim poziomie, rekompensując peryferyjne położenie mniejszą 

intensywnością zabudowy i bardziej kameralną jej skalą, natomiast w dzielnicach 

ukształtowanych wskaźniki zagospodarowania powinny pozwolić na intensyfikację 

zainwestowania w szczególności w strefie śródmiejskiej. W rozdziale tym omówiono również 

kryteria i zasady kształtowania wysokości, jakie należy uwzględniać przy lokalizacji 

planowanej zabudowy oraz główne kierunki działań dotyczących reklam, szyldów, ogrodzeń  

i kolorystyki budynków, które współtworzą estetyczny wizerunek miasta. 

Rozdział 19. Usługi, w którym szczegółowo omówiono Centralne Pasmo Usługowe, które 

będzie głównym miejscem koncentracji usług w Gdańsku, centra usługowe o znaczeniu 

metropolitalnym i miejskim (Śródmieście, Wrzeszcz i Oliwa), planowany ośrodek dzielnicowy 

Południe oraz 7 ośrodków wspomagających. Wskazano kierunki kształtowania sieci usług: 

handlu, gastronomii, rzemiosła, w tym wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, 

oświaty (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły pozostałych szczebli kształcenia), 

ochrony zdrowia oraz kultury, sportu i rekreacji. 

Rozdział 20. Przestrzenie publiczne wskazano, że największe skupienie przestrzeni 

metropolitalnych i ogólnomiejskich występuje w paśmie miejskim i zworniku 

metropolitalnym, które powstało w wyniku policentrycznego rozwoju Gdańska i skupia  

w sobie trzy główne centra miasta: Śródmieście Gdańska, centrum Wrzeszcza i centrum 
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Oliwy. Ponadto omówiono główne powiązania przestrzenne, układ wody wraz z obszarami 

nadwodnymi, strukturę zieleni z parkami i strefą buforową TPK oraz przestrzenie lokalne. 

Rozdział 21. Środowisko zawiera nowe zasady wyznaczania i podziału Ogólnomiejskiego 

Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie, jako podstawowego elementu kształtującego 

ekologiczny ład przestrzenny miasta. OSTAB został podzielony na: osnowę przyrodniczą 

miasta, płaty OSTAB i ciągi łączące OSTAB. W rozdziale tym omówione zostały też kierunki 

rozwoju zieleni miejskiej - planuje się realizację kilkuhektarowych parków oraz mniejszych 

zieleńców (np. park Na Zboczu na Siedlcach, Jar Sikorskiego na Chełmie, park Stolema na Jasieniu, 

czy zagospodarowanie Biskupiej Górki z zachowaniem funkcji sportowej). Część z nich będzie 

zlokalizowana w dolinach potoków, wokół zbiorników retencyjnych lub tworzona poprzez 

zagospodarowanie części terenów leśnych na parki leśne (np. las na południe od ulicy Kartuskiej 

w Kokoszkach, czy Wronia Górka w dzielnicy Aniołki).  

W celu zrównoważonego wykorzystywania rekreacyjnego cennych terenów leśnych Trójmiejskiego 

Parku Krajobrazowego planowane jest zagospodarowanie strefy buforowej z kilkunastoma 

uporządkowanymi „wejściami” do lasu, które wyposażone zostaną w urządzenia rekreacji 

odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych. 

Ponadto w rozdziale omówiono szczególnie ważne problemy dla jakości życia mieszkańców, 

takie jak: osuwanie się mas ziemnych, obszary wymagające rekultywacji lub remediacji, 

ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, uciążliwe zapachy, poprawa stanu wód 

powierzchniowych, czy warunków klimatu akustycznego. 

Rozdział 22. Dziedzictwo kulturowe zwiera zasady i zakres ochrony w strefach zachowanej 

historycznej struktury przestrzennej w zabytkowych obiektów i zespołów, w strefach 

zachowanych elementów historycznej struktury przestrzennej. Omówiono również 

stanowiska archeologiczne w mieście, dobra kultury współczesnej oraz wielkoprzestrzenne 

elementy krajobrazu kulturowego i strefy ekspozycji. 

Rozdział 23. Transport omawia cele systemu transportowego Gdańska określone, jako 

wspieranie i kształtowanie naturalnie wzrastającej mobilności jego mieszkańców i użytkowników 

oraz zapewnienie odpowiednich warunków dla gospodarczego i turystycznego rozwoju miasta 

poprzez wzmacnianie powiązań lokalnych oraz zewnętrznej dostępności transportowej, przy 

jednoczesnej minimalizacji negatywnego wpływu proponowanych rozwiązań na środowisko. 

Zakłada się rozwój podsystemu tras rowerowych w sposób zintegrowany z podsystemami 

transportu zbiorowego i podsystemem ciągów pieszych, co przyczyni się do wzrostu liczby 

codziennych podróży mieszkańców Gdańska wykonywanych rowerem. W rozdziale tym 

omówiono też kierunki rozwoju infrastruktury transportu zbiorowego (transportu 

kolejowego, transportu tramwajowego i autobusowego). Wskazano na cel wzmocnienia roli 

transportu zbiorowego wobec transportu indywidualnego, i że należy zapewnić priorytet 

przejazdu tramwaju na nowych i istniejących trasach. Odrębnie w rozdziale tym omówiono 

kierunki rozwoju infrastruktury transportu kolejowego towarowego, infrastruktury 

transportu lotniczego i wodnego infrastruktury drogowej oraz standard ulicy miejskiej, węzły 

integracyjne i politykę parkingową. 

Rozdział 24. Infrastruktura techniczna, w którym szczegółowo omówiono kierunki  

zaopatrzenia miasta w wodę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków, zagospodarowanie 

wód opadowych wraz z regulacją stosunków wodnych, zagadnienia ochrony 
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przeciwpowodziowej, zagospodarowania odpadów i rozwoju systemów energetycznych  

i telekomunikacji.  

Rozdział 25. Dzielnice urbanistyczne zawiera kierunki rozwoju funkcjonalno 

-przestrzennego wszystkich dzielnic miasta.  

Rozdział 26. Obszary problemowe połączono w następujące grupy tematyczne: obszary 

wymagające przekształceń, obszary wymagające rehabilitacji ‒ kierunki przekształceń kolonii 

mieszkaniowych, obszary na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego  

o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych 

oraz kierunki przekształceń ogrodów działkowych. 

Rozdział 27. Plany miejscowe. W rozdziale tym omówiono obszary, dla których 

sporządzenie planów miejscowych jest obowiązkowe, a wynika to zarówno z ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jak i przepisów odrębnych. Wskazano też 

obszary, dla których miasto zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. 

Rozdział 28. Wnioski do samorządów terytorialnych i administracji rządowej, 

zestawiono wnioski do gmin sąsiednich, w celu spójnego zagospodarowania przestrzeni na 

stykach granic Gdańska oraz zapewnienia współpracy w realizacji wspólnych zadań. Dotyczy 

to m.in. takich zagadnień jak: zachowanie powiązań przyrodniczych; kontynuowanie 

zagospodarowania wejść do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; zachowanie 

wartości przyrodniczych i rekreacyjno-wypoczynkowych jezior: Osowskiego i Wysockiego 

(gmina Żukowo); rezerwacji terenów dla obiektów ochrony przeciwpowodziowej w zlewni 

Kanału Raduni; ograniczenie natężenia odpływu wód opadowych z obszaru zlewni Kanału 

Raduni w obrębie gminy Kolbudy; korekty granicy miasta Gdańska oraz gminy Kolbudy. 

Przedstawiono również wnioski członków Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny 

Gdańsk‒Gdynia‒Sopot do gmin sąsiednich oraz sformułowano wnioski do samorządu 

wojewódzkiego i administracji rządowej. 

2.3. Powiązania projektu studium z innymi dokumentami 

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gdańska określa politykę przestrzenną dla całego obszaru miasta i uwzględnia zapisy: 

Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, Krajowej Strategii Rozwoju 

regionalnego, Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz 

Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Projekt studium został opracowany  

w zgodzie z dokumentami o tej samej tematyce odnoszącymi się swoim zakresem do 

obszaru kraju i obszaru województwa oraz z innymi dokumentami miejskimi. 

2.3.1. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK 2030) 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK 2030) to nadrzędny dokument 

dla wszystkich opracowań przestrzennych w Polsce. Zawiera wizję przestrzennego 

zagospodarowania Polski 2030 oraz, m.in., następujące cele polityki przestrzennego 

zagospodarowania kraju, które można odnieść bezpośrednio do polityki przestrzennej 

w mieście: 
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Cel_1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski 

w przestrzeni europejskiej przez ich integrację funkcjonalną, przy zachowaniu 

policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności. 

Cel_6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

Zgodnie z wizją KPZK przynajmniej do 2030 roku w Polsce będzie postępował proces 

koncentracji ludności i działalności gospodarczej na obszarach funkcjonalnych dużych miast,  

a także w średniej wielkości miastach i na otaczających je obszarach wiejskich. Proces ten 

jest związany z globalizacją gospodarki, występuje w większości krajów. Zespół miejski 

Gdańsk – Gdynia jest wskazany, jako jeden z kilku ośrodków o podstawowym znaczeniu dla 

systemu osadniczego kraju i jego gospodarki. 

Wymienione cele należy traktować, jako obligatoryjne przy formułowaniu dokumentów 

planistycznych dla Gdańska, jako istotnej części jednego z ważniejszych miejskich obszarów 

funkcjonalnych kraju. Ponadto planowanie rozwoju wewnętrznego jest realizowane  

z uwzględnieniem potrzeby wzmacniania powiązań z innymi ośrodkami (stolicą kraju, 

pozostałymi tego samego poziomu oraz między metropolią a regionem).  

2.3.2. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020  

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 przyjęta została przez Sejmik 

Województwa Pomorskiego uchwałą nr 458/XXII/12 z dnia 24 września 2012 r. i stanowi 

podstawowe narzędzie ukierunkowania procesów rozwojowych w regionie. Wyznacza wizję 

tego rozwoju i wskazuje kryteria dla oceny osiągnięcia następujących celów strategicznych 

oraz 10 celów operacyjnych. 

Cel strategiczny 1 Nowoczesna gospodarka, atrakcyjna dla rodzimych przedsiębiorców, 

inwestorów zewnętrznych oraz turystów, naukowców i studentów; efektywnie 

wykorzystująca unikatowe atuty, związane m.in. z nadmorskim położeniem; oparta na 

kreatywności, sieciach współpracy i przyjaznym otoczeniu biznesowym, w której sektor B+R 

odpowiada na zapotrzebowanie przedsiębiorstw; włączoną w międzynarodowe przepływy 

informacji, wiedzy i kooperacji gospodarczej, naukowej i kulturalnej oraz skutecznie 

dyskontującą potencjał Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta w zewnętrznych  

i wewnętrznych relacjach gospodarczych. 

Cel operacyjny 1.1. - Wysoka efektywność przedsiębiorstw – m.in. upowszechnienie 

innowacji w przedsiębiorstwach i transfer wiedzy do gospodarki, wsparcie inicjatyw 

klastrowych i przedsięwzięć realizowanych przez klastry, wsparcie ekspansji zagranicznej 

przedsiębiorstw, pozyskiwanie inwestycji zewnętrznych.  

Cel operacyjny 1.2. - Konkurencyjne szkolnictwo wyższe  

Cel operacyjny 1.3. - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna – m.in. rozwój 

sieciowych i kompleksowych produktów turystycznych, stworzenie rozpoznawalnej, 

wysokiej, jakości oferty kulturalnej (w „Strategii…” dotyczy to m.in. integracji liniowej 

infrastruktury technicznej, dostosowanie zakresu i poziomu zagospodarowania 

turystycznego gmin do oczekiwań rynku krajowego i zagranicznego).  

Cel strategiczny 2 – Aktywni mieszkańcy, dynamiczni, przedsiębiorczy, wszechstronnie się 

rozwijający, podnoszący swoje kompetencje i dobrze odnajdującymi się na rynku pracy; 

tworzący wspólnotę zdolną do twórczego współdziałania w różnych sferach życia 

społecznego; umacniający tożsamość regionalną w oparciu o zróżnicowane i bogate 
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dziedzictwo; skutecznie wpływającymi na poprawę efektywności instytucji publicznych 

zapewniających lepszy dostęp do wyższej, jakości usług publicznych. 

Cel operacyjny 2.1. - Wysoki poziom zatrudnienia – m.in. wspieranie rozwoju mikro 

i małych przedsiębiorstw  

Cel operacyjny 2.2. – Wysoki poziom kapitału społecznego – m.in. systemowe 

wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, podnoszenie poziomu tożsamości 

regionalnej i lokalnej oraz integracja społeczności lokalnych, aktywne uczestnictwo  

w kulturze, sporcie i rekreacji, kompleksowa rewitalizacja i rozwój przestrzeni publicznych.  

Cel operacyjny 2.3. – Efektywny system edukacji  

Cel operacyjny 2.4. – Lepszy dostęp do usług zdrowotnych  

Cel strategiczny 3 – Atrakcyjna przestrzeń, tworząca trwałe podstawy rozwoju poprzez 

dostosowanie systemu transportowego i energetycznego do długofalowych potrzeb, 

racjonalne wykorzystanie zasobów i walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, 

a także ograniczanie i efektywne rozwiązywanie konfliktów przestrzennych, tworzenie 

wysokiej, jakości przestrzeni oraz przeciwdziałanie skutkom ekstremalnych zjawisk 

naturalnych w regionie. 

Cel operacyjny 3.1. – Sprawny system transportowy – rozwój systemów transportu 

zbiorowego, rozwój sieci drogowej wiążącej miasta powiatowe regionu z Trójmiastem oraz 

ich otoczeniem, modernizacja infrastruktury wiążącej węzły multimodalne z układem 

transportowym regionu. 

Cel operacyjny 3.2. – Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna. Wsparcie 

przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej i z zakresu wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii, rozwój systemów zaopatrzenia w ciepło i zwiększanie zasięgu ich obsługi, 

zmiana lokalnych i indywidualnych źródeł energii w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń. 

Cel operacyjny 3.3. – Dobry stan środowiska - Rozwój systemów odbioru komunalnych 

oczyszczania ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych, ograniczanie 

zagrożeń powodziowych, rozwój kompleksowych systemów zagospodarowania odpadów 

komunalnych, zachowanie walorów przyrody i poprawa spójności przyrodniczej, rozwój 

monitoringu środowiska oraz zagrożeń powodziowych. 

Wszystkie cele strategiczne i operacyjne są silnie powiązane ze sobą, ale mając ogólny 

charakter określają pożądane stany docelowe. 

Realizacja celów Strategii musi być prowadzona zgodnie z następującymi ogólnymi zasadami 

prowadzenia polityki rozwoju regionu:  

 zrównoważonego rozwoju;  

 subsydiarności regionalnej;  

 programowania rozwoju;  

 sprawności administracji;  

oraz zasadami szczegółowymi: 

 wielopoziomowego zarządzania i partnerstwa;  

 tematycznego i terytorialnego ukierunkowania interwencji;  

 racjonalnego gospodarowania przestrzenią;  

 korzystnego oddziaływania na środowisko;  

 promowania zatrudnienia;  

 promowania postaw obywatelskich;  
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 równości szans, niedyskryminacji i integracji społecznej;  

 inteligentnej specjalizacji;  

 ukierunkowania na innowacje;  

 wymiaru cyfrowego.  

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gdańska poprzez swoje ustalenia uwzględnia wskazane w Strategii Rozwoju Województwa 

Pomorskiego 2020 cele strategiczne i operacyjne, w szczególności cel strategiczny 3 – 

atrakcyjna przestrzeń i trzy jego cele operacyjne: sprawny system transportowy (cel 

operacyjny 3.1), Bezpieczeństwa i efektywności energetycznej (cel operacyjny 3.2) Oraz 

dobrego stanu środowiska (cel operacyjny 3.3). 

2.3.3. Plan zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk 

-Gdynia-Sopot 2030 

Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gdańska uwzględnia wizję i kierunki zagospodarowania przestrzennego obszaru 

Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot zawartą w Planie zagospodarowania 

przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030, plan 

zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka 

wojewódzkiego stanowiący część planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

pomorskiego sporządzony na podstawie art. 39 ust. 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. Z 2015 r. poz. 199, z późn. Zm.) 

przyjęty uchwałą Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 

2016r. W planie tym obszar metropolitalny podzielono na 8 rejonów: trójmiejski (A), 

bezpośredniego otoczenia Trójmiasta (B), turystyczny nadmorski – północny (C), turystyczny 

nadmorski – wschodni (D), turystyczno-rolniczy kaszubski (E), rolniczy północno-kaszubski 

(F), rolniczy kociewski (G), rolniczy żuławski (H). Dla poszczególnych rejonów określono 

następujące kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania:  

K.1.1. Kształtowanie struktur sieci osadniczej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, 

które koncentrować się będzie na:   

a) Określeniu hierarchii sieci osadniczej, w tym rangi poszczególnych ośrodków i obszarów 

ich obsługi; 

b) poszanowaniu zasobu, jakim jest przestrzeń, poprzez intensyfikację rozwoju w ramach 

istniejących struktur (regeneracja i uzupełnianie) i przeciwdziałanie niekontrolowanej 

suburbanizacji; 

c) strukturyzacji istniejących obszarów rozproszonej zabudowy i przeciwdziałaniu 

dalszemu jej rozpraszaniu na tereny otwarte; 

d) kształtowaniu zwartych i wielofunkcyjnych jednostek osadniczych (m.in. skrócenie 

dystansu w relacjach: dom–nauka i praca-usługi); 

e) kształtowaniu warunków przestrzennych dla efektywnej obsługi transportem 

zbiorowym istniejących i rozwijanych struktur przestrzennych; 

f) zapewnieniu dobrych ekologicznych warunków życia w kształtowanych strukturach; 

g) zapewnieniu wysokiej jakości przestrzeni zurbanizowanej (zabudowa i przestrzenie 

publiczne. 

Dla obszaru rdzenia metropolitalnego, do którego zaliczono Gdańsk, Gdynię i Sopot 

określono zasady kształtowanie terenów mieszkaniowych: 
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 rozwoju miasta „do wewnątrz” tj. w szczególności regeneracji (w tym rewitalizacji)  

i uzupełniania istniejących struktur, zgodnie z logiką rozwoju urbanistycznego 

poszczególnych ośrodków oraz z uwzględnieniem zachowania lub wprowadzania funkcji 

mieszkaniowej w strategicznych obszarach rozwoju funkcji metropolitalnych (tam gdzie 

kształtowanie wielofunkcyjnego, ale niekonfliktowego zagospodarowania jest możliwe,  

a wręcz pożądane); 

 rozwijania zabudowy na obszarach Gdańska Południe i Gdyni Zachód – jako zwartych, 

wielofunkcyjnych kompleksów mieszkaniowych, dobrze powiązanych z istniejącymi 

strukturami miejskimi, w tym ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji w sąsiedztwie 

transportowych węzłów integracyjnych i przystanków zintegrowanych (istniejących  

i planowanych). 

K.1.2. Kształtowanie wysokiej jakości środowiska mieszkaniowego, które koncentrować 

się będzie na: 

a) dążeniu do zapewnienia dostępności terenów mieszkaniowych do podstawowych usług 

i przestrzeni publicznych oraz do transportu zbiorowego; 

b) dążeniu do wyposażenia terenów mieszkaniowych w infrastrukturę techniczną; 

c) określeniu podstawowych wymagań w zakresie rozwiązań urbanistycznych  

i architektonicznych warunkujących wysoką jakość środowiska mieszkaniowego;  

d) tworzeniu warunków przestrzennych bezpiecznego przemieszczania się i rozwoju 

mobilności pieszej i rowerowej na terenach mieszkaniowych; 

e) tworzeniu warunków przestrzennych sprawnej realizacji zadań związanych  

z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego; 

K.1.3. Racjonalizacja rozmieszczenia oraz poprawa dostępności infrastruktury 

społecznej i usług publicznych, która koncentrować się będzie na: 

a) określeniu minimalnego programu usług publicznych właściwego dla rangi 

poszczególnych ośrodków (zgodnie z hierarchią sieci osadniczej); 

b) racjonalizacji rozmieszczenia infrastruktury usług publicznych w odniesieniu m.in. do: 

specyfiki sieci osadniczej, efektywności ekonomicznej oraz indywidualnych 

predyspozycji poszczególnych ośrodków; 

c) określeniu uniwersalnych zasad lokalizacji i warunków dostępności infrastruktury usług 

publicznych; 

d) zapewnieniu "fizycznej", powszechnej dostępności infrastruktury usług publicznych 

(uwzględnieniu potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób o ograniczonej 

mobilności i percepcji). 

Dla obszaru miasta określono, m.in., następujące działania: 

 w zakresie edukacji, szkolnictwa wyższego i nauki: 

 podniesienie znaczenia Trójmiasta jako najważniejszego ośrodka akademickiego  

i naukowo-badawczego w Polsce Północnej, jednocześnie konkurencyjnego w 

regionie Morza Bałtyckiego, poprzez poszerzenie wachlarza kierunków kształcenia  

(w szczególności związanych z szeroko rozumianą „specjalizacją morską”) oraz rozwój 

bazy naukowo-dydaktycznej i socjalnej uczelni; 

 racjonalizacja sieci placówek szkół podstawowych, w tym modernizacja i rozbudowa 

istniejącej infrastruktur; 

 rozwój infrastruktury warunkującej zwiększenie dostępności i upowszechnienie 

wychowania przedszkolnego oraz zorganizowanych form opieki nad dziećmi do lat 

trzech; 
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 w zakresie ochrony zdrowia: 

 budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów stacjonarnej opieki długoterminowej,  

w tym hospicyjnej; 

 budowa, rozbudowa i modernizacja placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,  

w tym w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej; 

 w zakresie kultury: 

 wzmacnianie rangi Trójmiasta i Malborka – jako głównych ośrodków animujących 

wydarzenia kulturalne oraz prezentujących dziedzictwo historyczne o znaczeniu 

europejskim. 

 budowa, rozbudowa i modernizacja instytucji kultury wysokiej (np. opera)  

w Trójmieście oraz instytucji o randze i zasięgu regionalnym i subregionalnym  

w dostosowaniu do rangi poszczególnych ośrodków. 

 w zakresie sportu i rekreacji: 

 budowa, rozbudowa i modernizacja ponadregionalnej bazy sportowej, w tym obiektów 

i urządzeń umożliwiających organizację międzynarodowych i krajowych wydarzeń 

sportowych w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Władysławowie; 

 wyposażenie ośrodków w ogólnodostępną infrastrukturę sportowo-rekreacyjną 

poprzez budowę, rozbudowę i modernizację otwartych i zamkniętych obiektów 

sportowych niepowiązanych z infrastrukturą szkolną, w dopasowaniu do rangi  

i obszaru obsługi konkretnego ośrodka; 

 rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej powiązanej z infrastrukturą szkolną, poprzez 

budowę, rozbudowę i modernizację obiektów sportowych przy placówkach 

edukacyjnych, w tym przy szkołach wyższych; 

K.1.4. Zapobieganie i ograniczanie skutków powodzi oraz innych zagrożeń 

naturalnych, które koncentrować się będą na:  

a) dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego przez budowę i rozbudowę 

infrastruktury przeciwpowodziowej, w tym zwiększanie pojemności retencyjnej; 

b) maksymalnym zagospodarowaniu i zatrzymywaniu wód opadowych i roztopowych  

w miejscu opadu i ochronie ekosystemów istotnych dla retencji naturalnej; 

c) utrzymaniu brzegu morskiego na całej długości w stanie zgodnym z wymogami 

bezpieczeństwa i ochrony środowiska; 

Dla obszaru Gdańska określono, działania polegające m.in., na: 

 budowie i przebudowie infrastruktury służącej do zwiększenia retencji wodnej 

(zbiorników retencyjnych, suchych zbiorników przeciwpowodziowych, stopni 

piętrzących oraz polderów przeciwpowodziowych), w szczególności na obszarach 

zurbanizowanych na krawędziach wysoczyzny (m.in. w Gdańsku, Sopocie, Gdyni  

i Pruszczu Gdańskim), zwiększającej skuteczność sterowania wezbraniami 

powodziowymi oraz zapewniającej wystarczającą ilość wody w okresach suszy, w tym 

m.in. do 2020 roku budowa 11 sztuk zbiorników retencyjnych; 

 budowie, przebudowie systemów kanalizacji opadowej oraz zastosowanie  

w obszarze ich obsługi rozwiązań i urządzeń technicznych, które przyczynią się do 

zatrzymania i/lub spowolnienia spływu wód opadowych i roztopowych do odbiornika 

oraz doczyszczania (rozwiązania przestrzenne i techniczne, wspomagające retencję 

powierzchniową i podziemną, infiltrację wód do gruntu;  

 budowie lokalnych i indywidualnych systemów do zagospodarowania wód opadowych  

i roztopowych w miejscu ich opadu, które przyczynią się do zatrzymania i/lub 
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wykorzystania wód opadowych (rozsączanie powierzchniowe i podziemne do gruntu, 

retencjonowanie powierzchniowe i podziemne, wykorzystanie wody do celów 

domowych i gospodarczych); 

 renaturyzacji koryt cieków i ich brzegów; 

 stabilizacji i zabezpieczaniu terenów osuwiskowych z zachowaniem ich wartości 

przyrodniczo-krajobrazowych;  

 

K.2.1. Rozwój funkcji metropolitalnych, który koncentrować się będzie na:   

a) identyfikacji strategicznych obszarów rozwoju funkcji metropolitalnych oraz określeniu 

zasad ich zagospodarowania i priorytetowych działań odpowiadających ich zróżnicowanej 

specyfice; 

b) tworzeniu warunków dla wzmacniania istniejących i rozwoju nowych funkcji 

metropolitalnych; 

c) kształtowaniu wysokiej jakości przestrzeni publicznych o randze metropolitalnej; 

W ramach specyficznych działań i przedsięwzięć ukierunkowanych na tworzeniu warunków 

do wzmacniania istniejących i rozwoju nowych strategicznych obszarów funkcji 

metropolitalnych, w granicach miasta wskazano:  

 strategiczne obszary rozwoju funkcji metropolitalnych w wielofunkcyjnych 

śródmieściach: 

 północno-zachodnia część obszaru śródmiejskiego do linii Motławy na wschodzie  

i do linii Trasy WZ na południu, obejmująca swym zasięgiem: Główne Miasto, Stare 

Miasto, Nowe Ogrody i Grodzisko wraz z terenami zieleni Centrum Hewelianum (W1), 

 układ urbanistyczny Starej Oliwy z zespołem pocysterskim (W2), 

 centrum Wrzeszcza (BW1), 

 struktury śródmiejskie miast wymagające przekształceń i/lub posiadające rezerwy 

terenowe:  

 południowo-wschodnia część obszaru śródmiejskiego, obejmująca swym zasięgiem: 

Ołowiankę, Wyspę Spichrzów, Długie Ogrody, Sienną Groblę (w tym Polski Hak), 

Dolne Miasto i Stare Przedmieście wraz z Opływem Motławy oraz Biskupią Górką 

(W5),  

 Młode Miasto, obejmujące śródmiejską część terenów postoczniowych, położonych  

w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Głównego PKP, od północy i od wschodu 

ograniczone przez akweny Motławy i Martwej Wisły (W6),  

 strategiczne obszary rozwoju usług otoczenia biznesu w strefie śródmiejskiej miasta:  

 oś ulicy Grunwaldzkiej we Wrzeszczu, na odcinku od skrzyżowania z al. Wojska 

Polskiego do skrzyżowania z ulicą Miszewskiego z rozwinięciem w kierunku terenów 

po dawnym browarze oraz po dawnym garnizonie wojskowym (BW1),  

 teren pomiędzy al. Grunwaldzką a terenami kolejowymi na odcinku pomiędzy 

przystankami SKM Gdańsk Zaspa–Gdańsk Oliwa oraz kompleksy biurowe Olivia 

Bussines Centre, okolice skrzyżowania ul. Abrahama i al. Grunwaldzkiej (część NB2),  

 teren po byłych ogródkach działkowych przy skrzyżowaniu ulic Opackiej  

i Grunwaldzkiej,  

 strategiczne obszary rozwoju funkcji metropolitalnych w zakresie badań, nauki  

i innowacji - tereny istniejących kampusów uczelni wyższych wraz z terenami 

rozwojowymi w ich bezpośrednim sąsiedztwie:  
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 tereny Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z rozwinięciem 

w kierunku Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (N1),  

 tereny Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego wraz z otoczeniem oraz teren 

pomiędzy al. Grunwaldzką a terenami kolejowymi na odcinku pomiędzy 

przystankami SKM Gdańsk Zaspa–Gdańsk Oliwa oraz kompleksy biurowe Olivia 

Bussines Centre i okolice Szpitala Marynarki Wojennej (NB2),  

 tereny Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu wraz z obszarem ograniczonym 

ulicami Wiejską, Czyżewskiego, Opacką i Grunwaldzką (NB3),  

 strategiczne obszary rozwoju funkcji metropolitalnych z zakresu sportu i rekreacji - 

tereny zieleni rekreacyjnej – w większości urządzonej – o znaczeniu ponadlokalnym 

Gdańsk-Sopot-Gdynia:  

 nadmorska przestrzeń przyrodniczo-rekreacyjna, rozciągająca się od terenów Parku 

Brzeźnieńskiego im. J. Haffnera, przez Park im. Ronalda Reagana i Park Jelitkowski  

w Gdańsku, poprzez tereny nadmorskie strefy śródmiejskiej Sopotu, w tym parków: 

Północnego i Południowego oraz parku Grodzisko, następnie nadmorską część Parku 

Kolibki (z planowanym do utworzenia ogrodem botanicznym), lasy komunalne Kępy 

Redłowskiej i Morski Park Komunalny na Polance Redłowskiej, aż do Alei Piłsudskiego 

i terenów Bulwaru Nadmorskiego, wraz z otoczeniem istniejącego portu jachtowego 

w Gdyni (R1),  

 zespół kulturowo-krajobrazowy Doliny Radości wraz z Miejskim Ogrodem 

Zoologicznym Wybrzeże z przedłużeniem w kierunku zespołu pocysterskiego (R2);  

 strategiczne obszary rozwoju terenochłonnych funkcji gospodarczych  

 tereny pod inwestycje lekkiej produkcji, baz, składów oraz usług 190 w otoczeniu 

Portu Lotniczego im. L. Wałęsy w Gdańsku:  

 w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku PKM Gdańsk Rębiechowo o powierzchni 50 

ha (obszary działek w obrębie 23), zlokalizowany pomiędzy linią kolejową  

a lotniskiem (G5), 

 dwa tereny po północnej stronie lotniska i linii kolejowej: o powierzchni 161 ha 

(obszary działek w obrębach 3, 23, 24) – (G6) i o powierzchni 33 ha (obszary działek 

w obrębie Klukowo) (G7), 

 dwa tereny po południowej stronie lotniska (obszary działek w obrębie 24):  

 o powierzchni 80 ha (G9) i o powierzchni 50 ha (G10), 

 tereny pod inwestycje przemysłu uciążliwego  

 teren w granicach portu morskiego w Gdańsku w dzielnicach Stogi i Przeróbka 

(Pomorskie Centrum Logistyczne) o powierzchni 478 ha (G22),  

 teren zlokalizowany w sąsiedztwie rafinerii oraz zabudowy produkcyjno-usługowej 

o powierzchni 163 ha (obszary działek w obrębie 300) (G11),  

K.2.2. Kształtowanie struktur przestrzennych umożliwiających tworzenie nowych  

i trwałych miejsc pracy, które koncentrować się będą na:   

a) zwiększaniu potencjału gospodarczego i podnoszeniu atrakcyjności inwestycyjnej 

województwa; 

b) ukształtowaniu warunków przestrzennych rozwoju największego węzła transportowo-

logistycznego w Regionie Morza Bałtyckiego; 

c) wzmacnianiu i rozwijaniu funkcji małych portów i przystani morskich; 

d) rozwijaniu infrastruktury sieci szerokopasmowej umożliwiającej rozwój usług cyfrowych. 
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Określono następujące zasady planowania strategicznych terenów inwestycyjnych (pod 

działalność gospodarczą i usługową): 

 powinny mieć co najmniej 20 ha powierzchni jako zwarty teren (z możliwością 

przyłączania obszarów sąsiednich w przyszłości), umożliwiając lokalizację 

różnorodnych funkcji gospodarczych; 

 dla zwiększania potencjału inwestycyjnego i wykorzystania istniejącej infrastruktury 

technicznej w miarę możliwości tworzyć komplementarną całość w powiązaniu  

z istniejącymi terenami zabudowy produkcyjnej lub usługowej; 

 powinny być korzystnie położone względem infrastruktury transportowej, przez ich 

zlokalizowanie: 

 w maksymalnej odległości do 3 km od węzła drogowego w ciągu autostrady (A) 

lub drogi ekspresowej (S), 

 w maksymalnej odległości do 1 km od pozostałych dróg krajowych  

i wojewódzkich klas G i GP, przy uwzględnieniu konieczności ochrony funkcji 

drogi, 

 w maksymalnej odległości do 1 km od węzłów integracyjnych i przystanków 

zintegrowanych, 

 bezpośrednio przy stacji lub bocznicy kolejowej w przypadku specyficznych 

działalności gospodarczych; 

 być kompleksowo wyposażone w infrastrukturę techniczną (systemy wodno 

-kanalizacyjne, zasilanie w energię elektryczną o odpowiednich parametrach), lub  

z możliwością jej rozbudowy i przyłączenia do istniejących sieci (przy założeniu jej 

odpowiedniej przepustowości i parametrów zasilania), a także z możliwością 

powiązania  

z systemem dróg publicznych; 

 mieć sprecyzowany profil zainwestowania gospodarczego, uwzględniający 

uwarunkowania i ograniczenia społeczne, środowiskowe, gospodarcze miejsca i jego 

otoczenia, w szczególności o funkcji mieszkaniowej. 

K.2.3. Wzmacnianie całorocznej i atrakcyjnej oferty turystycznej w oparciu o zasoby  

i walory przyrodniczo-kulturowe, krajoznawcze i funkcje metropolitalne, które 

koncentrować się będą na:  

a) zrównoważonym wykorzystaniu zasobów i walorów przyrodniczych, kulturowych  

i krajobrazowych dla rozwoju oferty turystycznej; 

b) kształtowaniu zintegrowanej i kompleksowej sieci szlaków turystycznych. 

K.2.4. Kształtowanie racjonalnej struktury przestrzennej sieci transportowej, które 

koncentrować się będą na:  

c) poprawie zewnętrznej dostępności transportowej obszaru metropolitalnego; 

d) wzmacnianiu wewnętrznych powiązań transportowych obszaru metropolitalnego 

poprawiających jego spójność przestrzenną; 

e) kształtowaniu warunków rozwoju sprawnego i efektywnego transportu zbiorowego; 

f) usprawnieniu powiązań węzłów multimodalnych z infrastrukturą dostępności 

zewnętrznej warunkującej rozwój węzła transportowo-logistycznego w obszarze 

metropolitalnym. 

Zasada kształtowania sieci drogowej z zachowaniem wymagań w zakresie: 

 hierarchizacji sieci drogowej, wynikającej z dopasowania do siebie kategorii i klas 

łączących się dróg;  
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 regulacji dostępu do drogi, w tym normatywnych odległości węzłów drogowych przy 

lokalizacji dodatkowych węzłów w ciągach dróg klasy A, S, GP i G;  

 użytkowania drogi zgodnie z jej przeznaczeniem, głównie poprzez oddzielanie od 

siebie ruchu lokalnego i tranzytowego; 

 ochrony przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko i kompensacji 

przyrodniczej;  

 minimalizacji kosztów dostępu i emisji zanieczyszczeń w przypadku obsługi terenów 

rozwoju osadnictwa;  

 oddziaływania planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego.  

K.2.5. Zwiększanie stopnia bezpieczeństwa energetycznego i sprawności systemów 

produkcji, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej, gazu, ropy naftowej 

oraz produktów ropopochodnych, które koncentrować się będą na:   

a) ukształtowaniu w regionie hub-u paliwowo-energetycznego; 

b) wzroście produkcji energii elektrycznej ze źródeł zlokalizowanych na obszarze 

metropolitalnym; 

c) wzroście udziału zielonej energii w bilansie energetycznym obszaru metropolitalnego; 

d) rozwoju sieci przesyłowych i dystrybucyjnych elektroenergetycznych; 

e) zwiększeniu możliwości i zdolności przesyłowych i magazynowych gazu ziemnego  

i produktów naftowych; 

f) zwiększeniu możliwości i efektywności wykorzystania infrastruktury ciepłowniczej. 

K.2.6. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne 

państwa, które koncentrować się będą na:   

a) kształtowaniu struktur przestrzennych zapewniających wysoką sprawność działania oraz 

ciągłość funkcjonowania państwa w czasie wojny 

b) rozwoju infrastruktury obronności i bezpieczeństwa państwa. 

K.3.3. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń środowiska, które koncentrować się będą na:    

a) rozwoju zbiorczych i indywidualnych systemów kanalizacji sanitarnej i oczyszczania 

ścieków w celu zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń odprowadzonego ze ściekami do 

wód i ziemi; 

b) zmniejszeniu i utrzymaniu poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów 

dopuszczalnych przez właściwe kształtowanie terenów zieleni oraz działania techniczne; 

c) kształtowaniu odpowiednich warunków przestrzennych dla poprawy jakości klimatu 

akustycznego; 

d) zapewnieniu dostępnego i sprawnie funkcjonującego systemu gospodarki odpadami. 

Zasady zagospodarowania przestrzennego określającego sposoby realizacji kierunku: 

 w zakresie emisji zanieczyszczeń do wód:  

 ograniczanie stosowania indywidualnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków 

bytowych na obszarach aglomeracji ściekowych; 

 stosowanie i dostosowanie rozwiązań w zakresie indywidualnych i lokalnych 

systemów oczyszczania ścieków do warunków środowiskowych, w tym 

ukształtowania terenu, warunków gruntowo-wodnych, rodzaju odbiornika, 

intensywności zabudowy, oraz z uwzględnieniem sposobów zaopatrzenia w wodę; 

rozwiązania te wymagają uzasadnienia w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy; 
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 priorytet porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zlewniach bezpośrednich 

wód powierzchniowych i ich stref bezpośredniego zasilania, określonych zasięgiem 

ONO (Obszar Najwyższej Ochrony) i OWO (Obszar Wysokiej Ochrony); 

 uwzględnienie ograniczeń związanych z położeniem na obszarach szczególnie 

narażonych (OSN) na zanieczyszczenie wód związkami azotu; 

 zachowanie i odtwarzanie ekotonów brzegowych jako stref buforowych  

i obudowy biologicznej cieków oraz zbiorników wodnych, ograniczających spływ 

zanieczyszczeń do wód powierzchniowych; 

 w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu:  

 zachowanie miejskich terenów zieleni, przenikających tkankę obszarów 

zabudowanych, jako elementów sprzyjających utrzymaniu dobrych warunków 

klimatu lokalnego i ograniczeniu rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza  

i hałasu; 

 zachowanie w granicach miast wszystkich istniejących zbiorników wodnych  

i cieków, kształtujących lokalne warunki topoklimatu, w tym aerosanitarne; 

 priorytet podejmowania działań naprawczych w zakresie zmniejszenia emisji 

zanieczyszczeń, uciążliwości lokalnych i indywidualnych, na obszarach przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu; 

 zmniejszanie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko przez: 

 kształtowanie miejskiej infrastruktury komunikacyjnej w sposób sprzyjający 

zwiększaniu płynności ruchu; 

 wyprowadzanie ruchu o charakterze tranzytowym poza tereny miast i innych 

obszarów o wysokiej koncentracji zabudowy mieszkaniowej; 

 tworzenie stref buforowych i obudowy biologicznej wzdłuż dróg wysokich klas 

technicznych, ograniczających rozprzestrzenianie zanieczyszczeń motoryzacyjnych; 

 ograniczenie przeznaczania pod budownictwo mieszkaniowe terenów zagrożonych 

podwyższonym poziomem hałasu komunikacyjnego, w tym w sąsiedztwie dróg 

ekspresowych, linii kolejowych i lotnisk; 

 ograniczenie zagrożeń hałasem, wibracjami i promieniowaniem 

elektromagnetycznym, w szczególności na obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 

predestynowanych do rozwoju tych funkcji. 

 w zakresie emisji zanieczyszczeń do ziemi i gleb:  

 uwzględnienie w dokumentach planistycznych gmin uwarunkowań wynikających  

z planu gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego. 

 uwzględnienie w planowaniu zagospodarowania przestrzennego uciążliwości 

wynikających z funkcjonowania i oddziaływania istniejących i planowanych instalacji 

do przetwarzania odpadów. 

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gdańska realizuje zapisy Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

pomorskiego 2030, nawiązując do wizji i kierunków zawartych w planie. 

2.3.4. Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta 

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gdańska został sporządzony również z uwzględnieniem programów operacyjnych 

określonych w Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta (Uchwała nr L/1132/14 Rady 

Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta 
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Gdańska konsultacji społecznych projektu dokumentu Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju 

Miasta). Gdańskie programy operacyjne zawierają zadania i działania prowadzące do 

osiągnięcia przyjętych celów, wskazują potencjalne źródła ich finansowania oraz sposoby 

oceny uzyskanych efektów. Podczas gdy strategia wyznacza kierunki długofalowego rozwoju, 

programy operacyjne koncentrują się na krótszym horyzoncie czasowym – do roku 2023. 

Uwzględniają obowiązujące w mieście rozmaite programy branżowe, zarówno programy 

obligatoryjne, wymagane przez ustawy, jak i programy fakultatywne, przygotowywane przez 

miasto w miarę potrzeb z własnej inicjatywy. 

Podstawy, kierunki i zasady rozwoju miasta skupiają się na kilku najważniejszych dla 

Gdańska wartościach: współpracy, otwartości, mobilności i kształceniu. Najważniejszy jest 

jednak podmiot rozwoju, a więc mieszkańcy miasta, dlatego to na wskazanych przez 

mieszkańców potrzebach koncentrują się działania programów operacyjnych. 

Dziewięć obszarów, które obejmują programy operacyjne, to: 

1. Edukacja. 

2. Zdrowie publiczne i sport. 

3. Integracja społeczna i aktywność obywatelska. 

4. Kultura i czas wolny. 

5. Innowacyjność i przedsiębiorczość. 

6. Atrakcyjność inwestycyjna. 

7. Infrastruktura. 

8. Mobilność i transport. 

9. Przestrzeń publiczna. 

Ponadto zakłada się również działania rewitalizacyjne obszarów zdegradowanych, dążenie 

do uzyskania zasady równych szans (integracja, osoby niepełnosprawne, wspieranie 

aktywności społecznych), polepszanie bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony środowiska 

oraz dalszy rozwój Gdańska w duchu idei miasta inteligentnego, tzw. Smart City. Każdy  

z programów operacyjnych w mniejszym lub większym stopniu odnosi się do kwestii 

przestrzennych.  

Można wskazać dwa aspekty odnoszące się bezpośrednio do zakresu projektu studium,  

a występujące w każdym z programów. Pierwszy to wskazanie na rozwój mniejszych, 

lokalnych obiektów i przestrzeni wspólnych, ulic, skwerów, placów, parków, świetlic, 

obiektów edukacji itp. Ma to na celu wzmacnianie i stymulowanie drugiego aspektu, czyli 

zwiększania i polepszania integracji oraz współpracy mieszkańców na rzecz pozytywnego 

rozwoju Gdańska. Osobno należy wymienić – jako w największym stopniu odnoszące się do 

przestrzeni miasta – cele strategiczne realizowane w ramach programów operacyjnych 

infrastruktura, mobilność i transport oraz przestrzeń publiczna. Są to m.in.: 

 wzrost jakości życia, 

 wzrost liczby mieszkańców zadowolonych z przestrzeni publicznej, 

 poprawa jakości i dostępności terenów rekreacyjnych, 

 wzrost udziału komunikacji publicznej, pieszej i rowerowej w podróżach mieszkańców, 

 zrównoważone gospodarowanie i ochrona środowiska przyrodniczego, 

 wzrost zadowolenia mieszkańców z dostępności i jakości usług publicznych. 

Zatem można stwierdzić, że podstawy, kierunki i zasady rozwoju miasta określone  

w Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta są zgodne i spójne z głównymi kierunkami  

i celami rozwoju miasta zawartymi w ustaleniach projektu studium.  
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2.4. Informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko do 

dokumentów powiązanych z projektem Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska 

2.4.1. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz projektu Planu 

zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia 

–Sopot 2030 

Zadaniem prognozy było ustalenie, na ile przyjęte w projekcie Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030, a tym samym w projekcie Planu 

zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia 

–Sopot 2030, cele i kierunki, zasady oraz działania składające się na politykę przestrzenną 

województwa, sprzyjać będą realizacji ustalonej na poziomie międzynarodowym polityce 

ekologicznej oraz jakiego rodzaju oddziaływaniami na poszczególne komponenty 

środowiska, obszary objęte ochroną prawną walorów przyrody i krajobrazu, duże 

ekosystemy, w tym szczególnie środowisko morskie oraz korytarze ekologiczne będzie 

skutkowała realizacja ich zapisów. 

Oceny zgodności sformułowanej w projekcie polityki przestrzennej województwa  

z rozwojem zrównoważonym dokonano poprzez kontekstowe porównanie zapisów projektu 

z zasadami rozwoju zrównoważonego z następującymi wnioskami: 

 w efekcie przeprowadzonej analizy i oceny stopnia zgodności Planu z założeniami 

polityki ekologicznej stwierdzono, że wszystkie cztery cele i przeważająca większość 

kierunków korzystnie wpłynie na realizację celów polityki ekologicznej. Jednak trzy 

kierunki sformułowane w obrębie celu 2, rażąco nie uwzględniają celów ekologicznych, 

są to: (cel 2.4. Kształtowanie racjonalnej struktury przestrzennej sieci transportowej, 

cel 2.5. Zwiększanie stopnia bezpieczeństwa energetycznego i sprawności systemów 

produkcji, przesyłu i dystrybucji energii oraz cel 2.7 Kształtowanie struktur 

przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa); 

 większość kierunków polityki przestrzennej jest zgodna z paradygmatem rozwoju 

zrównoważonego. Zastrzeżenia dotyczą planowanej w regionie realizacji kompleksu 

transportowego i paliwowo-energetycznego. Ponadto, w odniesieniu do celu 4, 

dotyczącego uruchamiania potencjałów wewnętrznych i kształtowania zasad 

zagospodarowania Obszarów Funkcjonalnych, przyjęte w Planie zasady 

zagospodarowania i towarzyszące im działania dość daleko odbiegają od idei rozwoju 

zrównoważonego. Koncentrując się na poprawie dostępności zewnętrznej, 

podniesieniu atrakcyjności wizualnej przestrzeni miejskich oraz rozwoju infrastruktury 

turystycznej, wykorzystującej bogactwo zasobów przestrzeni przyrodniczej 

i kulturowej, jednocześnie pozostawiają praktycznie poza polem widzenia zagadnienia 

wykluczenia znacznej części ludności obszarów wiejskich. Zaproponowany model nie 

proponuje praktycznie żadnych działań, mogących przełamać wyraźnie już zarysowane 

tendencje marginalizacji społecznej, dotykającej znacznej części mieszkańców wsi 

i małych miejscowości. Dzieje się tak wbrew diagnozom i zidentyfikowanym barierom 

rozwoju. W żadnej z dokonanych w planie analiz zasoby ludzkie i kapitał społeczny nie 

znalazły się po stronie potencjałów, a wyłącznie po stronie barier. 
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 w wyniku analizy stwierdzono, iż realizacja PZPWP 2030 spowoduje liczne niekorzystne 

bezpośrednie i pośrednie, chwilowe, krótkotrwałe, średniookresowe i długotrwałe 

oddziaływania na analizowane komponenty środowiska, w tym szczególnie na 

zachowanie różnorodności biologicznej. Wynika to z uwzględnienia inwestycji celu 

publicznego, przyjętych w dokumentach państwowych i resortowych. Zapisy projektu 

Planu (Zasady, działania) częściowo ograniczają zakres tych oddziaływań. Wystąpią też 

liczne oddziaływania korzystne, szczególnie o charakterze pośrednim 

i długoterminowym. 

 w związku z realizacją ustaleń projektu 2030 mogą wystąpić oddziaływania 

skumulowane, w tym znaczące. Kumulacja w niewielkim stopniu wynika z realizacji 

działań stanowiących własną kreację projektu Planu, przede wszystkim będzie 

skutkiem nakładania się oddziaływań pochodzących od istniejącego zagospodarowania 

oraz od inwestycji celu publicznego zapisanych w różnych programach rządowych 

i branżowych, w szczególności projektów krajowych programów operacyjnych oraz 

postanowień Kontraktu Terytorialnego, które zostały uwzględnione w projekcie. 

Obszarem szczególnej kumulacji oddziaływań jest obszar rdzeniowy OM Gdańsk 

-Gdynia-Sopot oraz część gmin tzw. OF Miasta Wojewódzkiego (jako przykład 

przeanalizowano miejsko-wiejską gminę Żukowo). Tylko częściowo wynika to 

z planowanej koncentracji przedsięwzięć lokalizowanych w portach Gdańska i Gdyni, 

mających na celu tworzenie tzw. hubu paliwowo energetycznego. Związane są z tym 

inwestycje infrastrukturalne, mające zapewnić sprawne skomunikowanie układu 

zarówno drogowo–kolejowe, jak też umożliwiające transport ropy i gazu oraz 

wytworzonej energii. 

W prognozie przeprowadzono również analizę skuteczności rozwiązań zaproponowanych  

w projekcie, mających na celu ograniczanie zjawiska suburbanizacji i zabudowywania 

terenów otwartych. Skuteczność tych rozwiązań ogranicza fakultatywność planowania 

przestrzennego w Polsce, co sprawia, iż ustalenia, wytyczne i rekomendacje zapisane  

w projekcie PZPWP 2030 zostaną uwzględnione w studiach gmin, jednak nie przełożą się na 

poziom planów miejscowych, jeśli gminy ich nie sporządzą, preferując realizację 

zagospodarowania w drodze decyzji o warunkach zabudowy, które nie podlegają żadnym 

zasadom planistycznym. 

2.4.2. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju 

Województwa Pomorskiego 2020  

Ocenę oddziaływań skutków realizacji poszczególnych zamierzeń Strategii Rozwoju 

województwa pomorskiego 2020 wykonano dla wszystkich wskazanych w niej celów 

strategicznych. Z punktu widzenia niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko projektu 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska 

skupiono się na skutkach realizacji Celu strategicznego III - Spójna Przestrzeń, w którym 

zdefiniowano cele mające zapewnić warunki dla stabilnego, długofalowego  

i zrównoważonego rozwoju województwa, a jednocześnie znajdują się w nim komponenty  

o potencjalnie największym oddziaływaniu na środowisko. Są to:  

3.1. Sprawny system transportowy,  

3.2. Efektywne gospodarowanie energią,  

3.3. Czyste środowisko i bioróżnorodność,  

3.4. Skuteczna ochrona przeciwpowodziowa.  
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W prognozie tej omawiając skutki środowiskowe realizacji Celu strategicznego III wykazano, 

że biorąc pod uwagę obecnie funkcjonujący w regionie model oraz wciąż niezadowalający 

stan infrastruktury transportowej, działania sformułowane w celu 3.1 idą we właściwym 

kierunku to jest do poprawy dostępności, optymalizacji wykorzystania istniejącej 

infrastruktury oraz rozwoju transportu zbiorowego. Skutki realizacji działań będą miały 

najczęściej charakter pozytywny, nie da się jednak wykluczyć pewnych oddziaływań 

negatywnych. Skutki negatywne będą miały głównie bezpośredni charakter o lokalnym 

zasięgu i związane będą z realizacją inwestycji oraz intensyfikacją ruchu w niektórych 

korytarzach transportowych. Wpłyną tak na środowisko kulturowe jak i naturalne, mogąc 

generować konflikty przestrzenne oraz społeczne. Takich interakcji w przypadku działań 

infrastrukturalnych nie da się całkowicie uniknąć, ważne jest zatem by w maksymalnym 

stopniu je minimalizować. Pozytywne oddziaływania będą miały natomiast znacznie szerszy 

charakter, przejawiający się zmniejszaniem lub przeniesieniem generowanych obecnie przez 

transport obciążeń dla środowiska (w szczególności odnośnie jakości powietrza 

atmosferycznego, klimatu akustycznego i gospodarowania przestrzenią w strefach 

miejskich). 

Cel operacyjny 3.2 Efektywne gospodarowanie energią dotyka ważnego zagadnienia, które 

wpływa zarówno na bezpieczeństwo energetyczne i gospodarkę regionu jak i na warunki 

życia mieszkańców województwa. Można przypuszczać, że w perspektywie obowiązywania 

strategii energetyka oparta na węglu będzie nadal wiodącym źródłem zaopatrzenia w ciepło 

i energię. Dlatego wprowadzanie w życie określonych działań, takich jak modernizacja 

sektora energetycznego, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozwój systemów 

zaopatrzenia w ciepło oraz zmiana lokalnych źródeł energii wpłynie pozytywnie na 

środowisko, w szczególności w rejonach silnie zurbanizowanych. W celu założono wsparcie 

działań w zakresie efektywności energetycznej oraz potrzebę rozwoju systemów 

zaopatrzenia w ciepło w tym kogeneracji. Nacisk na rozwój energetyki alternatywnej z jednej 

strony pozwoli na dostosowanie poziomów emisyjności do poziomów unijnych, a z drugiej 

na zmniejszenie presji środowiskowych, jakie powoduje sektor węglowy. Dla działania 

dotyczącego zmiany indywidualnych źródeł energii zidentyfikowano niepotrzebne zawężenie 

do obszarów miast. Wydaje się, że nie jest to zasadne i docelowo może osłabić oczekiwany 

efekt jakim jest poprawa jakości powietrza. Ważnymi elementami, których autorzy Strategii 

nie biorą pod uwagę są możliwa budowa elektrowni jądrowej oraz prace poszukiwawcze 

gazu z łupków w na terenie województwa, które w sposób bardzo istotny i w niedalekiej 

perspektywie mogą wpłynąć na sektor energetyczny i komponenty środowiska z nim 

związane. 

Konstrukcja celu 3.3 Czyste środowisko i bioróżnorodność powinna być odpowiedzią na 

wszystkie problemy środowiska naturalnego. Konstrukcja celu jednak to uniemożliwia, 

ponieważ zagadnienie potraktowano selektywnie i na wysokim stopniu ogólności. 

Proponowane w celu kierunki działań realizowane poprzez rozbudowę infrastruktury 

odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, rozwój kompleksowych systemów 

zagospodarowania odpadów komunalnych oraz poprawę spójności przestrzeni 

przyrodniczej będą pozytywnie wpływać na środowisko oraz zachowanie walorów 

przyrodniczych województwa. Zaproponowane kierunki działań nie są jednak kompleksową 

odpowiedzią na wszystkie zidentyfikowane w Strategii (w analizie SWOT) zagrożenia.  

W związku z tym, nie można oczekiwać w wyniku ich realizacji rozwiązania wszystkich 
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problemów środowiskowych województwa, brakuje m.in. wskazania działań mających na 

celu wzrost świadomości ekologicznej.  

Skuteczna ochrona przeciwpowodziowa, będąca przedmiotem celu 3.4, choć jest podstawą 

funkcjonowania człowieka na terenach zagrożonych, nie jest wbrew treści Strategii jedynym 

problemem dotyczącym gospodarowania wodą na terenie województwa pomorskiego. Cel, 

choć może obejmuje najważniejsze wyzwania regionu odnośnie polityki wodnej, nie 

wskazuje na potrzebę traktowania zagadnień wodnych jako całości. Jedynie polityka 

zapewniająca ochronę wszystkich części wód podziemnych i powierzchniowych oraz dbałość 

o zarówno społeczne, jak i przyrodnicze aspekty gospodarowania wodą może przynieść 

poprawę stanu tego komponentu środowiska. Jakkolwiek większość z proponowanych 

kierunków działań i oczekiwanych efektów będą miały raczej pozytywny skutek dla 

środowiska życia człowieka, pod dyskusję należy poddać, na ile zapewnienie skutecznej 

ochrony przeciwpowodziowej jest w perspektywie roku 2020 możliwe i na ile powinno się 

przełożyć na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej, o czym mowa  

w Strategii. Większe zainwestowanie na obszarach, gdzie zagrożenie potencjalnie maleje, 

powoduje jednocześnie wzrost podatności na straty. Zatem wskutek działań tego typu 

ryzyko powodziowe nie zmniejsza się. 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa pomorskiego 2030 i Prognoza oddziaływania na 

środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 pozwoliły na 

uwzględnienie w szerszym kontekście celów środowiskowych w projekcie Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.  

3. Powiązanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu 

studium z innymi dokumentami   

3.1. Plan zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego 

Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030 

W Planie zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-

Sopot 2030 (2016) omówionym w pkt 2.3.3 w zakresie ochrony środowiska określono 

następujące kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania obszaru metropolitalnego:  

K.3.1. Zachowanie i odtwarzanie zasobów środowiska przyrodniczego i jego spójności, 

które koncentrować się będą na:   

a) utrzymaniu i polepszaniu stanu i właściwości komponentów środowiska (hydrosfery, 

pedosfery, atmosfery i biosfery); 

b) ochronie obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo; 

c) ochronie, rewaloryzacji, pielęgnacji i odtwarzaniu zasobów biosfery o charakterze 

cennym, unikatowym i zagrożonym; 

d) utrzymaniu i odtwarzaniu łączności przestrzennej ekosystemów, umożliwiającej 

stabilność procesów przyrodniczych, migrację organizmów i spójność wyznaczonego 

systemu osnowy ekologicznej regionu; 

e) promocji i dydaktyce ochrony przyrody, ukierunkowanej na zachowanie cennych  

i charakterystycznych dla regionu walorów. 
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Określono zasady zachowania i kształtowania spójności regionalnego systemu ekologicznego, 

poprzez zachowanie istniejących obszarów chronionych oraz obszarów potencjalnych 

do objęcia ochroną (cenne przyrodniczo), a także systemów płatów i korytarzy 

ekologicznych, które na terenie miasta tworzą:  

 korytarze ponadregionalne:  

 Nadzalewowo-mierzejowy; 

 Doliny Wisły;  

 korytarze regionalne:  

 Doliny Raduni; 

 Motławy;  

 Trójmiejski płat ekologiczny. 

Określono też zasady kształtowania zagospodarowania przestrzennego w dostosowaniu do 

specyfiki obszaru i przedmiotu ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych, 

wynikających z funkcji i reżimu ochronnego obszarów. I tak w przypadku: 

 form ochrony przyrody – należy stosować zasady wynikające z dokumentów je 

ustanawiających oraz planów zadań ochronnych i planów ochrony (jeśli takie 

obowiązują) dla obszarów: Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków narodowych, 

parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu; 

 lasów - należy stosować zasady wynikające z planów urządzania lasów; 

 dolin rzek - należy uwzględniać potrzeby zachowania ciągłości łączności ekologicznej  

i migracji zwierząt (w postaci pozostawiania niezagospodarowanych fragmentów dna 

doliny i jej zboczy, posiadających łączność ekologiczną z pozostałą częścią doliny); 

 terenów podmokłych - należy zapewnić trwałość istnienia ekosystemów poprzez 

wykluczenie ich z zagospodarowania zmieniającego funkcje i sposób użytkowania. 

Poszczególne zasady zostały określone w sposób następujący:   

 zachowanie ciągłości przestrzennej i funkcjonalnej ekosystemów leśnych i dolinnych 

(zwłaszcza w obszarach korytarzy ekologicznych) w miejscach przecięcia z infrastrukturą 

transportową o charakterze barier antropogenicznych – w szczególności dróg klas: A, S 

i GP oraz linii kolejowych – za pomocą wyznaczania i budowy przejść dla zwierząt oraz 

stosowania nietransparentnych ekranów osłonowych na trasach migracji ptaków. 

 bezwzględne zachowanie trwałości gruntów leśnych oraz naturalnych cieków i zbiorników 

wodnych, w granicach korytarzy ekologicznych, przy zachowaniu ich dotychczasowego 

gospodarczego wykorzystania, z uwzględnieniem uzasadnionej potrzeby ich 

przeznaczenia na cele publiczne. 

 priorytet ekologiczny polegający na stosowaniu rozwiązań techniczno-przestrzennych 

służących zachowaniu i podwyższeniu przyrodniczej, w tym krajobrazowej jakości 

przestrzeni i zapobiegania przekształceniom przestrzennym skutkującym utratą bądź 

istotnym obniżeniem walorów przyrodniczo-krajobrazowych, fragmentacją terenów 

przyrodniczo cennych oraz utratą łączności przestrzennej ekosystemów. 

 zachowywanie w stanie naturalnym terenów podmokłych - jako regulatorów warunków 

hydrologicznych, klimatycznych i ekologicznych środowiska oraz elementów naturalnej 

retencji wód. 

 trwałość istnienia lasów, kształtowania ich właściwej struktury gatunkowej  

i wiekowej oraz zachowania bogactwa biologicznego. 

 integralne podejście do ochrony różnorodności biologicznej i kształtowania terenów 

zieleni jako spójnego systemu zielonej infrastruktury – z uwzględnieniem zielonych 
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pierścieni i korytarzy ekologicznych - stanowiących elementy łączności ekologicznej 

obszarów miejskich z ich otoczeniem. 

 zachowanie pozostałości naturalnych ekosystemów i ich ochrony planistycznej, jako 

cennych obiektów ochrony różnorodności biologicznej, zapewniających trwałość 

ekosystemów (w szczególności terenów podmokłych, łąk dolinnych i śródleśnych, 

zadrzewień śródpolnych, starorzeczy i oczek wodnych) – nie objętych dotychczas ochroną 

prawną - w tym wskazanych w Planie. 

W planie też wskazano na konieczność uwzględniania w dokumentach planistycznych na 

poziomie lokalnym obszarów cennych przyrodniczo, dotychczas nie objętych ochroną 

prawną (wymienionych poniżej) do ochrony, w postaci obiektów ochrony indywidualnej,  

z zagwarantowaniem zachowania dotychczasowego użytkowania i ich trwałości lub  

w uzasadnionych przypadkach odstępstwo od ich wykazywania – pod warunkiem jego 

indywidualnego uzasadnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin. 

Na terenie miasta wskazano następujące obszary cenne przyrodniczo, dotychczas nie objęte 

ochroną prawną proponowane do ochrony indywidualnej (rys. 3.1.1.):  

 użytki ekologiczne: 

1. Torfowisko koło Owczarni. 

2. Skarpy nad Strzyżą.  

3. Jaśkowe Bluszcze na Górze Sobótka.  

4. Morena.  

5. Bastion Św. Gertrudy.  

6. Torfowisko w Kiełpinie Dolnym.  

7. Międzywale Raduni i Motławy  

8. Głogowa skarpa k/Św. Wojciecha.  

9. Torfowisko śródleśne.  

10. Trzcinowisko nad Potokiem Kowalskim.  

11. Bunkry leśne przy Gaspolu.  

12. Wróbla Staw.  

13. Uroczysko na południe od Smęgorzyna.  

14. Liliowy Jar.  

15. Skarpa w Krzyżownikach.  

16. Flora Cygańskiej Górki.  

17. Żebrowiec Doliny Radości.  

18. Żabi staw w Owczarni.  

19. Wąwóz Huzarów.  

20. Leśne bagno na Stogach.  

21. Szuwar przy Rafinerii.  

22. Szuwar przy Płoni.  

23. Sobieszewska Pastwa i szuwary.  

24. Szuwary Wyspy Sobieszewskiej.  

25. Szuwary w Przegalinie.  

26. Dolina Czystej Wody (powiększenie).  

27. Jezioro Jasień.  

28. Jasieńskie Oczko.  

29. Jasieńskie Bagno.  
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30. Małe oczko w Szadółkach.  

31. Turzycowa Dolinka.  

32. Łozowe oczko w Szadółkach.  

33. Grąd w Dolinie Potoku Oruńskiego.  

34. Łęg i grąd na Potoku Oruńskim.  

35. Grąd w Jarze.  

36. Kozi Jar na Strzyży.  

37. Kozi Jar w Matarni.  

38. Torfowisko Klukowo.  

39. Młaka i bagno Smęgorzyńskie.  

40. Mały Pusty Staw. 

41. Zbiornik na Oruni. 

 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: 

1. Dolina Samborowo i Dolina Zielona zespół przyrodniczo-krajobrazowy. 

2. Dolina Radości zespół przyrodniczo-krajobrazowy. 

3. Jaśkowe Parowy zespół przyrodniczo-krajobrazowy. 

Obszary te dotychczas nie objęte ochroną prawną i proponowane do ochrony 

indywidualnej zostały wskazane w projekcie studium na rysunku Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego jako obszary cenne przyrodniczo proponowane do 

objęcia ochroną i zostały zestawione w Aneksie 10. Pięć z wymienionych terenów nie 

zostało ujętych w projekcie studium, jako obszary cenne przyrodniczo proponowane 

do objęcia ochroną. Należą do nich: „Szuwar przy Rafinerii”, „Szuwar przy Płoni”  

i „Bunkry przy Gaspolu”. W przypadku obu szuwarów nad Martwą Wisłą niemożliwe 

będzie zagwarantowanie zachowania ich dotychczasowego użytkowania i trwałości ze 

względu na ustalenia obowiązujących planów miejscowych (poszerzenie toru 

wodnego i regulacja brzegu). Natomiast w przypadku flory i fauny wykorzystującej 

bunkry przy Gaspolu rozwój portu i planowane zagospodarowanie portowo 

-przemysłowe określone również w obowiązującym planie miejscowym, uniemożliwi 

zachowanie funkcji przyrodniczych tych obiektów. Również nie wskazano do ochrony 

niewielkich zbiorników wodnych „Jasieńskie Oczko” i „Małe Oczko w Szadółkach”  

z uwagi na ich postępującą degradację i zanieczyszczenie. 
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K.3.3. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń środowiska, które koncentrować się będą na:    

a) rozwoju zbiorczych i indywidualnych systemów kanalizacji sanitarnej i oczyszczania 

ścieków w celu zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń odprowadzonego ze ściekami do 

wód i ziemi; 

b) zmniejszeniu i utrzymaniu poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów 

dopuszczalnych przez właściwe kształtowanie terenów zieleni oraz działania techniczne; 

c) kształtowaniu odpowiednich warunków przestrzennych dla poprawy jakości klimatu 

akustycznego; 

d) zapewnieniu dostępnego i sprawnie funkcjonującego systemu gospodarki odpadami. 

Określono zasady zagospodarowania przestrzennego określającego sposoby realizacji 

kierunku: 

 w zakresie emisji zanieczyszczeń do wód:  

 ograniczania stosowania indywidualnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków 

bytowych na obszarach aglomeracji ściekowych. 

 stosowania i dostosowania rozwiązań w zakresie indywidualnych i lokalnych 

systemów oczyszczania ścieków do warunków środowiskowych, w tym 

ukształtowania terenu, warunków gruntowo-wodnych, rodzaju odbiornika, 

intensywności zabudowy, oraz z uwzględnieniem sposobów zaopatrzenia w wodę; 

rozwiązania te wymagają uzasadnienia w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy. 

 priorytetu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zlewniach bezpośrednich 

wód powierzchniowych i ich stref bezpośredniego zasilania, określonych zasięgiem 

ONO (Obszar Najwyższej Ochrony) i OWO (Obszar Wysokiej Ochrony Zasada 

uwzględniania ograniczeń związanych z położeniem na obszarach szczególnie 

narażonych (OSN) na zanieczyszczenie wód związkami azotu. 

 zachowania i odtwarzania ekotonów brzegowych jako stref buforowych  

i obudowy biologicznej cieków oraz zbiorników wodnych, ograniczających spływ 

zanieczyszczeń do wód powierzchniowych. 

 w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu:  

 zachowania miejskich terenów zieleni, przenikających tkankę obszarów 

zabudowanych, jako elementów sprzyjających utrzymaniu dobrych warunków 

klimatu lokalnego i ograniczeniu rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza  

i hałasu. 

 zachowania w granicach miast wszystkich istniejących zbiorników wodnych  

i cieków, kształtujących lokalne warunki topoklimatu, w tym aerosanitarne. 

 priorytetu podejmowania działań naprawczych w zakresie zmniejszenia emisji 

zanieczyszczeń, uciążliwości lokalnych i indywidualnych, na obszarach przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. 

 zmniejszania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko przez: 

 kształtowanie miejskiej infrastruktury komunikacyjnej w sposób sprzyjający 

zwiększaniu płynności ruchu; 

 wyprowadzanie ruchu o charakterze tranzytowym poza tereny miast i innych 

obszarów o wysokiej koncentracji zabudowy mieszkaniowej; 

 tworzenie stref buforowych i obudowy biologicznej wzdłuż dróg wysokich klas 

technicznych, ograniczających rozprzestrzenianie zanieczyszczeń motoryzacyjnych; 
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 ograniczenie przeznaczania pod budownictwo mieszkaniowe terenów 

zagrożonych podwyższonym poziomem hałasu komunikacyjnego, w tym  

w sąsiedztwie dróg ekspresowych, linii kolejowych i lotnisk; 

 ograniczania zagrożeń hałasem, wibracjami i promieniowaniem 

elektromagnetycznym, w szczególności na obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 

predestynowanych do rozwoju tych funkcji. 

 w zakresie emisji zanieczyszczeń do ziemi i gleb:  

 uwzględniania w dokumentach planistycznych gmin uwarunkowań wynikających  

z planu gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego.  

 uwzględniania w planowaniu zagospodarowania przestrzennego uciążliwości 

wynikających z funkcjonowania i oddziaływania istniejących i planowanych instalacji 

do przetwarzania odpadów. 

Wymienione zasady ochrony i kształtowania środowiska określone w Planie 

zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-

Sopot, odnoszące się do obszaru Gdańska, zostały uwzględnione i wprowadzone 

do ustaleń projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gdańska. 

3.2. Program ochrony środowiska województwa pomorskiego na lata 2013 

-2016 z perspektywą do roku 2020  

W Programie Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013-2016  

z perspektywą do roku 2020 wyznaczono cztery cele perspektywiczne (I-IV), nawiązujące do 

priorytetów VI Wspólnotowego Programu Działań w zakresie środowiska naturalnego oraz 

Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016: 

I. Środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego, 

II. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa i aktywacja rynku na rzecz 

środowiska, 

III. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, 

IV. Zrównoważone wykorzystanie energii, wody i surowców naturalnych. 

W obszary celów perspektywicznych, spełniających rolę osi priorytetowych wpisano  

dwanaście celów średniookresowych, które są zgodne z dążeniami Gdańska: 

 osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych i powierzchniowych, w tym 

wód przybrzeżnych; 

 osiągnięcie i utrzymywanie standardów jakości środowiska, wpływających na warunki 

zdrowotne; 

 rozwijanie systemu gospodarki odpadami, który w pełni realizuje zasadę zapobiegania  

i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów, zapewnia wysoki stopień ich odzysku 

oraz bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie; 

 ochrona mieszkańców miasta i ich mienia przed zagrożeniami naturalnymi i skutkami 

katastrof naturalnych; 

 kształtowanie u mieszkańców Gdańska postaw i nawyków proekologicznych oraz 

poczucia odpowiedzialności za stan środowiska; 

 aktywizacja rynku do działań na rzecz środowiska, zwiększenie roli ekoinnowacyjności  

w procesie rozwoju regionu; 
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 ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej, powstrzymanie procesu jej utraty 

oraz poprawa spójności systemu obszarów chronionych; 

 dostosowanie ekosystemów leśnych do zmian klimatycznych i warunków 

siedliskowych; 

 racjonalizacja wykorzystania zasobów wód podziemnych, ochrona głównych 

zbiorników wód podziemnych stanowiących ważne źródło zaopatrzenia w wodę; 

 zrównoważone użytkowanie zasobów kopalin, eliminacja nielegalnego wydobycia oraz 

zminimalizowanie niekorzystnych skutków ich eksploatacji; 

 wspieranie wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; 

 rozbudowa efektywnych systemów produkcji i dystrybucji energii oraz ograniczenie 

niekorzystnych oddziaływań energetyki na środowisko. 

Wymienione cele perspektywiczne i średniookresowe wskazane w Programie ochrony 

środowiska województwa pomorskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 

szczegółowo brane były pod uwagę przy określaniu środków łagodzących  

i eliminujących potencjalne, niekorzystne skutki realizacji ustaleń projektu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. 

3.3. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego 2022 (PGOWP) został zatwierdzony 

Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku. Plan Gospodarki 

Odpadami Województwa Pomorskiego 2022 uwzględnia działania mające na celu 

utworzenie nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarki odpadami zgodnego 

z Aktualizacją Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014. 

Hierarchia postępowania z odpadami: 

1. zapobieganie powstawaniu odpadów; 

2. przygotowanie do ponownego użycia; 

3. recykling; 

4. inne procesy odzysku; 

5. unieszkodliwianie; 

stanowiła punkt wyjścia do opracowywania celów i kierunków działań w zakresie 

postępowania z odpadami w ramach PGOWP 2022. Jako podstawowe cele gospodarki 

odpadami komunalnymi przyjęto, m.in.: 

 zapobieganie powstawaniu odpadów komunalnych, m.in. poprzez rozwój sieci napraw 

zepsutego i wymiany niepotrzebnego sprzętu domowego, w szczególności  

w ramach systemu PSZOK-ów w gminach; 

 zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowiska tak, aby nie było składowanych: 

 w 2013 r. więcej niż 50%, 

 w 2020 r. więcej niż 35%, 

 wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych na terenie województwa 

pomorskiego w 1995 r.; 

 osiągnięcie w terminie do 31 grudnia 2020 r. poziomu recyklingu i przygotowania do 

ponownego wykorzystania następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, 

metale, tworzywa sztuczne, szkło – w wysokości minimum 50% wagowo; 
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 osiągnięcie w terminie do 31 grudnia 2020 r. poziomu recyklingu, przygotowania do 

ponownego i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych  

i rozbiórkowych – w wysokości minimum 70% wagowo; 

 osiągnięcie do 2025 r. - 60% i do 2030 r. – 65% recyklingu odpadów komunalnych oraz 

termiczne przekształcanie maksymalnie 30% odpadów komunalnych i odpadów 

pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych; 

 ograniczenie masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania,  

w szczególności odpadów komunalnych ulegających biodegradacji; 

 zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w strumieniu wytwarzanych 

odpadów; 

 objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

 rozwój efektywnych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym 

odpadów zielonych i innych bioodpadów; 

 dążenie do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych 

bioodpadów bez udziału frakcji podsitowej, co wpłynie na produkcję wysokiej jakości 

kompostu; 

 dostosowanie systemów selektywnego zbierania odpadów w gminach do wymagań 

technologicznych i organizacyjnych RIPOK; 

 dążenie do ujednolicania systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na 

terenie tych gmin, które strumień odpadów komunalnych kierują do tego samego 

RIPOK; 

 wdrożenie standardów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określonych 

przepisami prawa; 

 rozwój selektywnego zbierania odpadów: niebezpiecznych w strumieniu odpadów 

komunalnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów 

wielkogabarytowych oraz z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych; 

 ograniczenie, a docelowo wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów; 

 dążenie do funkcjonowania wyłącznie składowisk odpadów komunalnych o statusie 

RIPOK; 

 zwiększenie udziału przetwarzania odpadów komunalnych metodami termicznymi (do 

poziomu nie stanowiącego zagrożenia dla osiągnięcia ustalonych poziomów recyklingu  

i przygotowania do ponownego użycia) lub innymi nowoczesnymi metodami 

spełniającymi kryterium najlepszej dostępnej technologii; 

 termiczne przekształcanie odpadów z odzyskiem energii w instalacjach do termicznego 

przekształcania wysokoenergetycznej frakcji odpadów na poziomie zapewniającym 

osiągnięcie określonych celów w zakresie recyklingu i ponownego użycia odpadów 

komunalnych;  

 termiczne przekształcanie wyłącznie odpadów pozbawionych frakcji nadających się do 

recyklingu, i których recykling jest ekonomicznie nieuzasadniony;  

 stworzenie systemu monitorowania i oceny funkcjonowania systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi;  

 podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ograniczania masy 

wytwarzanych odpadów oraz należytego postępowania z odpadami;  
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 prowadzenie stałego nadzoru, monitoringu zrekultywowanych składowisk oraz 

bieżących remontów wierzchowiny, skarp, urządzeń odgazowujących  

i odwadniających;  

 opracowanie i realizacja planu działań naprawiających stan środowiska gruntowo 

-wodnego w przypadkach, gdy wyniki monitoringu wskazują na istotne 

zanieczyszczenie wód podziemnych wokół obiektów gospodarki odpadami.  

W PGOWP 2022 określono następujące  działania w zakresie zapobiegania powstawaniu 

odpadów, zbierania i transportu, ograniczania składowania odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku  

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: 

 prowadzenie przez gminy gospodarki odpadami komunalnymi w ramach określonych 

regionów gospodarki odpadami komunalnymi oraz w oparciu o wyznaczone  

w regionach RIPOK;  

 uszczelnienie systemu zbiórki odpadów komunalnych;  

 rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów 

ulegających biodegradacji;  

 tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

 zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych, które nie posiadają 

statusu RIPOK;  

 intensyfikacja procesu odgazowania składowisk odpadów komunalnych  

z wykorzystaniem energii;  

 budowa instalacji do termicznego przekształcania energetycznej frakcji odpadów 

nienadających się do recyklingu;  

 nadzór, monitoring, pielęgnacja i bieżące utrzymanie zrekultywowanych składowisk 

odpadów;  

 przeprowadzenie badań składu morfologicznego odpadów komunalnych;  

 prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie zapobiegania 

powstawaniu odpadów oraz systemów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji;  

 prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie należytego postępowania  

z odpadami komunalnymi w celu wyeliminowania praktyk spalania odpadów  

w paleniskach domowych oraz nielegalnego pozbywania się odpadów;  

 stworzenie systemu monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu  

o BDO;  

 zapewnienie finansowania inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie  

z hierarchią postępowania z odpadami;  

 zbilansowanie mocy przerobowych funkcjonujących instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych w stosunku do dostępnego strumienia odpadów, pod kątem 

możliwości lokalizacji nowych instalacji;  

 kojarzenie gospodarki odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji  

z gospodarką komunalnymi osadami ściekowymi; wsparcie wspólnych działań 

mających na celu zagospodarowanie ww. rodzajów odpadów przy maksymalnym 

wykorzystaniu istniejących instalacji i potencjału RIPOK;  

 wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów w celu zapewnienia skutecznej 

egzekucji prawa;  
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 wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych;  

 dokonywanie przez gminy corocznej analizy stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi; 

 weryfikacja danych dotyczących ilości odpadów zbieranych oraz przekazywanych do 

odzysku, recyklingu i unieszkodliwienia. 

Ponadto w PGOWP 2022 wskazano planowane przedsięwzięcia w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi, które służyć będą gospodarowaniu tymi odpadami i zapewnią 

osiągnięcie celów wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej. Na terenie Gdańska 

wskazane zostały następujące przedsięwzięcia: 

 budowa kompostowni odpadów (2016-2018); 

 budowa instalacji do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji (2016-2020); 

 rozbudowa sortowni, m.in. w zakresie zwiększenia efektywności przetwarzania 

odpadów selektywnie zbieranych, rozbudowy segmentu podczyszczania ścieków  

i odcieków, zakup sprzętu, maszyn i pojazdów niezbędnych do funkcjonowania RIPOK 

(2017-2019); 

 budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów – Port Czystej Energii o mocy 

przerobowej 160 000 Mg/rok (2017-2019); 

 rozbudowa RIPOK o nową kwaterę składowania odpadów balastowych (2016-2022). 

Prawidłowe zagospodarowanie posegregowanych „u źródła” odpadów to 

zdecydowane ograniczenie zagrożeń dla środowiska i zdrowia mieszkańców, poprawa 

standardów zamieszkania, rekreacji i wypoczynku. 

3.4. Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której 

został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz 

poziom docelowy benzo(a)pirenu – aktualizacja 2017 

W marcu 2017 roku uchwalona została Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy 

aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu 

zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu (Uchwała nr 352/XXXIII/17 

Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 roku). Konieczność opracowania 

aktualizacji programu wynikała z zakwalifikowana do klasy C strefy aglomeracji trójmiejskiej 

w zakresie dwóch zanieczyszczeń powietrza: pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w nim 

benzo(a)pirenu. W ramach przygotowania aktualizacji programu zinwentaryzowano 

podstawowe źródła emisji wymienionych zanieczyszczeń: 

 źródła punktowe (energetyczne, np. elektrociepłownie, lokalne kotłownie oraz 

przemysłowe); 

 źródła liniowe (transport samochodowy); 

 źródła powierzchniowe ujmując w tej kategorii tzw. „niską emisję”, czyli emisję 

pochodzącą z indywidualnych systemów grzewczych; 

 dodatkowo z rolnictwa, upraw, hodowli, a także emisję niezorganizowaną; 

 emisję napływową, spoza terenu miasta. 

Wyniki przeprowadzonego modelowania stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 

dla 2015 roku wskazują brak przekroczeń dopuszczalnego stężenia średniorocznego  

w strefie aglomeracji trójmiejskiej – rys. 3.4.1. Wskazano natomiast obszary występowania 

przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń dobowych pyłu zawieszonego PM10. Analizując 
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otrzymane rozkłady stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu można zauważyć, że 

przekroczenia poziomu docelowego (1ng/m3) występują na przeważającym obszarze strefy 

aglomeracji trójmiejskiej - rys. 3.4.2.  

Rozkład stężeń oraz lokalizacja obszarów przekroczeń dla omawianych substancji nie jest 

wprost zależna od lokalizacji źródeł emisji, ale zależy również od innych czynników. Przede 

wszystkim, od panujących warunków meteorologicznych powodujących kumulację oraz 

przemieszczanie się zanieczyszczeń na terenie całej strefy oraz jej bliższego i dalszego 

otoczenia. W aktualizacji programu określono również niezbędną redukcję emisji pyłu 

zawieszonego PM10, która powinna doprowadzić do obniżenia poziomu zanieczyszczeń. 

Modelowanie rozprzestrzeniania się analizowanych zanieczyszczeń przeprowadzono i dla 

roku bazowego (2015) i dla roku prognozy (2023). Głównym źródłem emisji pyłu PM10  

i benzo(a)pirenu, jednocześnie głównym odpowiedzialnym za stan jakości powietrza  

w strefie uznano źródła powierzchniowe, czyli tzw. „niską emisję”. W programie 

przedstawiono plan działań zmierzających głównie do ograniczenia emisji ze źródeł 

energetycznego spalania paliw do celów grzewczych w indywidualnych systemach, który 

doprowadzić ma do uzyskania konkretnego i niezbędnego do poprawy jakości powietrza 

efektu ekologicznego oraz obniżenia poziomu zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10 

poniżej poziomów dopuszczalnych. Zaplanowane obniżenie emisji z indywidualnych 

systemów grzewczych będzie odbywać się, przede wszystkim poprzez likwidację 

niskosprawnych kotłów, pieców i palenisk zasilanych paliwem stałym i podłączenie do sieci 

ciepłowniczej lub zastąpienie urządzeniami opalanymi gazem lub odnawialnymi źródłami 

ciepła, np. pompą ciepła. 

 
Rys. 3.4.1. Położenie obszaru miasta na tle rozkładu liczby dni z przekroczeniem dopuszczalnej 

wartości stężenia 24-godzinnego dla pyłu zawieszonego PM10 w strefie aglomeracji trójmiejskiej  

w roku bazowym 2015  
Źródło: Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej… 
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Rys. 3.4.2. Położenie obszaru miasta na tle rozkładu stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w strefie 

aglomeracji trójmiejskiej w roku bazowym 2015 
Źródło: Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej… 

W Programie określono następujące obowiązki i ograniczenia dla podmiotów korzystających 

ze środowiska, które wynikają z realizacji założonych celów i kierunków poprawy stanu 

powietrza w aglomeracji trójmiejskiej: 

 zmiana ogrzewania poprzez likwidację niskosprawnych kotłów, pieców i palenisk 

zasilanych paliwem stałym i podłączenie do sieci ciepłowniczej lub zastąpienie 

urządzeniami opalanymi gazem lub odnawialnymi źródłami ciepła np. pompą ciepła;  

w przypadku braku możliwości podłączenia się do sieci ciepłowniczej 

stosowania/wyposażenia niskoemisyjnego źródła ciepła, spełniającego wymagania 

określone w przepisach odrębnych; 

 remonty i poprawa stanu nawierzchni dróg w szczególności poprzez przebudowę dróg  

o nawierzchni nieutwardzonej oraz wymianę zniszczonej warstwy ścieralnej jezdni 

skutkującej ograniczeniem wtórnej emisji zanieczyszczeń; 

 nasadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg; 

 czyszczenie powierzchni ulic metodą mokrą; 

 modernizacja instalacji spalania paliw; 

 rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych umożliwiająca podłączenie do niej 

istniejących, powstających oraz planowanych obiektów; 

 rozbudowa i modernizacja sieci gazowej umożliwiająca podłączenie do niej 

istniejących, powstających oraz planowanych obiektów; 

 rozwój publicznego transportu zbiorowego w szczególności poprzez zwiększenie sieci 

linii komunikacyjnych lub zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów; 
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 wdrożenie energooszczędnych i niskoemisyjnych rozwiązań w zbiorowym transporcie 

publicznym w szczególności poprzez nowoczesne systemy zarządzania ruchem oraz 

budowę systemów zasilania dla wprowadzanych energooszczędnych i niskoemisyjnych 

środków transportu; 

 ograniczenia w korzystaniu z samochodów poprzez tworzenie i utrzymywanie stref 

płatnego parkowania lub stref ograniczonego ruchu; 

 wprowadzenie systemu zniżek w strefach płatnego parkowania dla pojazdów  

z napędem hybrydowym i elektrycznym; 

 ograniczenie niezorganizowanej emisji pyłu z placów budowy poprzez magazynowanie 

materiałów sypkich w silosach, stosowanie osłon podczas prac powodujących pylenie 

oraz zamiatanie na mokro utwardzonego terenu inwestycji; 

 ograniczenie niezorganizowanej emisji pyłu z placów magazynowania materiałów 

sypkich poprzez zamiatanie na mokro placów magazynowych, zraszanie hałd wodą 

oraz stosowanie plandek ograniczających pylenie; 

 ograniczenie zanieczyszczenia dróg prowadzącego do niezorganizowanej emisji pyłu 

przez pojazdy opuszczające place budowy; 

 rozwój systemu komunikacji rowerowej w szczególności poprzez budowę dróg 

rowerowych oraz tworzenie infrastruktury rowerowej o charakterze transportowym 

stanowiących powiązania z węzłami integracyjnymi; 

 uwzględnianie w zamówieniach publicznych potrzeby poprawy jakości powietrza, np. 

poprzez uwzględnianie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej 

zakupu środków transportu wymogu spełniania normy Euro 6 emisji spalin, 

zobowiązywanie wykonawców prac budowlanych do ich wykonywania w sposób 

ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do powietrza; 

 wyklucza się możliwość zastosowania paliwa węglowego w instalacjach innych niż 

energetyczne; 

W Programie określono szereg działań naprawczych, do wykonania których zobowiązane 

będzie miasto Gdańsk. Są to działania szczegółowe, takie jak np. : 

 zmiana ogrzewania poprzez likwidację niskosprawnych kotłów, pieców i palenisk 

zasilanych paliwem stałym - podłączenie do sieci ciepłowniczej lub zastąpienie 

urządzeniami opalanymi gazem, olejem opałowym, urządzeniami elektrycznymi lub 

pompą ciepła (zadanie AgTr10); 

 wprowadzanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązku 

przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, a w przypadku braku sieci ciepłowniczej 

wyposażenia budynków w niskoemisyjne źródło ciepła, spełniające wymagania 

określone w przepisach odrębnych; w przypadku budynku jednorodzinnego 

przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest obowiązkowe jeżeli budynek jest 

wyposażony w niskoemisyjne źródło ciepła (zadanie AgTr11); 

 rozbudowa i modernizacja sieci gazowej umożliwiająca podłączenie istniejących, 

powstających oraz planowanych obiektów (zadanie AgTr12); 

 stosowanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów 

sprzyjających ograniczeniu emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz B(a)P obejmujących 

(zadanie AgTr18): 

 zachowanie układu zabudowy zapewniającego przewietrzanie miasta,  

 wprowadzanie zieleni izolacyjnej,  

 zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych,  
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 stosowanie maksymalnie wysokich wskaźników powierzchni biologicznie czynnej 

towarzyszącej zabudowie,  

 tworzenie publicznych terenów zieleni urządzonej, w tym parków, skwerów,  

 wprowadzanie zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu,  

 uwzględnianie rozbudowy i kształtowania sieci ulic obwodowych powodujących 

eliminację lub ograniczenie ruchu tranzytowego oraz umożliwiających uspokojenie 

ruchu w obszarach wnętrz dzielnicowych,  

 tworzenia stref ruchu pieszego i uspokojonego w szczególności na obszarze 

śródmieścia.;  

 rozwój komunikacji publicznej w szczególności poprzez obsługę obszarów miast 

nieobjętych komunikacją publiczną (zadanie AgTr22 ); 

 ograniczenia w korzystaniu z samochodów poprzez tworzenie i utrzymywanie stref 

płatnego parkowania (zadanie AgTr24); 

 wprowadzanie organizacji ruchu w centrach miast wymuszających ograniczenia  

w korzystaniu z pojazdów samochodowych poprzez stosowanie stref ograniczonego 

postoju i stref ograniczonej dostępności (zadanie AgTr25);  

 rozwój sieci ścieżek rowerowych lub systemu komunikacji rowerowej poprzez budowę 

dróg, ścieżek, tworzenie tras rowerowych o charakterze transportowym stanowiących 

powiązania z punktami integracyjnymi „Bike & Ride" (zadanie AgTr26). 

Realizacja wymienionych w Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla aglomeracji 

trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego 

PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu (2017), zadań znajduje swoje pełne 

odwzorowanie w ustaleniach projektu Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska m.in. w zakresie kierunków 

rozwoju systemu transportowego zakłada się rozwój podsystemu tras rowerowych 

w sposób zintegrowany z podsystemami transportu zbiorowego i podsystemem 

ciągów pieszych, co przyczyni się do wzrostu liczby codziennych podróży mieszkańców 

Gdańska wykonywanych rowerem. Wskazano też na cel wzmocnienia roli transportu 

zbiorowego wobec transportu indywidualnego oraz na konieczność zapewnienia 

priorytetu przejazdów tramwajowych na nowych i istniejących trasach.  

3.5. Program ochrony środowiska dla miasta Gdańska na lata 2015-2018  

z perspektywą do roku 2020 

Program ochrony środowiska dla miasta Gdańska na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 

2020 (POŚ) został przyjęty przez Radę Miasta Gdańska Uchwałą nr XXX/842/16 w dniu  

27 października 2016 roku. W programie przyjęto cele perspektywiczne, które mają 

charakter stałych dążeń i możliwe są do osiągnięcia w perspektywie do roku 2020 oraz cele 

średniookresowe. Aktualny program podtrzymuje cele poprzedniego dokumentu, a jego 

skuteczność będzie w okresie dwuletnim oceniania pod kątem ich wdrożenia, natomiast na 

bieżąco będzie kontrolowany postęp w zakresie wykonania przedsięwzięć zdefiniowanych  

w programie.  

W Programie zestawiono najistotniejsze problemy w ochronie środowiska występujące na 

terenie miasta Gdańska, które były podstawą do sformułowania następujących celów 

i działań: 
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 przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu 

docelowego benzo(a)pirenu, czego powodem jest przede wszystkim niska emisja 

pochodząca z indywidualnych palenisk domowych na paliwa stałe, zwłaszcza w zwartej 

zabudowie oraz w przypadku pyłu wzrost natężenia ruchu na drogach – emisja liniowa. 

 utrzymujące się zagrożenie hałasem terenów zabudowy mieszkaniowej, przede 

wszystkim w sąsiedztwie tras komunikacyjnych o intensywnym ruchu oraz lotniska 

(wzrost ruchu lotniczego na lotnisku w Rębiechowie, czemu nie towarzyszą 

wystarczająco skuteczne działania na rzecz jego ograniczenia. 

 niezadowalająca jakość wód płynących, będąca konsekwencją spływu zanieczyszczeń 

niesionych przez wody opadowe i roztopowe z terenu miasta. Zagrożenie 

niespełnieniem wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej, która zakłada osiągnięcie, co 

najmniej dobrego stanu wód powierzchniowych do 2015 przez wody płynące. 

 niezadawalająca jakość wód Zatoki Gdańskiej, będąca m.in. konsekwencją, spływu 

zanieczyszczeń powierzchniowych z lądu, niesionych przez uchodzące do niej rzeki  

i potoki. Zagrożenie niespełnieniem wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej, która 

zakłada osiągnięcie, co najmniej dobrego stanu wód powierzchniowych do 2015 przez 

wody przejściowe. 

 lokalnie niezadowalająca jakość wód podziemnych, głównie na Żuławach i strefie 

nadmorskiej, uwarunkowana czynnikami naturalnymi. 

 zagrożenie powodzią, będące wynikiem specyficznego układu hydrograficznego 

miasta, spływu wód roztopowych, występowania deszczy nawalnych, wezbrań 

sztormowych, zmian klimatu, zagospodarowania miasta oraz niedostatecznie 

rozbudowanego systemu osłony przeciwpowodziowej. 

 zagrożenie ruchami masowymi ziemi. 

 brak szczelnego systemu zbiórki powstających odpadów komunalnych oraz niska 

świadomość ekologiczna mieszkańców powoduje, iż stale powstają „dzikie” wysypiska. 

 występujące uciążliwości odorowe emitowane przez Regionalną Instalację 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych (Szadółki), a także przedsiębiorstwa. 

 narastająca koncentracja różnorodnych zagrożeń środowiska (w tym możliwości 

wystąpienia poważnych awarii) w obszarach najintensywniej zagospodarowanych  

i zaludnionych, które mogą znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko, w tym na 

wody Zatoki Gdańskiej oraz na przyrodnicze obszary chronione (w tym obszary Natura 

2000). 

 zagrożenie różnorodności biologicznej przez fragmentację siedlisk wrażliwych 

gatunków, nadmierną eksploatację oraz inwazje obcych gatunków w wyniku 

postępującej urbanizacji, procesów eutrofizacji wód, odwadniania terenów wodno-

błotnych, zakwaszania i zanieczyszczania gleb. 

 niewielki przyrost powierzchni obszarów objętych ochroną, o cennych walorach 

przyrodniczych. 

 niewystarczająca wiedza ekologiczna społeczeństwa i występujący brak akceptacji 

społeczności lokalnych dla działań ekologicznych. 

Wymienione problemy wskazane w Programie ochrony środowiska dla miasta 

Gdańska na lata 2015-2018, odnoszące się bezpośrednio do kompetencji władz miasta, 

były szczegółowo brane pod uwagę przy określaniu środków łagodzących 

i eliminujących potencjalne, niekorzystne skutki realizacji ustaleń projektu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. 
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3.6. Program ochrony przed hałasem dla miasta Gdańska na lata 2014–2018 

Dla miasta obowiązuje Program ochrony środowiska przed hałasem miasta Gdańska na lata 

2014–2018 (POŚPH), który został przyjęty Uchwałą nr XLVII/1050/13 Rady Miasta Gdańsk  

z dnia 16 grudnia 2013r. Głównym celem programu jest dostosowanie poziomu hałasu do 

dopuszczalnego na terenach, na których nastąpiły przekroczenia obowiązujących norm.  

W 2012 r. (po wejściu w życie rozporządzenia zmieniającego dopuszczalne poziomu hałasu 

w środowisku od źródeł komunikacyjnych), w Gdańsku, w przypadku hałasu drogowego 

narażenie na przekroczenia standardów akustycznych stwierdzono dla: 1,51% powierzchni 

miasta oraz 1,71% całkowitej liczby mieszkańców. W przypadku hałasu kolejowego wartości 

te wyniosły odpowiednio: 0,42% oraz 0,23%, a dla hałasu tramwajowego: 0,17% oraz 0,16%. 

Na terenie Gdańska w POŚPH wskazano szereg obszarów, dla których występują 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku: 

 hałas drogowy 

Tereny zagrożone hałasem drogowym położone są, przede wszystkim, wzdłuż głównych 

ciągów drogowych o stosunkowo dużym natężeniu ruchu, tj.: Obwodnicy S6, al. 

Grunwaldzkiej, al. Zwycięstwa, al. Rzeczypospolitej, Spacerowej, Słowackiego, Kartuskiej, al. 

Armii Krajowej, al. Hallera, Podwala Grodzkiego, Kościuszki, Świętokrzyskiej, Traktu Św. 

Wojciecha, Jabłoniowej, Polanki, Jaśkowej Dolinie, Beethovena. 

 hałas kolejowy 

Tereny zagrożone hałasem kolejowym zlokalizowane są w obrębie dzielnic: Orunia Dolna, 

Św. Wojciech, Lipce oraz w mniejszym stopniu Oliwa, Przymorze, Zaspa oraz Wrzeszcz  

i obejmują głównie pierwszą linię zabudowy mieszkaniowej. 

 hałas tramwajowy 

Tereny zagrożone hałasem tramwajowym znajdują się w rejonie ulic: Obrońców 

Westerplatte, Wita Stwosza, al. Hallera, Stryjewskiego, Lenartowicza, Wolności, Mickiewicza  

– jednakże ponadnormatywny hałas, w większości przypadków, nie wykracza poza obszar 

torowisk. 

 hałas przemysłowy 

Tereny zagrożone hałasem przemysłowych położone są w sąsiedztwie obszarów portowych 

(Stocznia Północna, Stocznia Gdańska, Maritime – ul. Przetoczna), zakładów (Federal-Mogul 

Bimet, Amitech) oraz parkingów zlokalizowanych przy obiektach handlowych (m.in. Media-

Markt, Castorama, Praktiker, Real, ETC, Lidl). 

 hałas lotniczy 

Tereny zagrożone hałasem lotniczym zajmują stosunkowo małe obszary, a wielkość 

przekroczeń nie przekracza wartości błędu mapy akustycznej (<2.5 dB), są to okolice ulicy 

Sąsiedzkiej w dzielnicy Matarnia.  

W Programie ochrony środowiska przed hałasem dla Gdańska na lata 2014-2018 

wytypowano dwa cele operacyjne (priorytety): 

 krótkoterminowy na lata 2014-2018 

 realizacja przedsięwzięć antyhałasowych w rejonach objętych działaniami 

naprawczymi – wynikających z poprzedniego Programu; 

 kontynuacja i aktualizacja zadań inwestycyjnych z poprzedniego Programu; 
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 likwidacja przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w zakresie od 5 dB do 10 

dB oraz pozostałych, wyższych niż 10 dB w przypadku możliwości zastosowania 

rozwiązań uzasadnionych technicznie i/lub ekonomicznie; 

 długoterminowy po roku 2018 

 stopniowe osiąganie wartości poziomów dopuszczalnych po realizacji wszystkich 

zamierzeń modernizacyjnych w układzie transportowym miasta (drogi, koleje, 

tramwaje); 

Ze względu na dynamiczne zmiany układu transportowego miasta oraz realizację nowych 

osiedli mieszkaniowych stworzenie dokładnej koncepcji działań antyhałasowych  

w perspektywie dłuższej niż 5 lat byłoby obarczone wysokim błędem. Wszystkie działania 

naprawcze będą przedmiotem szczegółowej analizy w czasie aktualizacji map akustycznych 

miasta Gdańska oraz przy sporządzaniu nowej edycji programu ochrony środowiska przed 

hałasem miasta Gdańska. Aktualnie kończone są prace nad nową edycją map akustycznych, 

które będą diagnozą dla nowego Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 

Gdańska. 

Wymienione priorytety krótkoterminowe i długoterminowe określone w Programie 

ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdańska na lata 2014–2018, odnoszące 

się bezpośrednio do kompetencji władz miasta, były szczegółowo brane pod uwagę 

przy określaniu środków łagodzących i eliminujących potencjalne, niekorzystne skutki 

realizacji ustaleń projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gdańska. 

3.7. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gdańska 

W Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gdańska przyjętym przez Radę Miasta 

Gdańska Uchwałą nr XVII/510/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku, który został opracowany, jako 

jeden z elementów Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru 

Metropolitalnego (GOM) i Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wykonano 

analizę stanu istniejącego i sformułowano następujące obszary problemowe w mieście,  

w zakresie jakości powietrza: 

 niezadowalająca jakość powietrza atmosferycznego, z uwagi na przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego określonego dla pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego 

dla benzo(a)pirenu, których głównym źródłem jest niska emisja, ale również transport; 

 występowanie na terenie niektórych dzielnic miasta rozproszonych, przestarzałych 

systemów grzewczych; 

 niezadowalający stan efektywności energetycznej, w tym izolacyjności cieplnej 

obiektów budowlanych, w szczególności budynków komunalnych, użyteczności 

publicznej  

i mieszkalnych; 

 niskie parametry techniczne dróg; 

 praktyki spalania odpadów w paleniskach domowych; 

 mały udział odnawialnych źródeł energii. 

W Planie określono zadania mające służyć realizacji przyjętych celów strategicznych oraz 

celów szczegółowych do roku 2020 (rok prognozy) w zakresie:  

 poprawy jakości powietrza:  

 redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza;  
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 pakietu klimatyczno-energetyczny do roku 2020:  

 redukcji emisji gazów cieplarnianych; 

 redukcji zużycia energii finalnej; 

 zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  

Wskazano następujące działania: 

  w sektorze energetyki  

 gazyfikacja Górek Zachodnich, Krakowca i Wyspy Sobieszewskiej; 

 likwidacja kotłowni Zawiślanka;  

 podłączenie wysokosprawnej kogeneracji Zakładu Termicznego Przekształcania 

Odpadów w Szadółkach do miejskiej sieci ciepłowniczej; 

 w sektorze budownictwa 

 termomodernizacje obiektów oświatowych, urzędów i innych budynków w Gdańsku; 

 wymiana starych kotłów węglowych na kotły retortowe i inne źródła ciepła  

o obniżonej emisyjności poprzez system dopłat dla mieszkańców dla danych dzielnic; 

 w sektorze gospodarki odpadami 

 budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów w celu odzysku energii  

z frakcji energetycznej odpadów komunalnych; 

 w sektorze edukacji ekologicznej 

 kontynuacja zadań z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska -  Edukacja 

ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego 

rozwoju; 

 prowadzenie działań wspierających i informujących w ramach programu KAWKA; 

 kontynuacja zadań z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska - Wspieranie  

i promocja inwestycji wykorzystujących źródła energii odnawialnej (OZE) i paliw 

alternatywnych; 

Działania określone w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska, 

odnoszące się bezpośrednio do jego obszaru, zostały uwzględnione w projekcie 

studium. 

4. Przewidywane znaczące oddziaływania (bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 

średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe, 

pozytywne i negatywne) na środowisko i zdrowie mieszkańców, 

skutków realizacji ustaleń projektu studium  

Projekt studium, jako dokument określający kierunki zmian w strukturze przestrzennej 

miasta, przeznaczenie terenów oraz wskaźniki dotyczące ich zagospodarowania  

i użytkowania, umożliwia rozwój gospodarczy, społeczny i kulturowy. Rozwój ten wiąże się 

z realizacją wielu przedsięwzięć, w tym przedsięwzięć mogących potencjalnie lub znacząco 

oddziaływać na środowisko. O kwalifikacji inwestycji, jako potencjalnie lub znacząco 

oddziałującej na środowisko decydują jej parametry, np. charakter instalacji przemysłowej, 

długość sieci infrastruktury technicznej, długość drogi, powierzchnia zabudowy 

przemysłowej, powierzchnia zabudowy usługowej itd. Przedsięwzięcia te niezależnie od 

kwalifikacji i charakteru, muszą być one zgodne z ustalonym w projekcie studium 

przeznaczeniem terenu. 
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W niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko przewidywane skutki realizacji ustaleń 

projektu studium zostały omówione z podziałem na poszczególne komponenty środowiska. 

Ocena skutków realizacji ustaleń tego projektu dokumentu poprzedzona była opisem stanu 

danego komponentu środowiska, zaś skutki jego realizacji zostały podzielone na pozytywne  

i negatywne. 

W prognozie omówiono skutki realizacji ustaleń projektu studium na dobra materialne, 

zabytki, wszystkie komponenty środowiska i zdrowie mieszkańców oraz skutki w zakresie 

lokalizacji i funkcjonowania odnawialnych źródeł energii na terenie miasta. Zakres prognozy 

uzupełniono o zagadnienia związane z adaptacją do zmian klimatu w kontekście ustaleń 

projektu studium. Taką metodę sporządzenia prognozy uznano za właściwą dla oceny 

skutków realizacji ustaleń projektu studium. Uszczegółowienie analizy możliwe będzie na 

etapie prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów planów miejscowych lub na 

etapie ewentualnych ocen oddziaływania na środowisko konkretnych przedsięwzięć przy 

uwzględnieniu parametrów, lokalizacji i charakteru inwestycji. Dlatego też w niniejszej 

prognozie omówiono ogólne oddziaływania na środowisko, które wynikają bezpośrednio 

z ustaleń projektu studium. 

Przewidywane potencjalne negatywne skutki realizacji ustaleń projektu studium na 

poszczególne komponenty środowiska zostały uzupełnione o proponowane środki je 

łagodzące i ograniczające. Należy podkreślić, że nawet zrównoważony rozwój miasta, 

określony w projekcie studium, jako rozwój do wewnątrz, związany będzie z określonymi 

skutkami dla środowiska i nie zawsze będą to skutki pozytywne. Zrównoważone 

zagospodarowanie miasta może w początkowej fazie realizacji powodować określone 

negatywne skutki dla środowiska i stanowić uciążliwości dla mieszkańców, ale w kontekście 

końcowego zaplanowanego efektu korzystnie wpłynie na standardy zamieszkania, rekreacji  

i wypoczynku mieszkańców. 

4.1. Zdrowie mieszkańców 

4.1.1. Czynniki wpływające na zdrowie mieszkańców 

Spośród szerokiej gamy czynników wpływających na zdrowie ludzi i warunki życia w mieście 

należy wymienić: warunki zamieszkania (jakość środowiska, dostępność terenów 

rekreacyjnych, infrastruktury technicznej), transportu, dostępu do usług (nauki, kultury, 

rozrywki), dostępu do rynku pracy. Ponadto jest wiele czynników bezpośrednio 

wpływających na zdrowie mieszkańców i jakość życia a szczególne znaczenie mają te 

warunki środowiskowe, związane z czterema grupami oddziaływań: chemicznych, fizycznych 

i biologicznych oraz oddziaływań związanych z zagrożeniami naturalnymi, jak: osuwiska, 

powodzie, nawalne opady deszczu czy huraganowe wiatry.  

Prowadzony na terenie Gdańska stały monitoring jakości powietrza atmosferycznego 

uwzględnia kryteria dotyczące ochrony zdrowia ludzi. Przekładając wyniki pomiarów 

przeprowadzonych w 2015 r. na warunki zdrowotne należy uznać, że czynnikami istotnie je 

pogarszającymi są zanotowane przekroczenia w zakresie średniodobowych stężeń pyłu PM10 

oraz stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu. W przypadku Gdańska przekroczenia 

dotyczące dopuszczalnych poziomów stężeń pyłu PM10 notowane są tylko na niektórych 

stacjach pomiarowych, natomiast przekroczenia poziomów stężeń benzo(a)pirenu dotyczą 

wartości średniorocznych i są notowane niemal na terenie całego miasta. 
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Ważnym czynnikiem warunkującym stan zdrowia mieszkańców i ich poziom życia jest 

zaopatrzenie gospodarstw domowych w wodę o dobrej jakości oraz wyposażenie terenu  

w sieć kanalizacyjną. W przypadku Gdańska sytuację pod względem zaopatrzenia ludności  

w wodę, jak i pod względem dostępu do kanalizacji sanitarnej, należy określić, jako 

korzystną. Woda rozprowadzana za pośrednictwem komunalnej sieci wodociągowej, spełnia 

wszystkie wymogi określone w obowiązujących przepisach. W wodzie pochodzącej z sieci 

wodociągowej, zawartość związków takich jak np. dwutlenek chloru, żelazo czy mangan nie 

przekracza 40% wartości dopuszczalnych stężeń, które wynoszą odpowiednio 250 mg/l, 

200 mg/l i 50 mg/l. Należy uznać zatem, że za pośrednictwem komunalnej sieci 

wodociągowej, do spożycia przez ludzi, dostarczana jest woda o dobrej jakości, spełniająca 

wszystkie normy określone w obowiązujących przepisach. 

Dla zaopatrzenia ludności w wodę pracuje obecnie 8 podstawowych ujęć komunalnych. 

Ujęcia funkcjonujące na terenie miasta opierają się głównie na studniach eksploatujących 

zasoby wód podziemnych. Dwa z ujęć znajdują się poza granicami miasta i są to: ujęcie wód 

powierzchniowych Straszyn z rzeki Raduni i ujęcie drenażowe w Pręgowie. Na terenie miasta 

dostęp do wody z komunalnej sieci wodociągowej ma 99% gospodarstw domowych. 

Obecnie niemal wszystkie nieruchomości zlokalizowane na terenie miasta podłączone są do 

systemów kanalizacji sanitarnej. Marginalna liczba obiektów funkcjonuje w oparciu  

o zbiorniki bezodpływowe, bądź przydomowe oczyszczalnie ścieków. Są to głównie 

zabudowania zlokalizowane na terenach rolniczych i w obrębie nieintensywnie 

zagospodarowanych obrzeży miasta. 

Na poziom życia mieszkańców istotny wpływ ma również dostęp do terenów zieleni. 

Możliwość swobodnego korzystania z wypoczynku i rekreacji na terenach parków czy 

w obszarach leśnych jest coraz powszechniej uważana za istotny miernik poziomu życia. 

Brak dostępu w tym zakresie dotyczy, przede wszystkim mieszkanców fragmentów dzielnic 

Wrzeszcz Dolny i Oliwa Dolna, a także części: Śródmieścia, Siedlec, Chełmu, Oruni i Jasienia. 

W obrębie zachodniej części miasta ograniczony dostęp do terenów zieleni dotyczy 

mieszkańców Osowy, Klukowa oraz fragmentów Kokoszek. 

Istotnymi czynnikami mającymi wpływ na zdrowie mieszkańców są niebezpieczeństwa 

związane z sytuacjami awaryjnymi oraz zagrożeniami naturalnymi. W przypadku sytuacji 

awaryjnych potencjalne niebezpieczeństwo wystąpienia tego typu zdarzeń związane jest 

przede wszystkim z funkcjonowaniem obiektów i zakładów przemysłowych 

wykorzystujących w procesach technologicznych bądź przechowujących substancje 

niebezpieczne. Funkcjonujące na terenie Gdańska zakłady związane z branżą: chemiczną, 

spożywczą czy stoczniową, a także obiekty składowo-magazynowe czy bazy paliwowe 

stwarzają zagrożenie związane z awaryjnym uwolnieniem niebezpiecznych substancji. 

Podobne zagrożenia wiążą się z funkcjonowaniem tras i obiektów, na których realizowane są 

przewozy substancji niebezpiecznych. W przypadku Gdańska istotne zagrożenia w tym 

zakresie stwarza też transport (morski, kolejowy, lotniczy i samochodowy). 

W zakresie czynników mających swoje źródło w zagrożeniach naturalnych jako jedne  

z najistotniejszych należy wymienić powodzie oraz podtopienia występujące  

w konsekwencji nawalnych opadów, przekraczających przepustowość kanalizacji 

deszczowej. Wiąże to się z istotnymi zagrożeniami związanymi m.in.: z rozlewaniem się 

ścieków komunalnych, zniszczeniami mienia, a także niebezpieczeństwem obrażeń  

u ludzi (np. wskutek porażenia prądem) lub, w skrajnych przypadkach, również utonięć. 
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Występowanie powodzi i podtopień skutkuje także istotnym pogorszeniem warunków 

sanitarnych w zalewanych budynkach, w których rozwijać się mogą szkodliwe pleśnie 

i grzyby. Na wystąpienie tego typu zjawisk narażeni są przede wszystkim mieszkańcy: Oruni-

Olszynki, Błoni-Płoni, części Wyspy Sobieszewskiej, częściowo mieszkańcy Dolnego Miasta, 

Starego Przedmieścia i Wrzeszcza. 

Do istotnych czynników pogarszających standardy jakości życia mieszkańców należy zaliczyć 

osunięcia mas ziemnych. Ich występowanie wiąże się z różnego rodzaju zagrożeniami, które 

mogą prowadzić do uszkodzeń obiektów budowlanych oraz elementów infrastruktury, 

w tym miedzy innymi do rozszczelnień lub zerwań przewodów sieci infrastrukturalnych, 

a także do katastrof budowlanych. Na obszarze miasta obszarami szczególnie zagrożonymi 

ruchami masowymi ziemi są: stoki Wysoczyzny Gdańskiej (Orunia, Lipce i św. Wojciech, 

Biskupia Górka), fragmenty Zaborni, okolice Jasienia i Wzgórza Mickiewicza, a także stok na 

wschodnim brzegu Jeziora Wysockiego oraz porośnięte lasem tereny w rejonie Oliwy  

i Brętowa. 

Czynnikiem poważnie wpływającym na zdrowie i warunki życia mieszkańców jest wu 

stepowanie wysokich i podwyższonych poziomów hałasu w środowisku. Na terenie miasta 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku występują, przede wszystkim 

wzdłuż najbardziej obciążonych ciągów transportowych, takich jak: al. Zwycięstwa, 

al. Grunwaldzkiej, al. Rzeczypospolitej, ul. Chłopskiej, ul. Kołobrzeskiej, ul. Jana z Kolna, 

al. Żołnierzy Wyklętych, al. Hallera oraz na trasach wylotowych: ul. Nowe Ogrody, 

ul. Słowackiego, ul. Spacerowa, ul. Świętokrzyska, ul. Starogardzka, Trakt św. Wojciecha, 

ul. Elbląska oraz w sąsiedztwie zachodniej i południowej obwodnicy miasta. Istotnymi 

oddziaływaniami akustycznymi objęte są również obszary położone w sąsiedztwie Portu 

Lotniczego im. Lecha Wałęsy. Notowane okresowo w sąsiedztwie lotniska podwyższone 

poziomy hałasu dotyczą zarówno pory dziennej, jak i nocnej. W zakresie emisji hałasu do 

środowiska pasmowy układ miasta i wynikające z tego bliskie sąsiedztwo linii kolejowych 

i arterii transportowych przyczynia się do kumulowania uciążliwości akustycznych z różnych 

źródeł emisji. 

Istotną, jakkolwiek trudno mierzalną, ale odczuwalną uciążliwością warunkującą jakość  

i warunki życia mieszkańców jest emisja uciążliwych zapachów. Zasięg i intensywność 

oddziaływania tego czynnika zależy od wielu okoliczności, a natężenie uciążliwości należy 

odnosić do indywidualnego poziomu wrażliwości. Do najistotniejszych źródeł uciążliwych 

zapachów należy zaliczyć plac kompostowy zlokalizowany na terenie Zakładu Utylizacyjnego 

w Gdańsku Szadółkach (aktualnie w likwidacji), którego oddziaływanie obejmuje jednostki 

urbanistyczne Szadółki, Jasień, Zakoniczyn, Łostowice, Maćkowy czy Chełm. Uciążliwe 

oddziaływania zapachowe związane są również z funkcjonowaniem spalarni odpadów Port 

Service, które odczuwalne są w Nowym Porcie. Spośród innych, funkcjonujących  

w mieście, źródeł emisji zapachów należy wymienić także oczyszczalnię ścieków „Wschód”, 

rafinerię Grupy Lotos czy Bazę Manipulacyjną PERN na Krakowcu. 

4.1.2. Przewidywane skutki realizacji projektu studium na zdrowie mieszkańców 

Jednym z głównych celów projektu studium było zapewnienie mieszkańcom miasta jak 

najwyższego poziomu życia wynikającego z poprawy warunków: zamieszkania, pracy, 

dostępności do usług, obsługi w zakresie transportu publicznego oraz dostępności do 

terenów zieleni. W ustaleniach projektu studium położono szczególny nacisk na poprawę 
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wyposażenia przestrzeni miasta w infrastrukturę techniczną i społeczną oraz jej optymalne 

wykorzystanie. Podkreślić należy, że jednym z priorytetów projektu studium było utrzymanie 

i wzbogacenie oferty inwestycyjnej pozwalającej na przyciągnięcie inwestycji generujących 

miejsca pracy. Wynikiem wymienionych zamierzeń planistycznych będzie poprawa 

standardów zamieszkania, poprawa bilansu czasu spędzanego poza domem (mniej 

czasochłonne dojazdy), a także szersza i bogatsza oferta możliwości związanych z rekreacją  

i spędzaniem wolnego czasu. Uwarunkowania wpływające aktualnie na zdrowie ludzi są 

charakterystyczne dla intensywnie zainwestowanych obszarów miejskich. Do istotnych 

czynników wpływających na warunki życia należy zaliczyć również zagrożenia powodzią  

i podtopieniami, zagrożenia dla stanu zasobów i jakości wód podziemnych, wzrost emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, propagacja hałasu czy wzrost niebezpieczeństwa uaktywnienia 

się ruchów masowych. Ustalenia zawarte w projekcie studium, jakkolwiek nie są w stanie ich 

całkowicie wyeliminować, w znacznej mierze mogą wpłynąć na ograniczenie skutków 

wystąpienia tego rodzaju zagrożeń. Identyfikacja i analiza czynników mających wpływ na 

poziom życia i zdrowie mieszkańców pozwoliła na przyjęcie rozwiązań minimalizujących 

potencjalne skutki o negatywnym charakterze. W tabeli 4.1.2.1. zestawiono potencjalne 

skutków realizacji ustaleń projektu studium oraz zaproponowano środki zapobiegawcze, 

ograniczające lub kompensujące ewentualne, zidentyfikowane negatywne oddziaływania. 

Tabela nr 4.1.2.1. 

Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na zdrowie mieszkańców 

Skutki pozytywne 

 kompleksowe zaopatrzenie mieszkańców w wodę dla celów konsumpcyjnych, spełniającą wszystkie 

obowiązujące normy sanitarne krajowe i unijne; 

 modernizacja ujęcia wody powierzchniowej „Straszyn” z rzeki Raduni; 

 wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej poprzez zachowanie stałych ograniczeń współczynników 

spływu z terenów nowej zabudowy oraz kontynuacja realizacji urządzeń osłony 

przeciwpowodziowej, w tym zbiorników retencyjnych, zrzutów i kanałów ulgi, a także poszukiwanie 

możliwości zwiększenia retencji w lasach i na terenach już zabudowanych; 

 wskazanie nowych terenów przeznaczonych pod ogólnodostępne parki i zieleńce; 

 zwiększenie liczby mieszkańców posiadających możliwość 15 minutowego dojścia do terenów zieleni 

urządzonej powyżej 2 ha i/lub 10 i 5 minutowego do terenów zieleni urządzonej poniżej 2 ha; 

poprzez zagospodarowanie strefy buforowej lasów TPK i przeznaczenie fragmentów lasów 

komunalnych na parki leśne;  

 podnoszenie atrakcyjności rekreacyjnej, wypoczynkowej i sportowej cieków oraz zbiorników 

wodnych i terenów bezpośrednio do nich przyległych oraz terenów włączonych do OSTAB; 

 zachowanie wybranych rodzinnych ogrodów działkowych; 

 wskazanie ponad 220 ha terenów na Wyspie Sobieszewskiej, jako tereny zamienne dla 

likwidowanych ogrodów działkowych; 

 wprowadzenie zasad wyznaczania systemu przestrzeni publicznych i określania w ich obrębie 

terenów zieleni urządzonej; 

 udostępnienie dróg wodnych do celów rekreacyjnych, wypoczynkowych i sportowych; 

 ustalanie nakazu zachowania odpowiednio wysokiego udziału powierzchni biologicznie czynnej  

na terenach o funkcjach mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych, włączonych do OSTAB; 

 zapewnienie mieszkańcom wysokiego standardu obsługi transportowej poprzez realizację nowych 
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dróg z preferencją dla transportu zbiorowego, ruchu pieszego i rowerowego wraz z budową węzłów 

integracyjnych i przesiadkowych; 

 wprowadzenie standardu ulicy miejskiej przyjaznego dla pieszych i rowerzystów; 

Skutki negatywne 
Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja 

przyrodnicza negatywnych oddziaływań  

 brak możliwości zapewnienia wszystkim 

mieszkańcom miasta dostępu (5, 10 czy 15 

minutowego) do terenów zieleni urządzonej, 

mimo postępującej poprawy w tym zakresie; 

 potencjalny wzrost zagrożenia uruchomienia 

procesów osuwiskowych; 

 zagrożenie dla wód poziomu wodonośnego na 

Tarasie Nadmorskim i poziomu wodonośnego 

na Żuławach; 

 powstanie miejscowych źródeł emisji 

niezorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza; 

 powstanie miejscowych barier dla swobodnego 

przepływu powietrza na skutek lokalizacji 

obiektów wysokościowych; 

 okresowa emisja zanieczyszczeń zapachowych 

odczuwalnych w kliku dzielnicach miasta; 

 występowanie podwyższonych i wysokich 

poziomów hałasu w środowisku na terenach 

akustycznie chronionych, położonych  

w sąsiedztwie linii kolejowej i głównych ciągów 

transportowych miasta; 

 okresowe i miejscowe uciążliwości związanych 

z funkcjonowaniem Portu Lotniczego im. Lecha 

Wałęsy; 

 realizacja nowych dróg oraz modernizacja już 

istniejących na terenach o dotychczas 

korzystnych warunkach klimatu akustycznego; 

 miejscowy, krótkookresowy wzrost emisji 

niezorganizowanej pyłów w trakcie zabudowy  

i zagospodarowania terenów; 

 

 wymóg zachowania wysokiego udziału 

powierzchni biologicznie czynnej na terenach 

mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych 

włączonych do OSTAB; 

 wymóg urządzania zieleni rekreacyjnej na 

terenach mieszkaniowych,  

 wyznaczenie obszarów przestrzeni publicznych 

wraz zielenią towarzyszącą: 

 wykazywanie w planach miejscowych terenów 

aktywnych osuwisk oraz terenów potencjalnie 

zagrożonych ruchami masowymi ziemi 

i wskazywanie sposobów ich 

zagospodarowania; 

  dalsza rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej  

w rejonie obszarów występowania aktywnych 

osuwisk i terenów zagrożonych ruchami 

masowymi ziemi; 

 zachowanie obecnego użytkowania terenów  

w rejonie ujęć wód podziemnych z pełnym 

respektowaniem zakazów i ograniczeń; 

 dalsza modernizacja Zakładu Utylizacyjnego 

w Szadółkach, w szczególności rozbudowa 

systemu odgazowania składowisk oraz budowa 

hermetycznej hali do kompostowania odpadów; 

 zachowanie powiązań przyrodniczych w ramach 

utrwalonej i przekształcającej się struktury 

przestrzennej miasta w formie (OSTAB);  

 doprecyzowanie ustaleń dla terenów w OSTAB, 

zapewniające ich przewietrzanie oraz obszaru 

miasta (uwzględnienie kierunków powiązań 

przyrodniczych przy lokalizacji zabudowy); 

 ograniczenie lub wykluczenie zabudowy 

w bezpośrednim sąsiedztwie cieków poprzez 

włączenie ich dolin do OSTAB; 

 stosowanie środków technicznych ochrony 

akustycznej (ekrany akustyczne, odpowiednia 

stolarka okienna, odpowiednia izolacja ścian 

budynków, roślinność izolacyjna) dla 

ograniczenia uciążliwości funkcjonowania 

ciągów transportowych; 

 Przestrzeganie dopuszczalnych poziomów pól 
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elektromagnetycznych określonych dla terenów 

dostępnych dla ludzi, a przede wszystkim, dla 

terenów zabudowy mieszkaniowej; 

4.2. Powierzchnia ziemi 

4.2.1. Charakterystyka ukształtowania powierzchni ziemi 

Obszar miasta i jego najbliższa okolica wykazują duże zróżnicowanie pod względem 

geomorfologicznym i geologicznym. Obszar administracyjny miasta Gdańska położony jest 

na styku czterech silnie zróżnicowanych jednostek fizycznogeograficznych, którymi są: 

Żuławy Wiślane (313.54), Pobrzeże Kaszubskie (313.51), Mierzeja Wiślana (313.53) 

i Pojezierze Kaszubskie (314.51), przy czym, wg regionalizacji fizycznogeograficznej Polski 

J. Kondrackiego, trzy pierwsze z nich należą do makroregionu Pobrzeże Gdańskie (313.5 ), 

będącego częścią podprowincji Pobrzeża Południowobałtyckie, a ostatnia – do 

makroregionu 314.5 – Pojezierze Wschodniopomorskie, w podprowincji Pojezierza 

Południowobałtyckiego (rys. 4.2.1.1).  

 
Rys. 4.2.1.1. Położenie Gdańska w podziale fizycznogeograficznym J. Kondrackiego (2002)  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Kondracki (2002) 

Oprócz wymienionych głównych jednostek na terenie Gdańska wyróżnia się mikroregiony: 

platformę Oliwsko-Wrzeszczańską w obrębie Pobrzeża Kaszubskiego oraz Wysoczyznę 

Gdańską i jej strefę krawędziową w obrębie Pojezierza Kaszubskiego (J. Szukalski, M. 

Przewoźniak). Powszechnie stosowany podział miasta na tzw. górny i dolny taras jest 

uzasadniony silnym zróżnicowaniem rzeźby terenu – rys. 4.2.1.2.  



Prognoza oddziaływania na środowisko 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska 

 

   74 

 
Rys. 4.2.1.2. Szkic hipsometryczny miasta  
Źródło: opracowanie własne 

Obecne ukształtowanie rzeźby terenu związane jest z okresem najmłodszego zlodowacenia 

oraz procesami, jakie zachodziły w holocenie. Najbardziej wysunięta na zachód Wysoczyzna 

Gdańska, stanowiąca wysoczyznę morenową, jest najwyżej położoną i największą jednostką 

miasta. Silnie urzeźbiona strefa krawędziowa wysoczyzny przechodzi u jej podnóża  

w platformę, która stanowi terasę erozyjno-akumulacyjną. Dalej na wschód platforma 

przechodzi płynnie w równinę deltową Wisły powstałą na skutek nanoszenia aluwiów 

rzecznych. Wzdłuż linii brzegowej morza, od ujścia Martwej Wisły w kierunku wschodnim 

została kształtowana Mierzeja Wiślana, wyróżniająca się pasem wydm powstałych w efekcie 

akumulacji eolicznej.  

Wysoczyzna Gdańska swe powstanie zawdzięcza bezpośredniej akumulacji lodowcowej. Jest 

to obszar moreny dennej falistej, lokalnie płaskiej oraz moreny czołowej, często o znacznych 

deniwelacjach, zbudowanej głównie z gliny morenowej. Cechą charakterystyczną obszaru 

wysoczyzny jest duża obfitość form wytopiskowych. Występują tu też głęboko wcięte doliny 

subglacjalne jezior: Osowskiego i Wysockiego oraz doliny cieków spływających ku strefie 

krawędziowej. Poszczególne części wysoczyzny położone są na różnych poziomach. W części 

północno-zachodniej, pasmo Osowa-Wysoka-Klukowo-Firoga-Rębiechowo-Kokoszki 

wysokości osiągają 130 - 150 m n.p.m. W części centralnej rejon Migowo-Zabornia-Ujeścisko-

Zakoniczyn wysokości mieszczą się w przedziale 80-110 m n.p.m. W części południowo-

zachodniej najwyższej, w okolicach Kiełpina i Smęgorzyna wzniesienia moreny czołowej  

oscylują na wysokości 140-160 m n.p.m., z kulminacją 161,7 m n.p.m. na północny wschód 

od Smęgorzyna. W części południowej w rejonie Łostowice-Maćkowy-Święty Wojciech 

przeważa pagórkowata morena położona na wysokości 30-80 m n.p.m – rys. 4.2.1.2.  

Na osi Osowa-Firoga-Złota Karczma ciągnie się pas sandrów i równin zastoiskowych, 

zbudowany z fluwioglacjalnych piasków i żwirów. Strefa krawędziowa wysoczyzny 

porozcinana jest bardzo licznymi formami erozyjnymi, co związane jest z odpływem wód  

z topniejących brył martwego lodu. Silnie rozwinięta sieć dolin doprowadziła do 
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rozczłonkowania krawędzi wysoczyzny na zespoły pagórków o bardzo dużym zróżnicowaniu 

wysokości względnych, dochodzących do 100 m i  dużych spadkach osiągających wartości 

50%. W partiach zboczowych występują głównie utwory fluwioglacjalne. Do grupy 

największych dolin należą doliny potoków: Renuszewskiego, Ewy, Czystej Wody, Radości, 

Brętowska, Królewska, Siedlecka, Oruńskiego. Posiadają one liczne palczasto rozgałęzione 

mniejsze dolinki boczne. Platforma u podnóża Wysoczyzny Gdańskiej stanowi pas terenu 

o szerokości 1- 4 km, ciągnący się generalnie z północy na południe. Jedynie na odcinku od 

Sopotu do  centrum Gdańska kierunek jej przebiegu jest nieznacznie wychylony na zachód. 

Pierwotnie platforma stanowiła równinną terasę powstałą na skutek działalności 

wód roztopowych lądolodu, lecz na skutek akumulacji materiału niesionego z wysoczyzny 

przez wody wytapiające się z brył martwego lodu, została przykryta licznymi stożkami 

napływowymi. 

Geneza powstania platformy sprawia, że w jej budowie geologicznej dominują piaski 

różnoziarniste i żwiry. Generalnie terasa stanowi równinę wyniesioną 8 - 25 m n.p.m., której 

powierzchnia nachylona jest nieznacznie ku morzu. Pewne różnice wykazują pozostałości 

platformy abrazyjnej, występującej w pasie przymorskim, w szczególności w rejonie Jelitkowa 

i Przymorza, gdzie w budowie geologicznej dominują piaski z przewarstwieniami namułów 

oraz namuły organiczne i torfy. Inną różnicą jest jej wyniesienie nad poziom morza 

wynoszące tylko 2-3 m. Równina deltowa Wisły nie posiada wyraźnej granicy od zachodu. 

Następuje tutaj płynne przejście z platformy do równiny zajmującej wschodnią część miasta. 

Obecna równina deltowa to rozległy stożek napływowy Wisły, urozmaicony wałami 

ochronnymi i licznymi rowami odwadniającymi. Teren ten ukształtowany został w holocenie 

przez ujściowe ramiona Wisły, które naniosły piaski, przeważnie drobnoziarniste 

oraz namuły organiczne, przekształcone następnie w torfy. Większe torfowiska występują w 

rejonie Oruni, św. Wojciecha i Letnicy. Ponadto lokalnie występuje kreda jeziorna, której 

pokłady nie przekraczają 2 m miąższości. Znaczne obszary omawianego terenu zajęte są 

przez zwartą zabudowę, gdzie od X w. powstawała powierzchniowa warstwa utworów 

nasypowych. Miąższość tych warstw na terenie śródmieścia Gdańska osiąga około 5 - 6 m. 

Występują one również w rejonie dawnych obiektów militarnych jak reduty, bastiony, a także 

w rejonie stoczni i portu. Wysokości terenu wahają się pomiędzy wartościami -0,8 m a 2 m 

n.p.m. oraz lokalnie dochodzą do 5-7 m n.p.m. w rejonie nasypów. Zagłębienia depresyjne 

występują na południe od Martwej Wisły osiągając najniższe wartości w rejonie Olszynki. 

Mierzeja Wiślana to pas terenu oddzielający brzeg morski od lądu. Jest to forma częściowo 

kopalna, występująca w kilku generacjach wydm, znaczących kolejne etapy przyrastania 

lądu. Pierwsze, najstarsze z nich znajdują się obecnie najdalej od morza, a najmłodsze w 

jego bezpośrednim sąsiedztwie. Najmłodszy chroniony pas wydm tworzy ciągnący się na 

zapleczu plaży wał brzegowy o szerokości do 100 m i wysokości od 3-5 m n.p.m. Na jego 

zapleczu znajdują się starsze wały wydmowe, częściowo rozwiane i zniszczone przez 

człowieka. Tworzą one zespoły wydm o nieregularnych kształtach i wysokościach 

wzrastających w kierunku wschodnim od wysokości 3 m n.p.m. w okolicach Jelitkowa 

do kulminacji 31,3 m n.p.m. we wschodniej części Wyspy Sobieszewskiej. Całkowita 

szerokość wałów wydmowych dochodzi do 500-600 m. W podłożu wydm dominują piaski 

średnioziarniste, lokalnie urozmaicone gruntami organicznymi w zagłębieniach 

międzywydmowych. Na skutek zmian odpływu wód Wisły Mierzeja jest przerwana w trzech 

miejscach: w okolicach Wisłoujścia, w pobliżu Górek Zachodnich (przez Wisłę Śmiałą) i przez 

sztucznie utworzony Przekop Wisły. Na przedpolu Przekopu Wisły przyrasta stożek ujściowy, 
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zaś teren położony na wschód od ujścia Wisły Śmiałej ulega silnej abrazji. Zdecydowana 

większość wydm jest ustabilizowana przez porastające je lasy. Jedynie na niektórych 

odcinkach brzegu, najmłodsze, plażowe wydmy wykazują przejawy aktywności eolicznej. 

4.2.2. Skutki realizacji ustaleń projektu studium na powierzchnie ziemi  

Wpływ realizacji ustaleń projektu studium na rzeźbę terenu będzie związany, przede 

wszystkim, z postępującą zabudową nowych terenów, w szczególności tych o znacznych 

deniwelacjach i wysokich spadkach. Za bardzo istotną kwestię, uznać należy sposób 

zagospodarowania wskazany w terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Dla tych 

terenów, należy każdorazowo przeprowadzać weryfikację możliwości zabudowy poprzez 

wykonanie badań geologicznych lub geologiczno-inżynierskich. W projekcie studium (tabela 

4.2.2.1) zestawiono tereny wskazane pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo 

-usługową w podziale na dzielnice Gdańska, w porównaniu z obowiązującym studium 

nastąpi wzrost tych terenów z 2363 ha do 3300 ha, czyli o 11,6%.  

Tabela nr 4.2.2.1  

Tereny inwestycyjne wskazane w projekcie studium pod zabudowę mieszkaniową  

i mieszkaniowo-usługową 

Źródło: projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska 

Koncentracja funkcji produkcyjno-usługowo-składowej i portowej lokalizowana będzie  

w dwóch zasadniczych obszarach, funkcjonujących jako bramy gospodarcze miasta Port  

i Lotnisko (wyspa Ostrów-Nowy Port-Młyniska, Stogi Portowe, Błonia-Płonia, Kokoszki 

Przemysłowe, Barniewice). W projekcie studium wskazano łącznie około 219 ha nowych 

Dzielnica urbanistyczna 

Tereny inwestycyjne w obszarze ZiWS Tereny inwestycyjne poza obszarem ZiWS 

R

a

z

e

m 

z obowiązującymi 

mpzp i SUiKZP  

(bez potrzeby 

zmian) 

wymagające 

zmiany mpzp 

z funkcji innych 

niż M  

i M/U 

bez mpzp 

wymagające 

zmiany 

obowiązującego 

SUiKZP z funkcji 

innych niż M 

i M/U 

z 

obowiązujący

mi mpzp (bez 

potrzeby 

zmian) 

wymagające 

zmiany mpzp 

z funkcji 

innych niż 

M i M/U 

bez mpzp 

Śródmieście 

[ha] 

 
334 14 67 0 0 0 415 

[tys.m²] 1559 44 201 0 0 0 1804 

Wrzeszcz  

[ha] 423 47 8 0 0 0 478 

[tys.m²] 1895 190 25 0 0 0 2111 

Oliwa 

[ha] 67 9 31 0 0 0 107 

[tys.m²] 229 62 92 1 0 0 384 

Południe 

[ha] 791 23 0 317 19 60 1210 

[tys.m²] 3098 80 0 1197 88 205 4668 

Zachód 

[ha] 541 0 0 154 32 114 841 

[tys.m²] 1283 0 0 316 39 172 1810 

Port 

[ha] 207 1 0 1 40 0 249 

[tys.m²] 723 1 0 2 52 0 778 

Gdańsk 

[ha] 2363 94 106 472 91 174 3300 

[mln m²] 8,8 0,4 0,3 1,5 0,2 0,4 11,6 
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terenów przeznaczonych pod funkcje produkcyjno-usługowo-składowe (około 87 ha 

w dzielnicy Port, około 130 ha w dzielnicy Zachód) - tabela 4.2.2.2. W dzielnicy Zachód 

planuje się kontynuację polityki przestrzennej określonej w obowiązującym studium w 

dzielnicach: Barniewice, Matarnia wzdłuż kolei PKM, Kokoszki Przemysłowe, Kokoszki 

Mieszkaniowych - Park Przemysłowo-Technologicznego „Maszynowa”. W rejonie lotniska 

wskazano w projekcie studium około 70 ha nowych terenów dotąd przeznaczonych pod 

funkcje rekreacyjno-sportowe. 

Tabela nr 4.2.2.2  

Tereny przeznaczone na nową zabudowę produkcyjno-usługowo-składową i portową 

wskazane w projekcie studium 

WJednostka  

administracyjna 
Wielkość 

Nowa zabudowa poza obszarami zwartej, w pełni wykształconej 

struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz nie przeznaczona 

w mpzp na funkcje P/U* 

intensywność 0,1 intensywność 0,5 intensywność 1,0 

Śródmieście 
pow. terenu [ha] 0 0 0 

pow. uż, budynków [tys.m2] 0 0 0 

Wrzeszcz 
pow. terenu [ha] 0 0 0 

pow. uż, budynków [tys.m2] 0 0 0 

Oliwa 
pow. terenu [ha] 0 0 0 

pow. uż, budynków [tys.m2] 0 0 0 

Południe 
pow. terenu [ha] 1.4 0 0 

pow. uż, budynków [tys.m2] 1   

Zachód 
pow. terenu [ha] 0 130.2 0 

pow. uż, budynków [tys.m2] 0 521 0 

Port 
pow. terenu [ha] 87 0 0 

pow. uż, budynków [tys.m2] 70 0 0 

Gdańsk 

pow. terenu [ha] 
88.4 130.2 0 

218.6 

pow. uż, budynków [tys.m2] 
71 521 0 

592 

Źródło: projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska 

Tabela nr 4.2.2.3 

Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na powierzchnię ziemi 

Skutki pozytywne 

 rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i terenów zdegradowanych; 

 wyznaczenie terenów pod nowe parki i zieleńce; 

 zachowanie zieleni ekologiczno-krajobrazowej w strefie krawędziowej Wysoczyzny; 

 wydzielenie ze struktury OSTAB osnowy przyrodniczej o znaczącym ograniczeniu możliwości zmiany 

sposobu ich użytkowania i wykorzystania; 

 wymóg zachowania wysokiego udziału powierzchni biologicznie czynnej na terenach włączonych do 

OSTAB, o przeznaczeniu mieszkaniowym i mieszkaniowo-usługowym; 

 polaryzacja lokalizacji funkcji przemysłowo-usługowych, składowych oraz portowych, które wymagać 

będą wielkopowierzchniowych przekształceń; 

Skutki negatywne 
Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja 

przyrodnicza negatywnych oddziaływań 

 nieodwracalne zmiany i przekształcenia rzeźby 

na terenach przeznaczonych pod zabudowę, 

układ transportowy i obiekty infrastruktury 

technicznej; 

 potencjalny wzrost zagrożenia uruchomienia 

 przyjęcie zasady rozwoju miasta do wewnątrz,   

 wyznaczenie Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej 

wyłączonej z możliwości zabudowy; 

  wykazywanie w planach miejscowych terenów 

aktywnych osuwisk oraz terenów potencjalnie 
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procesów osuwiskowych; 

 powstawanie mas ziemnych wymagających 

zagospodarowania; 

 miejscowe zniszczenie pokrywy glebowej wraz  

z szatą roślinną; 

 nieodwracalne zmiany struktury gleby; 

 zmiana warunków gruntowo-wodnych, (na 

części terenu nieodwracalne zmiany możliwości  

retencyjnych i filtracyjnych gruntu); 

 okresowe uruchomienie procesów erozji 

wodnej i wietrznej;  

zagrożonych ruchami masowymi ziemi 

i wskazywanie sposobów ich 

zagospodarowania; 

  dalsza rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej  

w rejonie obszarów występowania aktywnych 

osuwisk i terenów zagrożonych ruchami 

masowymi ziemi; 

 wskazanie na konieczność identyfikacji 

aktywnych osuwisk i terenów zagrożonych 

ruchami masowymi ziemi na etapie 

sporządzania planów miejscowych; 

4.3. Warunki geologiczno-gruntowe 

4.3.1. Charakterystyka warunków geologiczno-gruntowych miasta 

Najstarsze profile wiertnicze w rejonie Gdańska reprezentowane są przez mezozoiczne 

utwory kredowe. Osady kampanu tworzą niemal połowę miąższości osadów kredy. Osady 

kampanu są reprezentowane w swej dolnej części przez piaski, przeważnie drobnoziarniste  

i średniozarniste. Górną część tworzą miękkie margle, miejscami ilaste oraz bardziej trwała 

kreda pisząca z glaukonitem i bułami krzemieni. Osady paleogenu reprezentowane są przez 

osady paleocenu, eocenu, oligocenu i miocenu. Utwory paleoceńskie stwierdzono  

w północnej części Żuław w postaci margli z fosforytami, przykrytych piaskami  

z przeławiceniami margli. Osady oligoceńskie przykrywają niemal ciągłym płaszczem 

powierzchnię kredy i paleocenu. Powierzchnia stropowa tych osadów jest położona na 

głębokości od 65 do 102 m p.p.m. Śródlądowe osady miocenu występują na całym obszarze 

miasta, za wyjątkiem Żuław Wiślanych, gdzie w znacznym stopniu zostały zniszczone przez 

erozję i egzarację w plejstocenie. W spągowej części miocenu występują piaski 

gruboziarniste kwarcowe, wyżej iły i iły piaszczyste oraz piaski pylaste przykryte węglem 

brunatnym. Nad węglem lokalnie leży jeszcze warstwa piasków. Powierzchnia stropowa 

znajduje się na głębokości 20 m–90 m p.p.t. Osady czwartorzędu występują w postaci ciągłej 

i dość miąższej pokrywy. Na obszarze moreny stwierdzono mozaikowe zróżnicowanie 

pokrywy geologicznej, w formie różnych kompleksów litologicznych, w przeciwieństwie do 

sandrów i równin zastoiskowych, gdzie pokrywa litologiczna jest jednolita. Osady starsze 

odsłaniają się jedynie na małych wychodniach na krawędzi wysoczyzny. Poza Żuławami, 

gdzie osady holoceńskie stanowią około 25% miąższości osadów czwartorzędowych,  

w obrębie czwartorzędu występują w ogromnej przewadze osady wieku plejstoceńskiego. 

Aluwia deltowe pokrywają całe Żuławy. Są to przeważnie drobnoziarniste piaski często  

z domieszką zbutwiałych szczątków roślin, mułków, glin rzecznych, namułów organicznych, 

torfów. Układ wymienionych warstw jest bardzo zmienny, przeplatający się. Miąższość serii 

deltowej dochodzi do 38 m. Do najmłodszych utworów holoceńskich należą piaski wydmowe 

osiągające w niektórych odcinkach miąższość 30 m. Pierwotne struktury utworów 

powierzchniowych nie zachowały się w dzielnicach, w których występuje  historyczna 

zabudowa. Są to głównie tereny historycznego śródmieścia o raz tereny portowo-

stoczniowe. Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe, grunty rodzime zostały pokryte 

różnego rodzaju nasypami budowlanymi (piaski, gliny, gruz, czasem odpady). Większość tych 

nasypów w historycznym śródmieściu osiąga miąższość kilku metrów. Duże obszary 
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nasypów o mniejszej miąższości występują również w pobliżu Stogów, Oliwy, Żabianki, 

Jelitkowa, Brętowa i na Siedlcach. Największa miąższość nasypów dochodząca nawet do 

kilkunastu metrów występuje na terenach przemysłowo-portowych. Na tych terenach 

nasypy zbudowanie są z utworów mineralnych, są to przeważnie piaski.  

Opierając się na dokumentach archiwalnych (mapy geochemiczne Atlasu geochemicznego 

Polski oraz Atlasu geochemicznego Pobrzeża Gdańskiego, 1999) można przypuszczać, że na 

szeregu fragmentach miasta mogą występować grunty o podwyższonej zawartości metali 

ciężkich miedzi i kadmu. Oba metale w podwyższonej wartości notowane były w gruntach na 

Dolnym Tarasie, w rejonie Przeróbki i w zachodniej części Stogów. Natomiast podwyższone 

wartości ołowiu w gruntach były notowane również na Stogach i Przeróbce. We 

wspomnianych materiałach archiwalnych wskazano występowanie podwyższonych 

zawartości fosforu praktycznie na całych Żuławach Wiślanych, na pozostałych fragmentach 

miasta najwyższe koncentracje stwierdzone zostały na obszarze Przeróbka - zachodniej 

części Stogów, na terenie wyspy Ostrów i w rejonie zakładów fosforowych. Najniższymi 

koncentracjami fosforu cechowały się tereny w pasie nadmorskim, niewielkie powierzchnie 

w rejonie Przekopu Wisły oraz teren w północnej części Stogów. Stwierdzone poziomy 

zanieczyszczeń gruntów nie wykluczają ich użytkowania i wykorzystania czy 

zagospodarowania miejskiego. Od 1999 roku na terenie miasta nie były prowadzone 

kompleksowe badania jakości gruntów. 

W granicach miasta mogą znajdować się inne, obecnie niezidentyfikowane tereny 

zanieczyszczone. Po ich zidentyfikowaniu będą one poddane rekultywacji lub remediacji po 

opracowaniu stosownej dokumentacji w czasie ich zabudowy lub zagospodarowania. Do 

prac rekultywacyjnych lub remediacji kwalifikować się mogą również tereny zdegradowane 

w wyniku nielegalnego wydobycia bursztynu w obrębie nadmorskiego pasa wydmowego na 

terenie Stogów i Wyspy Sobieszewskiej. 

4.3.2. Skutki realizacji ustaleń projektu studium na warunki geologiczno-gruntowe 

Wpływ ustaleń projektu studium na warunki geologiczno-gruntowe będzie związany 

bezpośrednio z wprowadzaniem zabudowy na tereny dotychczas niezabudowane  

i niezagospodarowane. W większości skutki realizacji będą analogiczne jak w przypadku 

oddziaływań na powierzchnię ziemi (rozdział 4.2.2). Szczegółowe rozwiązania zapobiegające 

negatywnym skutkom będą określane na etapie sporządzania planów miejscowych  

i projektów budowlanych. 

Na rysunku projektu studium wskazano następujące obszary wymagające rekultywacji  

i remediacji: 

 teren zlikwidowanej bazy paliw w Nowym Porcie, na terenie tzw. Szańca Zachodniego, 

w obrębie której przeprowadzone badania wykazały wysoką koncentrację 

węglowodorów ropopochodnych; zakres i typ prac niezbędnych do przeprowadzenia w 

obrębie przedmiotowego terenu nie jest obecnie znany; 

 teren bazy magazynowej nr 32 przy ulicy Wiślnej 20A, gdzie w rejonie tac 

zbiornikowych wykazano zanieczyszczenie gruntu węglowodorami ropopochodnymi; 

przewiduje się remediację lub rekultywację terenu; 

 teren składowiska odpadów przemysłowych (odpadów paleniskowych) w Letnicy. 

Kwatera IV granicząca z osiedlem mieszkaniowym w Nowym Porcie została 

zrekultywowana poprzez wprowadzenie zadarnienia i nasadzeń roślinności; pozostałe 
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trzy kwatery nie są wykorzystywane do składowania odpadów, ich powierzchnie 

zadarniono ale nie zostały one formalnie wyłączone z eksploatacji. 

Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium zestawiono w tabeli 4.3.2.1. 

Tabela nr 4.3.2.1 

Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na budowę geologiczną  

Skutki pozytywne 

 identyfikacja terenów zdegradowanych i wskazanie ich do rekultywacji i remediacji; 

 zachowanie zieleni ekologiczno-krajobrazowej w strefie krawędziowej Wysoczyzny; 

  wydzielenie ze struktury OSTAB osnowy przyrodniczej o znaczącym ograniczeniu możliwości zmiany 

sposobu ich użytkowania i wykorzystania; 

 wymóg zachowania wysokiego udziały powierzchni biologicznie czynnej na terenach włączonych do 

OSTAB, o przeznaczeniu mieszkaniowym i mieszkaniowo-usługowym; 

  polaryzacja lokalizacji funkcji przemysłowo-usługowych, składowych oraz portowych, które 

wymagać będą wielkopowierzchniowych przekształceń; 

Skutki negatywne 
Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja 

przyrodnicza negatywnych oddziaływań 

 nieodwracalne zmiany w budowie geologicznej  

w czasie wydobywania kopalin; 

 wymieszanie gruntów rodzimych z osadami 

obcymi w czasie robót budowlanych; 

 miejscowe, nieodwracalne zmiany warunków 

geologiczno-gruntowych i zmiany w głębokości 

zalegania pierwszego poziomu wód gruntowych; 

 powstawanie mas ziemnych wymagających 

zagospodarowania; 

 wykazywanie w planach miejscowych terenów 

aktywnych osuwisk oraz terenów potencjalnie 

zagrożonych ruchami masowymi ziemi 

i wskazywanie sposobów ich 

zagospodarowania; 

 wymóg wykonywania badań geotechnicznych 

lub geologiczno-inżynierskich i konieczność 

stosowania rozwiązań technicznych 

zapewniających stabilność zboczy; 

 ograniczanie prac ziemnych do terenów 

lokalizacji planowanych przedsięwzięć i ich 

obsługi transportowej oraz technicznej; 

4.4. Wody podziemne  

4.4.1. Charakterystyka wód podziemnych w rejonie Gdańska 

Zgodnie z podziałem regionalnym zwykłych wód podziemnych Polski wg B. Paczyńskiego, 

PIG, 1995r. Gdańsk leży w obrębie V pomorskiego i IV gdańskiego regionu, zaś jego 

południowo-wschodnia część w subregionie żuławskim (IV1). W 2005 roku przeprowadzono 

wstępną regionalizację wód podziemnych Polski według wytycznych Ramowej Dyrektywy 

Wodnej. Zgodnie z definicją podaną w tej Dyrektywie, jednolite części wód podziemnych 

JCWPd - (groundwater bodies) obejmują te wody podziemne, które występują w warstwach 

wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący  

w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania 

pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych. W 2008 roku 

zweryfikowano przebieg granic jednolitych części wód podziemnych - JCWPd i podzielono 

obszar Polski na 172 części (PIG – Z. Nowicki, A. Sadurski). Zgodnie z tą regionalizacją  

w obrębie miasta Gdańska przebiega granica pomiędzy 13 JCWPd i 15 JCWPd (rys. 4.4.1.1). 
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Obszar JCWPd 13 obejmuje zlewnie Piaśnicy, Redy i Zagórskiej Strugi, Raduni z Motławą oraz 

bezpośrednie zlewnie Morza Bałtyckiego, a główne poziomy wodonośne wyodrębnione 

zostały w utworach czwartorzędu. Na obszarze JCWPd 13 formowane są najważniejsze 

strumienie filtracyjne gdańskiego systemu wodonośnego zasilające w znacznej części Żuławy 

Gdańskie (GZWP 111 i 112) i pradolinę Redy-Łeby (GZWP 110 - poza granicami Gdańska).  

Obszar JCWPd 15 obejmuje zlewnie Martwej Wisły w granicach Żuław Gdańskich. Wody 

podziemne występują w bezpośrednim kontakcie z systemami polderowymi i kontaktują się 

z wodami morskimi. Na skutek wieloletniej eksploatacji tych wód nastąpiły trwałe zmiany  

w hydrodynamice i hydrochemii wód podziemnych. 

 
Rys. 4.4.1.1 Podział na jednolite części wód podziemnych w obrębie Gdańska  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/ 

W gdańskim systemie wodonośnym główny obszar zasilania obejmuje znaczne powierzchnie 

Pojezierza Kaszubskiego, gdzie infiltracja opadów atmosferycznych do systemu 

wodonośnego jest największa. Wody głębszych poziomów wodonośnych są intensywnie 

zasilane z poziomów czwartorzędowych. Strefa tranzytu wód najwyraźniej występuje  

w strefie krawędziowej Pojezierza Kaszubskiego. Cechują ją znaczne spadki zwierciadła wód 

podziemnych. Strefa drenażu wód związana jest z obszarem Żuław Wiślanych, Tarasem 

Nadmorskim oraz wodami Bałtyku (rys. 4.4.1.2). System ten charakteryzuje się dużą 

zmiennością, wynika to z morfologii i urozmaiconego ukształtowania terenu, złożonej 

budowy geologicznej, zmiennej litologii osadów, zróżnicowanej miąższości  

i rozprzestrzenienia warstw oraz współwystępowania zbiorowisk wodonośnych.  

Uwzględniając to można wyróżnić wody w obrębie piętra:  

 czwartorzędowego (Q): poziom plejstoceńsko-holoceński (Qpl-H) i poziomy 

międzymorenowe (Qm) 

 neogeńsko-paleogeńskiego (Ng+Pg): poziom mioceński (M) i oligoceński (Ol) 

 kredowego (K): poziom wód porowych i poziom wód szczelinowych. 

Wymienione poziomy wodonośne są powiązane w spójnym systemie obiegu wody  

i stanowią podstawę systemu wodonośnego Gdańska, ilustruje to rys. 4.4.1.4. 
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Rys. 4.4.1.2. Schemat krążenia wód w JCWPd 13 i JCWPd 15 w Gdańsku  
Źródło: http://psh.gov.pl/artykuly_i_publikacje/ 

  
Rys. 4.4.1.3. Zgeneralizowany przekrój hydrogeologiczny w rejonie Gdańska  
Źródło: Przegląd geologiczny vol. 64, nr 6, 2016r. 

http://psh.gov.pl/artykuly_i_publikacje/


Prognoza oddziaływania na środowisko 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska 

 

   83 

 
Rys. 4.4.1.4. Główne zbiorniki wód podziemnych w rejonie Gdańska  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://epsh.pgi.gov.pl/esph/ 

Czwartorzędowe piętro wodonośne występuje na całym obszarze Gdańska. Poziomy 

międzymorenowe (Qm) występują na Pojezierzu Kaszubskim, zwykle na głębokości od 10 do 

100 m, są one zbudowane z piasków drobno- i średnioziarnistych o miąższości 5-40 m. Na 

Tarasie Nadmorskim i Żuławach Gdańskich, główną rolę pełni poziom plejstoceńsko-

holoceński (Qpl-H) i stanowi podstawę zaopatrzenia aglomeracji gdańskiej w wodę. 

Zwierciadło wody jest swobodne lub pod niewielkim ciśnieniem. Poziom wodonośny na 

Tarasie Nadmorskim i Żuławach związany jest z piaskami i żwirami fluwioglacjalnymi, które 

są przykryte osadami stożków napływowych. W jego skład wchodzą również piaszczyste 

osady serii deltowej. Kompleks ten osiąga miąższość od 25 do 40 m. Na podstawie 

wyjątkowo korzystnych parametrów hydraulicznych warstw wodonośnych został 

wyodrębniony Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 112 Żuławy Gdańskie. Stanowi on 

podstawę zaopatrzenia systemu wodociągowego Gdańska i Sopotu. Wody zbiornika są 

eksploatowane przez największe ujęcia komunalne: „Czarny Dwór”, „Zaspa” i „Lipce”. Poziom 

mioceński (M) związany jest z piaskami drobnoziarnistymi, często zamulonymi, 

przewarstwionymi utworami ilasto-mułkowatymi i węglem brunatnym. Utwory te mają 

kontakt hydrauliczny z plejstoceńską warstwą wodonośną. Miąższość osadów mioceńskich 

jest zmienna od kilkudziesięciu metrów na Pojezierzu Kaszubskim do kilku lub kilkunastu 

metrów na Tarasie Nadmorskim. Zwierciadło wody o ciśnieniu subartezyjskim najwyżej 

stabilizuje na Pojezierzu Kaszubskim, obniża się w kierunku Tarasu Nadmorskiego, Żuław 

Gdańskich i doliny Raduni. Poziom oligoceński (Ol) zbudowany jest z piasków drobno- 

i średnioziarnistych kwarcowo-glaukonitowych. Lokalnie mogą go dzielić rozległe soczewy 

iłów lub mułków. Ma ona ciągły charakter w strefie krawędziowej wysoczyzny (na kierunku 

północ-południe) oraz na Tarasie Nadmorskim. Na Żuławach poziom ten nie występuje. 

Miąższość warstwy oligoceńskiej jest stosunkowo niewielka i waha się od 5 m do około 20 m, 



Prognoza oddziaływania na środowisko 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska 

 

   84 

a tylko na Tarasie Nadmorskim zwiększa się do 20 - 30 m. Strop warstwy wznosi się 

generalnie w kierunku południowym. Poziom oligoceński ma dla zaopatrzenia w wodę 

najmniejsze znaczenie ze wszystkich ujmowanych do eksploatacji w rejonie Gdańska. Piętro 

kredowe tworzy rozległą strukturę hydrogeologiczną zwaną „zbiornikiem gdańskim” lub 

Subniecką Gdańską – rys. 4.4.1.2. Struktura ta stanowi podstawę wydzielenia kredowego 

zbiornika GZWP nr 111-Subniecka Gdańska. Obejmuje ona obszar centralnej i wschodniej 

części Pojezierza Kaszubskiego, Taras Nadmorski u podnóża Wysoczyzny Gdańskiej oraz 

Żuławy Gdańskie i Wiślane. Warstwę wodonośną zbiornika tworzą piaski drobno-  

i średnioziarniste z glaukonitem (wody porowe) oraz piaski węglanowo-krzemionkowe (wody 

szczelinowe). Miąższość tej warstwy jest największa w rejonie Gdańska i wynosi 150m. 

4.4.2. Skutki realizacji ustaleń projektu studium na wody podziemne 

Wpływ ustaleń projektu studium na wody podziemne będzie wynikał przede wszystkim  

z polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia nowych terenów pod zabudowę 

mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową, funkcję portowo-przemysłowo-usługową. 

Pozytywny wpływ będzie miała realizacja infrastruktury drogowej wyposażonej w kanalizację 

deszczową. Największe ujęcia miejskie „Czarny Dwór” i „Zaspa”, „Lipce” zlokalizowane są  

w rejonach o już wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, zatem zagrożenie dla 

wód podziemnych ujmowanych do eksploatacji wynikać będzie przede wszystkim z czynnika 

naturalnego: słabej, naturalnej warstwy izolacyjnej i istnienia historycznych źródeł 

zanieczyszczeń. Z uwagi na zagrożenia występujące w rejonach ujęć zlokalizowanych na 

dolnym tarasie, w projekcie studium wskazano lokalizację rezerwowych ujęć wód 

podziemnych: „Grodza Kamienna” (rozpatrywane lokalizacje w rejonie dawnego Dworca 

Kłodno oraz Bastionu Wilk) i na górnym tarasie w rejonie ulicy Maszynowej w zachodniej 

części Gdańska na wysoczyźnie. Ta druga lokalizacja jest zgodna z rekomendacją 

Państwowego Instytutu Geologicznego. Wpływ na wody podziemne będzie się też przejawiał, 

w kontekście przyjętego w projekcie studium scenariusza demograficznego, w zakresie 

możliwości zwiększania poboru wód podziemnych. Dwa z przyjętych scenariuszy tego 

rozwoju będzie miało wpływ na zwiększenie zapotrzebowania na wodę, a to może 

skutkować naruszeniem równowagi obiegu wód podziemnych. Potencjalne, negatywne 

skutki mogą być ograniczane lub zminimalizowane w wyniku wprowadzenia monitoringu 

osłonowego i szczegółowych wskazań prowadzenia eksploatacji wód podziemnych na 

ujęciach miejskich.  

Tabela nr 4.4.2.1. 

Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na wody podziemne 

Skutki pozytywne 

 dominujący udział ujęć wód podziemnych dla zaopatrzenia mieszkańców w wodę i dostosowanie ich 

pracy do optymalnego wykorzystania zasobów; 

 konieczność zachowania stałego funkcjonowania studni w Pasie Nadmorskim; 

 wskazanie nowej lokalizacji dla rezerwowego ujęcia wody podziemnej na wysoczyźnie; 

 Pełne respektowanie zakazów, nakazów i ograniczeń ustanowionych stref ochronnych ujęć wód 

podziemnych określonych w zarządzeniach dyrektora RZGW w Gdańsku; 

 w rejonie ujęć „Czarny Dwór” i „Zaspa” wyznaczenie pełnostandardowej ulicy Bulwar Zielony; 

 dalsza modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej; 
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 dalsza rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach pozbawionych tych obiektów 

infrastruktury; 

 dalsza modernizacja ujęcia wody powierzchniowej „Straszyn” z rzeki Raduni; 

 wskazanie na konieczność kontynuowania programu monitoringu jakościowego i ilościowego 

zasobów wodny pitnej miasta;   

Skutki negatywne 
Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja 

przyrodnicza negatywnych oddziaływań 

 zagrożenie dla wód poziomu wodonośnego na 

Tarasie Nadmorskim; 

 zagrożenie dla wód poziomu wodonośnego na 

Żuławach; 

 stopniowe zwiększanie eksploatacji wód z ujęć 

podziemnych dla zaopatrzenia mieszkańców  

w wodę pitna; 

 miejscowe zmiany warunków gruntowo 

-wodnych na terenach przeznaczonych pod 

zabudowę, układ drogowy i infrastrukturę 

techniczną; 

 zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych  

w rejonach eksploatacji kopalin; 

 zachowanie obecnego użytkowania terenów  

włączonych w granice stref ochronnych ujęć 

wód podziemnych z pełnym respektowanie 

zakazów i ograniczeń określonych  

w zarządzeniach dyrektora RZGW w Gdańsku; 

 racjonale, ograniczone zagospodarowanie 

terenów stref ochronnych ujęć dla celów 

rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowych; 

 

4.5. Warunki hydrologiczne 

4.5.1. Charakterystyka wód powierzchniowych 

Na strukturę układu hydrograficznego Gdańska ma wpływ przede wszystkim ukształtowanie 

terenu. Układ ten buduje sieć rzek, potoków i cieków, kanałów, zbiorników retencyjnych, 

jezior, polderów wraz z układem melioracyjnym oraz bezpośrednie sąsiedztwo Zatoki 

Gdańskiej. Ponadto na współczesny układ hydrograficzny miasta miały wpływ czynniki 

antropogeniczne. Działania te rozpoczęły się już w średniowieczu (Kanał Raduński) i były 

kontynuowane w późniejszych okresach: w XVII (Opływ Motławy) i w XIX wieku (Przekop 

Wisły i Wisła Śmiała). Głównym celem wprowadzenia zmian w układzie hydrograficznym  

w czasach historycznych miasta były względy gospodarcze: rozwijająca się gospodarka 

wynikająca z dostępu do morza i rolnictwo (uprawy na terenie Żuław). Istotnym celem 

przebudowy układu rzek był również cel obronny w formie fortyfikacji (Opływ Motławy). 

Przez teren miasta przebiega wododział oddzielający potoki wpadające do Zatoki Gdańskiej 

od zlewni potoków spływających na zachód.  

Podstawowy układ hydrologiczny tworzą następujące rzeki: 

 Martwa Wisła, 

 Wisła Śmiała, 

 Motława, 

 Kanał Raduni nazywany Nową Radunią, 

 Stara Radunia. 

Do głównych cieków spływających z wysoczyzny należą:  

 Potok Oliwski (dopływają do niego potoki: Zajączkowski, Czysta Woda, Ewy, 

Rynarzewski),  
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 Potok Oruński (dopływają do niego potoki: Szadólski, Kozacki i Kowalski),  

 Potok Siedlicki (na znacznych odcinkach, jako kolektor kanalizacji deszczowej), 

 Potok Strzyża (dopływają do niego potoki: Jasień, Jaśkowy, Królewski i Matarnicki). 

 
Rys. 4.5.1.1. Ogólny podział hydrologiczny obszaru Gdańska  
Źródło: opracowanie własne na podstawie Rastrowej Mapy Hydrologicznej Polski 

Łączna długość potoków w granicach miasta wynosi około 129 km, a ich tereny źródliskowe 

znajdują się głównie na wysoczyźnie. W części wysoczyznowej miasta fragmentarycznie lub 

w całości znajdują się jeziora: Osowskie (o powierzchni 29 ha), Wysockie (o powierzchni 

32 ha) i Jasień (o powierzchni 20 ha). Jezioro Osowskie jest jeziorem bezodpływowym, 

położonym w rynnie lodowcowej. Jezioro Wysockie również położone jest w rynnie, ale 

odwadniane jest przez dopływ Strzelenki. Jezioro Jasień znajduje się w zagłębieniu 

wytopiskowym, z którego wypływa potok Jasień. Ponadto w wysoczyznowej części miasta,  

w warunkach rzeźby młodoglacjalnej występują liczne obszary bezodpływowe wypełnione 

wodą (jeziorka, oczka, mokradła), głównie w rejonie Jasienia i Kiełpina. Na wyspie Stogi 

znajduje się Pusty Staw (o powierzchni 7,6 ha). Jest to zbiornik bezodpływowy położony  

w zagłębieniu międzywydmowym, zasilany głównie przez wody z sieci rowów 

melioracyjnych. W zagłębieniach międzywydmowych pasa leśnego wzdłuż morza znajdują 

się także inne drobne zbiorniki. Wiele z nich zanikło, przekształciło się w torfowiska lub 

zostało zniszczonych w ostatnich dziesięcioleciach przez intensywne odpompowywanie 

wody przy nielegalnym poszukiwaniu i płukaniu bursztynu. Najlepiej wykształconym 

jeziorem typu torfowiskowego był Mały Pusty Staw położony na północ od Pustego Stawu. 

Obecnie zbiornik ten praktycznie nie istnieje, a jego potorfowiskowe obrzeża zostały 

zasypane piaskiem pozostałym przy wypłukiwaniu bursztynu. Na uwagę zasługują niewielkie 

jeziora: Karaś i Ptasi Raj położone w rezerwacie „Ptasi Raj” na Wyspie Sobieszewskiej. Ze 

względu na cykliczne wlewy do nich wód z Zatoki Gdańskiej mają one nieco odmienne 

zbiorowiska roślinności wodnej (słonolubna – halofile). Charakterystyczne dla Gdańska są 
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niewielkie stawy powstałe przez podpiętrzanie wód cieków przepływających przez miasto, 

np. na potokach: Jelitkowskim, Oruńskim, Siedlickim czy Strzyży. 

Do istotnych elementów tworzących układ hydrograficzny miasta należą również zbiorniki 

retencyjne. Na terenach Żuław i Mierzei Wiślanej znajdują się poldery (tereny odwadniane 

mechanicznie), których celem jest regulacja stosunków gruntowo-wodnych, m.in. na 

terenach rolniczych (rys. 4.5.1.2). 

 
Rys. 4.5.1.2. Tereny odwadniane mechanicznie w granicach Gdańska  
Źródło: opracowanie własne, 2016r. 

4.5.2. Skutki realizacji ustaleń projektu studium na wody powierzchniowe 

Wpływ realizacji ustaleń projektu studium na układ hydrograficzny będzie wynikał, przede 

wszystkim z planowanej budowy zbiorników retencyjnych oraz planowanej intensywnej 

rozbudowy systemu małej retencji, co skutkować będzie zwiększeniem lokalnej retencji wód 

opadowych i roztopowych oraz ograniczenie ich bezpośredniego dopływu do cieków. 

Tabela nr 4.5.2.1 

Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na wody powierzchniowe  

Skutki pozytywne 

 zwiększenie retencji wód opadowych i roztopowych poprzez dalszą budowę zbiorników retencyjnych 

i intensywną rozbudowę lokalnych systemów małej retencji; 

 włączenie dolin rzecznych i części zbiorników wodnych do OSTAB; 

 dalsza modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami 

podczyszczającymi na ich wylotach w szczególności na Dolnym Mieście, Stogach i Nowym Porcie; 

 określanie w planach miejscowych współczynnika odpływu do wielkości jak w stanie istniejącym  

w szczególności w zlewniach Strzyży i Potoku Siedlickiego;  
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 ograniczanie nagłych, gwałtownych wzrostów poziomów wód w ciekach spływających z Wysoczyzny, 

poprzez uregulowanie w nich przepływu; 

 zmniejszenie zagrożenia powodziowego i podtopień lokalnych szczególności w zlewniach Strzyży,  

Potoku Siedlickiego i kolektora Kołobrzeska; 

 przebudowa układu odwodnieniowego na terenie Olszynki, Rudnik i na Wyspie Sobieszewskiej na 

niezależny układ obsługujący obszary zurbanizowane i obszary Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej;  

 wskazanie na konieczność skonstruowania i stosowania matematycznego modelu zlewniowego 

spływu powierzchniowego wód opadowych; 

Skutki negatywne 
Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja 

przyrodnicza negatywnych oddziaływań 

 zmiany i przekształcenia w korytach i dolinach 

cieków w wyniku realizacji zbiorników 

retencyjnych i miejscowej regulacji cieków; 

 przebudowa układu hydrograficznego na 

terenach o dominującej funkcji przemysłowo 

-usługowej, składowej i portowej; 

 okresowe zagrożenie zanieczyszczeniami wód 

w wyniku realizacji planowanych przedsięwzięć  

na terenach o dominującej funkcji 

przemysłowo-usługowej, składowej i portowej; 

 okresowe zagrożenie zanieczyszczenia wód 

Martwej Wisły w wyniku eksploatacji kruszywa; 

 wykorzystanie naturalnych materiałów do 

wzmocnienia brzegów zbiorników i brzegów 

cieków i zbiorników; 

 zachowanie odkrytych koryt cieków; 

 wykorzystanie terenów zieleni do realizacji 

małej lokalnej retencji wód opadowych  

i roztopowych; 

 

4.6. Grunty rolne 

4.6.1. Charakterystyka warunków glebowo-rolniczych 

W granicach miasta Gdańska na Żuławach (Olszynka i Orunia) i południowej części 

Wysoczyzny Gdańskiej, występuje koncentracja najlepszych gruntów rolnych (obejmując I, II  

i III klasę bonitacyjną). Grunty klasy I i II, to odpowiedniki wysokich kompleksów przydatności 

rolniczej gleb: pszennych bardzo dobrych i pszennych dobrych.  Grunty klasy I występują 

jedynie w południowej części Wyspy Sobieszewskiej i zajmują one powierzchnię 22 ha. 

Wysoka jakość gruntów występuje również na trwałych użytkach zielonych usytuowanych 

głównie na Wyspie Sobieszewskiej (należą tu użytki zielone zaliczane do I i II klasy 

bonitacyjnej). Gorszej jakości grunty rolne, klas bonitacyjnych od IV do VI, występują 

generalnie w części wysoczyznowej miasta i zostały zaliczone do kompleksów przydatności 

rolniczej żytnich oraz zbożowo-pastewnych. Na terenie miasta występują również gleby 

antropogeniczne: kulturoziemne oraz industrio- i urbanoziemne. Gleby kulturoziemne to 

tereny ogrodów działkowych i ogrodów (gleby nazywane hortisolami). Z kolei gleby 

antropogeniczne typu industrio- i urbanoziemne (są to m.in. nasypy ziemno-gruzowe, 

wyrobiska, zwałowiska, skarpy i gleby zasalane wzdłuż dróg) obejmują utwory glebowe 

przeobrażone wskutek oddziaływania przemysłu (np. składowisko odpadów), procesów 

wojennych (historyczne Śródmieście), zabudowy przemysłowej (np. Stogi Portowe), 

usługowej i mieszkalnictwa (Gdańsk Południe i Zachód) oraz innych obiektów 

infrastrukturalnych (np. Obwodnica Południowa na terenie żuław). 

Z genetycznego punktu widzenia najlepsze gleby w postaci mad występują w części Żuław 

Gdańskich. W północnej części wyspy Stogi i Wyspy Sobieszewskiej występują gleby 
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bielicowe i rdzawe, a w części wysoczyznowej: gleby brunatne wyługowane i kwaśne, 

brunatne właściwe, torfowe i murszowe oraz bielicowe i pseudobielicowe. 

W ostatnich latach (2007–2015) trwa proces zabudowy gruntów rolnych w dzielnicach 

Zachód i Południe, głównie pod funkcje mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe oraz 

produkcyjno-usługowe. 

Na rys. 4.6.1.1. przedstawiono ewidencyjne grunty rolne, które tylko w części są rzeczywiście 

wykorzystywane rolniczo, a w części są to grunty odłogowane lub ugory. Gleby z powodu 

działań antropogenicznych lub ugorowania (zaniechanie prac uprawowych) mają 

przekształcony naturalny profil. Pomimo trwającego procesu urbanizacji lub ugorowania, na 

terenie Gdańska wciąż prowadzi się produkcję rolną i ogrodniczą, głównie na Żuławach 

(dzielnice Olszynka i Orunia), Wyspie Sobieszewskiej oraz na niewielkich obszarach w 

południowej części miasta (np. Maćki, Osowa czy Klukowo). 

 
Rys. 4.6.1.1. Ewidencyjne grunty rolne w granicach miasta  

Źródło: opracowanie własne, 2016r. 

4.6.2. Skutki realizacji ustaleń projektu studium na grunty rolne  

W projekcie studium wskazano na konieczność zachowania najcenniejszych w mieście 

gruntów rolnych (Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej) na terenach: Olszynki, Oruni, Niegowa, 

fragmentarycznie na Błoniach i południowej części Wyspy Sobieszewskiej. W obrębie 

Olszynki, Błoni i Oruni ustalenia projektu studium wskazują na możliwość lokalizacji 

urządzeń aerotermalnych oraz słonecznych wolnostojących, a w rejonie rafinerii Grupy 

LOTOS na Błoniach i na wschód od niej - elektrowni wiatrowych. Natomiast w Obszarze 

Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich (w Niegowie na południe od Starej Raduni i na 

południowej części Wyspy Sobieszewskiej), nie dopuszcza się użytkowania nie związanego  

z rolnictwem. Na pozostałych terenach obecnie wykorzystywanych rolniczo dopuszczono 

możliwość wprowadzania zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz produkcyjno-usługowej. 
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Na Wyspie Sobieszewskiej w granicach rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyznaczono 

obszar lokalizacji zamiennych dla likwidowanych rodzinnych ogrodów działkowych na 

terenie miasta oraz wskazano na możliwość realizacji imprez plenerowych. 

Tabela nr 4.6.2.1. 

Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na grunty rolne 

Skutki pozytywne 

 na obszarze Niegowa, Oruni, Olszynki, Błoni i Płoni oraz w południowej części Wyspy Sobieszewskiej 

zachowanie terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej z ograniczoną możliwością zmiany 

użytkowania gruntów rolnych;  

 zachowanie wybranych rodzinnych ogrodów działkowych;  

 wskazanie an Wyspie Sobieszewskiej terenów lokalizacji zamiennych dla likwidowanych rodzinnych 

ogrodów działkowych; 

 ochrona wybranych kanałów i rowów melioracyjnych oraz rzek Motławy i Raduni na terenie rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej poprzez wprowadzenie ich w granice osnowy i ciągów łączących OSTAB; 

Skutki negatywne 
Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja 

przyrodnicza negatywnych oddziaływań 

 dalsze miejscowe, nieodwracalne zmiany  

i przekształcenia oraz likwidacja gruntów 

rolnych na terenach przeznaczonych pod 

zabudowę, układ drogowy oraz pod obiekty  

i urządzenia infrastruktury technicznej; 

 miejscowe zmniejszenie wartości rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej w przypadku 

wprowadzenia obiektów odnawialnych źródeł 

energii na tereny Żuław (Oruni, Olszynki, Błoni i 

Płoni) wraz z niezbędną dla ich prawidłowego 

funkcjonowania i obsługi infrastrukturą; 

 

 ograniczanie lokalizacji odnawialnych źródeł 

energii na tereny Żuław (Niegowo oraz  

w południowej części Wyspy Sobieszewskiej); 

 kompleksowa ochrona układu melioracyjnego 

(rowów i kanałów melioracyjnych) w przypadku 

lokalizacji odnawialnych źródeł energii na 

terenie żuławskiej części miasta; 

 wspieranie rolnictwa i przetwórstwa 

ekologicznego na terenach Żuław (Oruni, 

Olszynki, Błoni i Płoni oraz w południowej części 

Wyspy Sobieszewskiej); 

4.7. Szata roślinna, świat zwierzęcy i bioróżnorodność 

4.7.1. Charakterystyka szaty roślinnej i bioróżnorodności 

Dzięki znacznemu zróżnicowaniu topograficznemu i siedliskowemu występującemu na 

terenie Gdańska wykształciła się bogata i różnorodna szata roślinna. Największe 

powierzchniowo są zbiorowiska leśne. Lasy zgrupowane są głównie w północno-zachodniej 

części obszaru Gdańska oraz w pasie nadmorskim; mniejsze obszary leśne występują też  

w części zachodniej (w tym fragment Lasów Otomińskich w rejonie Smęgorzyna). Na terenie 

lasów w granicach miasta występują następujące zbiorowiska roślinne: 

 żyzna buczyna niżowa, 

 kwaśna buczyna niżowa, 

 kwaśna dąbrowa,  

 grąd gwiazdnicowy,  

 łęg jesionowo-olszowy,  

 nadmorski bór bażynowy,  
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 ols porzeczkowy. 

Do ważniejszych zagrożeń na terenach leśnych należy zaliczyć: 

 ekspansję terytorialną zainwestowania miejskiego na tereny położone w sąsiedztwie 

granicy lasów, a także w enklawach śródleśnych, 

 fragmentację kompleksów leśnych polegającą na realizacji rozmaitych ciągów 

komunikacyjnych, 

 bardzo silną presję rekreacyjną powodującą mechaniczne niszczenie roślinności  

i zagęszczanie gruntu przez intensywne przydeptywanie. 

 
Rys. 4.7.1.1. Dominujące powierzchniowo rodzaje roślinności na terenie Gdańska  
Źródło: opracowanie własne, 2016r. 

Do zbiorowisk nieleśnych, roślinności zielnej występujących na terenie Gdańska, na 

obszarach jeszcze niezagospodarowanych lub planowanych do zachowania w stanie 

naturalnym należą: 

 roślinność muraw napiaskowych – reprezentowana w Gdańsku przez specyficzne 

zbiorowiska wydm nadmorskich, zajmujących wydmę białą i szarą. Roślinność 

wydmowa jest obecnie silnie zniekształcona poprzez oddziaływanie plażowiczów,  

a także w wyniku planowanego umacniania wydm (sadzenie traw wydmowych, 

stawianie płotków faszynowych, wykładanie chrustu, zalesianie), 

 murawy kserotermiczne – specyficzne, ciepłolubne fitocenzy, bardzo rzadkie  

w regionie, w Gdańsku występują głównie na południowych zboczach doliny Potoku 

Oruńskiego,  

 zbiorowiska zaroślowe – występują na terenach wysoczyzny, a zwłaszcza w jej strefie 

krawędziowej np. w rejonie Św. Wojciecha, Oruni, Brętowa, jak również w pasie 

mierzejowym, zagrożone są likwidacją w konsekwencji wprowadzenia zabudowy lub 

realizacji zbiorników retencyjnych, 
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 zbiorowiska szuwarowe – przeważają szuwary trzcinowe, których rozległe płaty 

występują wzdłuż brzegów Wisły Śmiałej, zwłaszcza wzdłuż ulicy Przegalińskiej  

i w rezerwacie Ptasi Raj. Bogate i urozmaicone szuwary występują także  

w międzywalu Motławy i Raduni oraz przy brzegach jeziora Jasień, niektóre płaty 

szuwarów Wisły Śmiałej są zagrożone wycinką z powodu konieczności poszerzenia toru 

wodnego, 

 zbiorowiska torfowisk różnych typów – rzadko spotykane i ograniczone 

powierzchniowo. Najciekawsze torfowiska leśne w granicach miasta występują  

w Lasach Oliwskich na północ od Owczarni, w Lasach Otomińskich na południe od ulicy 

Tuchomskiej, w lesie w Klukowie w rejonie ulicy Astronautów oraz na Stogach na 

północ od ulicy Sówki. Na terenach bezleśnych wysoczyzny, wśród istniejących jeszcze, 

silnie zagrożonych presją budowlaną uwodnionych obniżeń terenu, zachowały się 

torfowiska przejściowe, mezotroficzne i mszarne. Występują one np. w rejonie ulic 

Myśliwskiej, Brzoskwiniowej, a także w Kiełpinie Dolnym. Torfowiska są zbiorowiskami 

szczególnie narażonymi na degradację z powodu nawet niewielkich zmian  

w środowisku. 

Na terenach zabudowanych i zagospodarowanych w inny sposób niż pod zabudowę, 

występują zbiorowiska antropogeniczne, do których należą: 

 pola uprawne – duże płaty tej roślinności przeważają zwłaszcza na terenach żuławskich 

oraz na Wyspie Sobieszewskiej, 

 zbiorowiska łąkowe - występują przede wszystkim na rozległych terenach żuławskich. 

Cenne powierzchnie łąkowe z gatunkami zaliczanymi do halofitów, znajdują się na 

Stogach wzdłuż Martwej Wisły, 

 roślinność ruderalna – największe powierzchnie tego typu roślinności zajmują tereny 

porolne w dzielnicy Południe, które ulegają sukcesywnemu kurczeniu się wskutek 

postępującej zabudowy, 

 ogrody działkowe - w większości użytkowane są jako ogródki warzywne lub jako działki 

rekreacyjne z przeważającą powierzchnią trawiastą, niemniej zauważalne jest również 

zjawisko wykorzystywania ogrodów do celów mieszkaniowych, 

 urządzona zieleń miejska - parki, zieleńce, cmentarze, część terenów zieleni osiedlowej, 

zieleń przyuliczna - rozmieszczone są nierównomiernie na terenie miasta, a zabiegi na 

tych terenach prowadzone w celu ich utrzymania tworzą podstawę formowania ich 

układu ekologicznego, w starych parkach charakterystyczne są gatunki obce 

siedliskowo.  

Zagrożenia zieleni urządzonej to przede wszystkim: pogarszający się stan drzewostanu, 

głównie zadrzewień przyulicznych, dewastacja roślinności w parkach i skwerach, małe 

urozmaicenie gatunkowe, znaczne straty w nowych nasadzeniach. 

Wśród zbiorowisk roślinności wodnej, wyróżnić można: 

 roślinność wód morskich – w granicach miasta występuje w rejonie portu morskiego, 

 roślinność wód słodkich (płynących i stojących) – do najciekawszych zbiorników pod 

względem składu gatunkowego flory zaliczamy jeziora położone w rezerwacie „Ptasi 

Raj” (jezioro Ptasi Raj i Karaś), bogactwo flory spowodowane jest m.in. przez wylew 

wód Zatoki Gdańskiej, 

 zespoły źródliskowe – wśród istniejących w granicach miasta zespołów źródliskowych 

wymienić należy: źródliska Potoku Rynarzewskiego, Potoku Prochowego i Potoku 
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Czystej Wody w Lasach Oliwskich, źródlisko Potoku Smęgorzyńskiego w rejonie ulicy 

Gostyńskiej, źródliska dopływów Strzyży: Strzyży „a” na północ od ulicy Budowlanych, 

Strzyży „c” w rejonie ulicy Św. Brata Alberta, Potoku Matarnickiego po zachodniej 

stronie Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta. Zespoły tego typu ulegają szybkiej likwidacji  

w granicach miast poprzez zasypanie lub przykrycie nawierzchniami 

nieprzepuszczalnymi w związku z postępującą antropizacją środowiska. 

Zagrożeniami dla rozwoju roślinności wodnej i przybrzeżnej są: 

 antropogeniczne zmiany warunków obiegu wody (melioracje, budowa zbiorników 

retencyjnych, zabudowa hydrotechniczna, osuszanie mokradeł, redukcja zlewni 

bezodpływowych); 

 zrzut ścieków komunalnych i przemysłowych; 

 zanieczyszczenia powodowane rekreacją;  

 zanieczyszczenia nawozami mineralnymi i organicznymi z terenów rolnych. 

4.7.2. Charakterystyka świata zwierzęcego i jego zagrożenia 

Fauna występująca na terenie miasta Gdańska postrzegana jest jako stosunkowo bogata 

i różnorodna. Wpływ na bogactwo gatunków świata zwierzęcego w granicach Gdańska ma 

znaczne zróżnicowanie topograficzne i siedliskowe, jak również położenie miasta w miejscu 

przecięcia się kluczowych długodystansowych wędrówek ptaków i nietoperzy oraz migracji  

i lotnych bezkręgowców. Ssaki występujące na terenie Gdańska w dużej mierze związane są 

ze zwartymi kompleksami leśnymi. Przedstawicielami fauny leśnej są: sarna, jeleń 

europejski, dzik, lis, borsuk, kuna domowa, kuna leśna, łasica, wydra, gronostaj, jeż, kret, 

wiewiórka, ryjówkowate i zając szarak. Niektóre gatunki zwierząt przystosowały się do życia 

w środowisku zurbanizowanym i często można je spotkać wśród zabudowy (np. na terenach 

żuławskich oraz innych przywodnych związanych z odnogami Wisły występują bobry). Wody 

przybrzeżne Gdańska są środowiskiem życia foki szarej i obrączkowanej, a ze starymi 

fortyfikacjami związane jest występowanie nietoperzy, które w większych ilościach pojawiają 

się również na Wyspie Sobieszewskiej i na terenie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 

„Dolina Potoku Oruńskiego”. Na terenie Gdańska występuje ponad 200 gatunków ptaków. 

Duża część awifauny jest gniazdująca, inne gatunki w granicach miasta zimują lub 

odpoczywają i żerują w czasie przelotów. Rejony ujściowe Wisły stanową wielki obszar 

koncentracji ptaków wodno-błotnych, a w starszych drzewostanach leśnych występują ptaki 

drapieżne. Spośród innych terenów miejskich bardzo ważne dla ptactwa, zwłaszcza 

wodnego, są małe, często zarastające zbiorniki wodne rozrzucone w różnych częściach 

miasta. Miejscami rozrodu i występowania dużych populacji płazów w Gdańsku są m.in. 

Opływ Motławy, rzeka Motława, a także mniejsze cieki i podmokłości im towarzyszące oraz 

małe zbiorniki wodne i tereny stale podmokłe w miejscach niezabudowanych, jak również 

silnie zurbanizowanych. Liczebność i różnorodność gatunkowa płazów na terenie miasta 

niestety ciągle się zmniejsza. Zjawisko to jest wynikiem m.in. osuszania podmokłości oraz 

ciągłego zmniejszanie się obszarów seminaturalnych. Znacznemu zmniejszeniu uległa 

również liczba występujących w mieście gadów. Ichtiofauna obszaru Gdańska jest bogata 

i zróżnicowana, mimo, że zanieczyszczenie wód spowodowało ograniczenia w występowaniu 

szeregu gatunków. Bogactwu ichtiofauny sprzyja zróżnicowanie akwenów: Zatoki Gdańskiej, 

jezior i małych oczek wodnych oraz cieków – od Wisły, poprzez Motławę po niewielkie 

strumienie. Pospolite gatunki ryb słodkowodnych obecne są w jeziorach i stawach 

położonych na terenie miasta, natomiast strumienie spływające z wysoczyzny i przecinające 
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miasto, z racji małej zasobności w wodę i umocnionych brzegów, charakteryzują się ubogą 

ichtiofauną, w górnych odcinkach niektórych cieków określaną jako skrajnie ubogą. Spośród 

bezkręgowców szczególnie cenna jest duża liczba zagrożonych gatunków owadów tzw. 

puszczańskich występująca w Lasach Oliwskich, korzystających z martwego drewna. 

Siedliskiem ciepłolubnej fauny bezkręgowej, zwłaszcza owadów, są strome, dobrze 

nasłonecznione stoki, porośnięte płatami ciepłolubnych muraw. Specyficznym środowiskiem 

życia bezkręgowców jest brzeg morza.  

Do zagrożeń fauny bytującej w środowisku miejskim należą: 

 izolacja i fragmentacja ekosystemów zajmowanych przez poszczególne populacje 

w wyniku przecięcia ich ciągami komunikacyjnymi oraz zwartą zabudową – dotyczy 

szczególnie siedlisk dużych zwierząt, które wymagają sporych areałów osobniczych, 

 ruch samochodowy – migrujące ssaki, płazy i gady giną wskutek kolizji z pojazdami, 

 zanieczyszczenie wód – powoduje zmiany często uniemożliwiające dalsze rozmnażanie  

u zwierząt wodnych i wodno-lądowych, 

 zabudowa potoków urządzeniami piętrzącymi i ich regulacja – stanowią one skuteczną 

przeszkodę dla przemieszczeń ryb, 

 zmiana użytkowania terenu, prowadząca do zaniku siedlisk, 

 presja zwierząt domowych poza obszarami zabudowanymi, zwłaszcza kotów i psów  

– stanowi zagrożenie dla zwierząt dzikich, 

 ruch turystyczny i rekreacyjny – naruszony zostaje spokój zwierząt, czasem dochodzi 

do wypierania fauny z ich siedlisk, 

 wprowadzanie (świadome lub przypadkowe) gatunków obcych w danym siedlisku  

– zmniejsza lub wręcz uniemożliwia rozwój fauny rodzimej. 

4.7.3. Skutki realizacji ustaleń projektu studium na szatę roślinną, świat zwierzęcy  

i bioróżnorodność 

Projekt studium określa docelowe dominujące przeznaczenie terenów w granicach całego 

miasta, dlatego znaczne tereny, na których obecnie rozwija się roślinność seminaturalna, 

zwłaszcza zbiorowiska ruderalne, przekształcone zostaną w obszary zabudowane  

o zmienionej, dostosowanej do nowego zagospodarowania szacie roślinnej. Roślinność ta,  

w wielu przypadkach będzie się cechowała uboższym składem gatunkowym, a co za tym 

idzie niższym stopniem bioróżnorodności.  

Realizacja ustaleń projektu studium przyczyni się do zachowania wszystkich gruntów leśnych 

nie kolidujących z planowanym przeznaczeniem pod funkcje rozwojowe miasta, zachowania 

urządzonych terenów zieleni i wybranych ogrodów działkowych. Projekt studium dopuszcza 

jednak zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w następujących 

przypadkach: 

 braku zgody na zmianę ich przeznaczenia w obowiązujących planach miejscowych, 

 grunty leśne pozbawione drzewostanu i użytkowane na inne cele (nieprzeznaczone 

w planie urządzenia lasu na jego odtworzenie, zalesienie), 

 gruntów leśnych niezbędnych do realizacji sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury 

technicznej oraz komunikacyjnej (w tym o znaczeniu ponadlokalnym), 

 gruntów przeznaczonych pod lokalizację cmentarzy komunalnych, 

 gruntów przeznaczonych pod obiekty i urządzenia ochrony przeciwpowodziowej, 

 budowy lub rozbudowy urządzeń i obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych, 
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 zagospodarowania i zabudowy przemysłowo-logistycznej w rejonie terminala 

kontenerowego DCT Gdańsk, 

 lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i parku w rejonie przystanku PKM Jasień, 

 przeznaczenia gruntów leśnych pod dzielnicowe parki leśne dla realizacji potrzeb 

rekreacyjno-wypoczynkowych i edukacyjnych mieszkańców, np. park Brzeźnieński czy 

park Przymorze. 

Przeznaczenie dominujących części miast pod funkcje takie jak mieszkalnictwo, usługi, 

produkcja, czy infrastruktura techniczna i transportowa powoduje, że nieuniknioną 

konsekwencją planowanego zagospodarowania jest kurczenie się terenów, na których 

możliwe jest funkcjonowanie świata zwierzęcego. Skutki realizacji ustaleń projektu studium 

na zwierzęta pozostają w ścisłym związku z wpływem, jaki realizacja jego ustaleń wywiera na 

szatę roślinną zarówno pod względem jakościowym jak i przestrzennym. Przekształcenia 

tego typu są w granicach miast nieuniknione, dlatego niezmiernie ważne jest dążenie do 

zachowania maksymalnie dużej części terenów najbardziej cennych przyrodniczo w stanie 

niezmienionym. W projekcie studium znaczne powierzchnie, w tym tereny cenne 

przyrodniczo, przeznaczone zostały pod zieleń. W projekcie studium wskazano też na 

rekreacyjne wykorzystanie lasów w Pasie Nadmorskim i na Wyspie Sobieszewskiej oraz 

płatów leśnych na terenach zurbanizowanych. Wskazano również na konieczność 

zachowania i ochrony terenów leśnych TPK, czemu służyć ma m.in. zagospodarowanie  

i urządzenie wybranych, najczęściej wykorzystywanych wejść do lasu wyznaczonych w ich 

strefie buforowej. 

W tabeli 4.7.3.1, przedstawiono ocenę potencjalnych i rzeczywistych znaczących skutków 

realizacji ustaleń projektu studium na szatę roślinną, zwierzęta i bioróżnorodność. Ocena ta 

została sporządzona w oparciu o analizę aktualnego stanu środowiska i jego odporności na 

degradację. 

Tabela nr 4.7.3.1. 

Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium szatę roślinną, świat 

zwierzęcy i bioróżnorodność 

Skutki pozytywne 

 zachowanie wszystkich gruntów leśnych, oprócz części gruntów leśnych na wyspie Stogi 

przeznaczonych pod rozbudowę funkcji portowo-przemysłowe, w rejonie DTC ,dzięki czemu 

utrzymane zostaną szata roślinna i siedliska zwierząt leśnych wraz z typową dla terenów leśnych 

bioróżnorodnością; 

 wskazanie w projekcie studium konkretnych przypadków, w których możliwa będzie zmiana 

przeznaczenia gruntów leśnych na inne cele,  

 wskazanie na rolę planów miejscowych przy przeznaczaniu terenów pod zalesienia; 

 zachowanie terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej na obszarze Oruni, Olszynki, Niegowa, Błoni 

oraz w południowej części Wyspy Sobieszewskiej z ograniczona możliwością zmiany ich użytkowania;  

 zachowanie parków, zieleńców i skwerów; 

 wskazanie nowych terenów przeznaczonych pod ogólnodostępne parki i zieleńce; 

 ochrona najcenniejszych obszarów leśnych, w tym lasów TPK, przed nadmierną antropopresją przez 

zagospodarowanie rekreacyjne ich strefy buforowej; 

 umożliwienie przeznaczenia wybranych terenów leśnych na parki leśne, w celu przeniesienia presji 
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rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowej z cennych lasów TPK na inne tereny leśne położone  

w sąsiedztwie terenów zwartej zabudowy miejskiej; 

 zachowanie wszystkich terenów cennych przyrodniczo; 

 zachowanie ciągłości Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie, wraz 

z wydzieleniem w jego strukturze osnowy przyrodniczej; 

 weryfikacja zasad wyznaczania OSTAB i uściślenie możliwych sposobów zagospodarowania w jego 

obrębie (wprowadzenie wymogu zachowania powierzchni biologicznie czynnej w granicach OSTAB 

wyłącznie na powierzchni terenu dla utrzymania ciągłości systemu, w tym siedlisk zwierzęcych 

i możliwości migracji drobnej zwierzyny, uwzględnianie w zagospodarowaniu terenu kierunków 

powiązań przyrodniczych); 

 zachowanie lokalnych korytarzy ekologicznych łączących obszar miasta z terenami przyległymi, 

stanowiących też szlaki migracji zwierząt; 

 zachowanie znacznego udziału powierzchni biologicznie czynnej na terenach przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową położonych w OSTAB, co pozwoli również na 

czasowe przebywanie drobnej fauny; 

 zachowanie wybranych rodzinnych ogrodów działkowych; 

 Zachowanie w strefie krawędziowej Wysoczyny terenów zielonych, jako zieleni ekologiczno-

krajobrazowej ze znacznymi ograniczeniami zmiany jej użytkowania;  

Skutki negatywne 
Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja 

przyrodnicza negatywnych oddziaływań 

 zmniejszenie ogólnej powierzchni pokrytej szatą 

roślinną oraz zajmowanej przez faunę;  

 przeznaczenie części gruntów leśnych na wyspie 

Stogi bezpośrednio przyległych do terenów 

portowych na funkcje portowo 

-przemysłowe; 

 zastępowanie zbiorowisk rodzimych 

zbiorowiskami roślin użytkowych i ozdobnych 

oraz sztucznymi nawierzchniami trawiastymi, 

wzrost udziału gatunków synantropijnych; 

 w części żuławskiej miasta miejscowa likwidacja 

zbiorowisk roślinnych wykorzystywanych jako 

miejsca żerowania i lęgu zwierzyny w czasie 

realizacji i funkcjonowania odnawialnych źródeł 

energii; 

 likwidacja szaty roślinnej porastającej 

niezagospodarowane brzegi Martwej Wisły  

i drobnych cieków w wyniku ich umocnienia, 

regulacji i zabudowy oraz w czasie budowy 

zbiorników retencyjnych na tych ciekach; 

 miejscowe zmniejszenie populacji i ilości 

gatunków zwierząt, gadów i płazów na terenie 

miasta;  

 rozwój miasta do wewnątrz z ograniczaniem 

rozpraszania zabudowy; 

 zachowanie i realizacja różnych form zieleni 

miejskiej, w tym zieleni urządzonej, 

systematycznej pielęgnacji tych terenów, 

doboru odpowiednich gatunków (rodzimych), 

wykorzystanie "Standardów technicznych 

kształtowania zieleni miejskiej w Gdańsku"; 

 utrzymywanie w terenach mieszkaniowych 

i usługowych możliwie wysokiego udziału 

powierzchni biologicznie czynnej (w ramach 

OSTAB); 

 kształtowanie bogatej zieleni osiedlowej ze 

szczególnym uwzględnieniem gatunków 

rodzimych; 

 stosowanie gatunków roślin zgodnych 

z miejscowymi warunkami siedliskowymi jako 

roślinności ozdobnej na terenach 

przekształcanych pod funkcje miejskie; 

 przy sporządzaniu planów miejscowych 

zachowanie terenów zieleni ekologiczno 

-krajobrazowej, dzięki czemu zachowane 

zostaną znaczne powierzchnie roślinności 

murawowej, szuwarowej, czy wydmowej; 

 wykluczenie lokalizacji odnawialnych źródeł 

energii na tereny Żuław (Niegowo oraz 
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południowej części Wyspy Sobieszewskie); 

 kompleksowa ochrona układu melioracyjnego 

(rowów i kanałów melioracyjnych) w przypadku 

lokalizacji odnawialnych źródeł energii na tereny 

Żuław; 

 przystosowanie zbiorników retencyjnych dla 

potrzeb ptaków, płazów i gadów; 

 przygotowanie wspólnie z Pomorskim Zarządem 

Parków Krajobrazowych i Nadleśnictwem 

Gdańsk odpowiednich miejsc dla 

przenoszonych z terenu miasta gadów, płazów  

i roślin chronionych; 

4.8. Zasoby naturalne - kopaliny  

4.8.1. Charakterystyka kopalin  

Na terenie miasta udokumentowano sześć złóż kopalin (2016). Są to: 

 Przeróbka SL (Pole A, Pole B) – złoże bursztynu jako kopaliny głównej wraz z kopaliną 

towarzyszącą – kruszywem naturalnym, piaskiem; złoże to zajmuje powierzchnię  

12,85 ha, zasoby geologiczne piasków oszacowano na 1718 tys. t, a bursztynu – na  

17,18 t, 

 Martwa Wisła – złoże kruszyw naturalnych (piasków) o powierzchni 28,59 ha, położone 

na terenie gmin miasta Gdańska i Cedrów Wielkich; zasoby geologiczne oszacowano 

na poziomie 2454,46 tys. t, 

 Kiełpino Górne – złoże kruszyw naturalnych i materiałów pokrewnych, jest to złoże  

o powierzchni 20,8 ha, z czego tylko 18% znajduje się na terenie miasta Gdańska, 

pozostała część – w gminie Kolbudy; złoże geologiczne oszacowano na 4292,0 tys. t, nie 

jest eksploatowane ze względu na walory przyrodnicze obszaru, 

 Bysewo (Pole I, Pole II) – złoże glin do ceramiki budowlanej i pokrewnej o powierzchni  

46,9 ha, o zasobach geologicznych 1809,66 tys. t, częściowo położone w granicach 

gminy Żukowo, 

 Bysewo II – złoże glin do ceramiki budowlanej i pokrewnej o powierzchni 0,35 ha  

i zasobach geologicznych oszacowanych na 3,31 tys. t, 

 Bysewo – zarejestrowane złoże piasków schudzających, złoże o powierzchni 1,1 ha  

i zasobach geologicznych na poziomie 51,0 tys. t. 

Złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej eksploatowano w Bysewie już na początku XX 

wieku. Obecnie nie eksploatuje się już złóż surowców do ceramiki budowlanej ani kruszyw 

naturalnych w Kiełpinie oraz w Bysewie i nie należy spodziewać się wznowienia wydobycia. 

Tereny te są już częściowo zagospodarowane (np. przez teren lotniska) lub chronione 

przyrodniczo, jak ma to miejsce w Kiełpinie, gdzie złoże porasta Las Otomiński należący do 

Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Eksploatację złóż kopalin prowadzi się tylko na Przeróbce, gdzie firma Baltex Minerały sp.  

z o.o. ma koncesję na wydobycie piasku i bursztynu ze złoża Przeróbka SL do 2033 roku 

Zgodnie z koncesją po zakończeniu eksploatacji przewiduje się rekultywację wyrobisk. 

Trwają przygotowania do eksploatacji złoża piasków Martwa Wisła. 
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Ze względu na uciążliwości funkcjonowania kopalni odkrywkowych, mimo znacznego 

zapotrzebowania na kruszywa związanego z budową osiedli mieszkaniowych, nie ma 

możliwości pozyskiwania go w rejonach zurbanizowanych. Z przedstawionych danych 

wynika, że brak jest perspektyw na znalezienie nowych obszarów występowania surowców 

w większych ilościach na terenie miasta, w związku z czym wiele inwestycji powstających  

w Gdańsku korzysta z kopalin pozyskujących w gminach ościennych.  

4.8.2. Skutki realizacji ustaleń projektu studium na kopaliny  

Projekt studium zawiera zapisy odnoszące się do gospodarki złożami kopalin oraz 

rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Na rysunku projektu studium zaznaczone zostały 

tereny związane z wydobyciem kopalin oraz udokumentowane złoża. 

Tabela nr 4.8.2.1. 

Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na kopaliny 

Skutki pozytywne 

 zachowanie udokumentowanych złóż, których eksploatacja jest lub będzie możliwa w przyszłości; 

 konieczna rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych;   

Skutki negatywne 
Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja 

przyrodnicza negatywnych oddziaływań 

 zagrożenie zanieczyszczenia wód Martwej Wisły 

w wyniku eksploatacji kruszywa; 

 zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych 

w wyniku eksploatacji złóż bursztynu ze złoża 

„Przeróbka”; 

 zmiana stosunków wodnych i powstawanie 

lokalnego leja depresyjnego w wyniku 

eksploatacji bursztynu na Przeróbce; 

 powstanie miejscowego źródła emisji 

niezorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza; 

 okresowe odwracalne zmiany naturalnych 

własności retencyjnych i filtracyjnych gruntu; 

 ograniczanie obszaru niezbędnego dla 

funkcjonowania zakładu górniczego; 

 zabezpieczenie wierzchniej warstwy gruntu 

zdjętej w czasie prac przygotowawczych do 

eksploatacji złoża (nadkładu) i wykorzystanie jej 

do prac rekultywacyjnych; 

 

4.9. Powietrze  

4.9.1. Stan aerosanitarny  

Głównymi znaczącymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gdańsku jest 

komunikacja samochodowa, paleniska domowe (emisja niska) oraz duże zakłady 

przemysłowe (emisja wysoka).  

Monitoring zanieczyszczenia powietrza w Gdańsku prowadzony jest przez Agencję 

Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG) oraz Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ). ARMAAG prowadzi pomiary na 5 stacjach, 

zlokalizowanych w Śródmieściu, Wrzeszczu, Szadółkach, Nowym Porcie i na Stogach. 

Czystość powietrza w Gdańsku oceniana jest pod kątem spełnienia kryteriów ustanowionych 

w celu ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin. W punktach pomiarowych badane są 
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następujące substancje: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenki azotu (NOx), 

tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), ozon (O3), pył PM10, pył PM2,5, benzo(a)piren oraz 

węglowodory aromatyczne (benzen (C6H6), toluen, ksylen). Jakość powietrza oceniana jest 

pod kątem ilości przekroczeń stężeń (rocznych, dobowych, 8-godzinnych, 1-godzinnych) oraz 

przekroczeń wartości normatywnych i wartości odniesienia w celu ochrony zdrowia ludzi lub 

ze względu na ochronę roślin (Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu). Stężenia dwutlenku węgla nie są normowane. 

W latach 2013-2015 stężenia średnioroczne dwutlenku siarki na terenie Gdańska 

utrzymywały się na niskim poziomie, najwyższe wartości tej substancji występowały  

w Śródmieściu – rys. 4.9.1.1. Maksymalna wartość zanotowana w 2015r. stanowiła 23,4% 

poziomu dopuszczalnego (wynoszącego 20 μg/m3, określonego ze względu na ochronę 

roślin). Ze względu na ochronę zdrowia ludzi istotne są poziomy średniodobowe 

i jednogodzinne z częstością ich występowania. W roku 2015 ponad 99% wartości stężeń 

dobowych mieściło się w przedziale do 20% normy (która wynosi 125 μg/m3), reszta 

pomiarów nie przekroczyła wartości 40% normy. Nie odnotowano również przekroczeń 

dopuszczalnych wartości stężeń chwilowych 1-godzinnych, z których 99,96% miała wartość 

poniżej 20% poziomu dopuszczalnego (350 μg/m3).  

 
Rys. 4.9.1.1. Średnioroczne wartości stężeń dwutlenku siarki na stacjach sieci ARMAAG  

w latach 2013-2015  
Źródło: Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w aglomeracji Gdańskiej i Tczewie  

W 2015 r. stężenia średnioroczne dwutlenku azotu na wszystkich stacjach były niższe od 

wartości dopuszczalnej (40 μg/m3) i wahały się w granicach od 33,5% wartości dopuszczalnej 

na Stogach do 57,1% w Śródmieściu – rys. 4.9.1.2. W przypadku stężeń 1-godzinnych 

(chwilowych) również nie notowano przekroczeń wartości dopuszczalnej (200 μg/m3). Ponad 

93% zmierzonych stężeń w Gdańsku mieściło się w przedziale poniżej 20% normy, a liczba 

stężeń wynoszących ponad 60% wartości dopuszczalnej wynosiła poniżej 1%. Natomiast na 

stacji w Śródmieściu w 2015r. miały miejsce przekroczenia normy wartości średniorocznych 

w przypadku tlenków azotu (30 μg/m3, wartość ustalona ze względu na ochronę roślin). 

Dla tlenku węgla analizie poddaje się poziomy stężeń 8-godzinnych wyliczanych krocząco. 

Maksymalne 8h stężenia tlenku węgla w 2015r. były niższe od wartości dopuszczalnych 

(10000 mg/m3), a wynik najgorszy, uzyskany w Śródmieściu, osiągnął poziom jedynie 29,6% 
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wartości dopuszczalnych. Generalnie 99% wyników mieściło się w zakresie do 20% normy,  

a jedynie 0,9% wyników w zakresie od 20% do 40% normy. Najwyższe 1-godzinne poziomy 

stężeń (które nie są normowane) miały miejsce w Nowym Porcie (4022,2 μg/m3). 

Ponadto w Nowym Porcie mierzona jest zawartość w powietrzu dwutlenku węgla, który 

uważany jest za podstawowy gaz cieplarniany. Monitorowanie jego stężenia w atmosferze 

prowadzone jest razem z obserwacją zmian klimatu w rejonie oddziaływania 

elektrociepłowni. W 2015r. stężenie średnioroczne dwutlenku węgla w Nowym Porcie 

wyniosło 816,9 (mg/m3), a stężenie maksymalne 1200,5 mg/m3. 

 
Rys. 4.9.1.2. Średnioroczne wartości stężeń dwutlenku azotu na stacjach sieci ARMAAG  

w latach 2013-2015  

Źródło: Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w aglomeracji Gdańskiej i Tczewie  

 
Rys. 4.9.1.3. Średnioroczne wartości stężeń pyłu PM10 na stacjach sieci ARMAAG w latach 2013-2015  
Źródło: Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w aglomeracji Gdańskiej i Tczewie  

Ozon jest zanieczyszczeniem wtórnym, powstaje w wyniku reakcji tlenku azotu i tlenu  

w obecności promieniowania słonecznego, jest elementem powodującym smog. W Gdańsku 

monitorowany jest na dwóch stacjach: Szadółki i Wrzeszcz. Norma dla stężeń 8h wynosi 120 
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μg/m3. Przekroczenia powyższej normy wystąpiły w 2015r. na obu stacjach łącznie 12 razy 

(przy limitowanej ilości dni z przekroczeniami wynoszącej 25) i miały miejsce w sezonie 

letnim (maksymalne stężenie wyniosło 145,3 μg/m3). Stężenia wyższe niż próg ostrzegania 

(stężenie 1-h 180 μg /m3) w roku 2015 nie wystąpiły. Norma dla stężeń alarmowych wynosi 

240 μg/m3 i nigdy nie została przekroczona. 

Pył PM10 uznaje się za bardzo istotny dla zagrożenia zdrowia człowieka. Drobne cząstki 

wprowadzane są do powietrza w wyniku emisji pierwotnej lub wtórnej, reakcji  

i procesów jakie towarzyszą transportowi innych gazów (SO2, NOx, amoniak, lotne związki 

organiczne) oraz są wynikiem spalania paliw przez komunikację samochodową. Poziomy 

dopuszczalne dla pyłu PM10 ze względu na ochronę zdrowia człowieka odnoszą się do 

okresu doby (50 μg/m3) i średnioroczne (40 μg/m3). W 2015r na żadnej stacji w Gdańsku nie 

odnotowano przekroczeń normy średniorocznej, natomiast notowano przekroczenia norm 

średniodobowych na wszystkich stacjach pomiarowych (najwięcej w Śródmieściu). Łączna 

ilość dni z przekroczeniami wyniosła w Gdańsku 59 (norma 35 dni). Maksymalne stężenie 

średniodobowe 130,8 μg/m3 odnotowano na stacji w Gdańsku Stogach – rys. 4.9.1.3. 

Modelowe stężenie pyłu zawieszonego PM10, pochodzącego od emisji całkowitej, wskazuje 

na istnienie kilku obszarów z przekroczonym poziomem dopuszczalnym stężeń o 24h 

okresie uśredniania wyników pomiarów. Tereny, na których dochodzi do przekroczeń 

zlokalizowane są głównie w zachodniej i południowej części miasta, w rejonie węzłów 

komunikacyjnych obwodnicy zachodniej (węzły: Wysoka, Matarnia i Karczemki) oraz  

w Osowej i na Jasieniu.  

Pył PM2,5 mierzony był w 2015r na jednym punkcie pomiarowym we Wrzeszczu i nie 

stwierdzono występowania przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń średniorocznych 

ani średniookresowych tej substancji. 

Benzo(a)piren stanowi poważniejszy problem niż pył zawieszony, chociaż oba parametry są 

ze sobą ściśle powiązane. W obu przypadkach główną przyczyną ich wysokiej zawartości  

w powietrzu jest emisja niska. Wysokie stężenia powyższych substancji odnotowuje się  

w okresie grzewczym, zaś latem ich poziomy spadają nawet w okolice zera. Wyniki rozkładu 

stężeń średniorocznych uzyskane dla benzo(a)pirenu wykazały, że poziom docelowy  

(1 ng/m3) został przekroczony niemal w całej strefie aglomeracji trójmiejskiej, a obszary  

z najwyższymi stężeniami średniorocznymi tej substancji w Gdańsku znajdują się głównie  

w rejonie dzielnicy Osowa i węzła Wysoka, w części południowej i portowej oraz w rejonie 

Jasienia.  

Monitoring obejmował też pomiary substancji specyficznych: benzenu, toluenu i ksylenów 

(BTX) na Stogach. Węglowodory aromatyczne, w tym benzen zaliczane są do lotnych 

związków organicznych. Benzen jest substancją rakotwórczą. Normowane są średnioroczne 

poziomy oraz stężenia 1h powyższych substancji. W 2015 roku nie odnotowano przekroczeń 

wartości odniesienia jednogodzinnych benzenu natomiast wartości odniesienia toluenu 

i ksylenów zostały przekroczone. 

Oceniając jakość powietrza dla Gdańska w roku 2015, zanotowano dotrzymane poziomy dla 

następujących parametrów: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył zawieszony 

PM2,5, benzen. Ich stężenia były poniżej norm. Natomiast przekroczone zostały normy 

wartości średniorocznych w przypadku tlenków azotu oraz wartości odniesienia dla toluenu  

i ksylenów. Przekroczenia odnotowano w przypadku poziomu dopuszczalnego dla pyłu 



Prognoza oddziaływania na środowisko 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska 

 

   102 

zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu. Nie został dotrzymany też 

poziom celu długoterminowego dla ozonu. 

Dwanaście zakładów uznanych jest za szczególnie uciążliwe dla jakości powietrza  

w Gdańsku (m.in. EDF Wybrzeże, Siarkopol Gdańsk S.A., Fosfory Sp. z o.o., Rafineria Grupa 

Lotos S.A.). Wyemitowały one w 2014r. 385 t zanieczyszczeń pyłowych (w tym 86% ze 

spalania paliw) i 8194 t zanieczyszczeń gazowych (bez dwutlenku węgla)1. W porównaniu  

z 2013r. zanotowano spadek zanieczyszczeń pyłowych i gazowych odpowiednio o 31% i 13%, 

natomiast w porównaniu z latami wcześniejszymi, obserwować można trend stałego 

i znacznego obniżania tych wartości. W 2011r. emisje te wyniosły 802 t (pyły) i 16099 t 

(gazy)2. W składzie zanieczyszczeń gazowych wyróżniono (2014r.) dwutlenek siarki (3901 t), 

tlenek węgla (679 t) i tlenki azotu (3114 t). Spadek wielkości powyższych parametrów 

w porównaniu z rokiem poprzednim (2013r.) wyniósł odpowiednio 16%, 15% i 7,5%. 

W urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń zatrzymano w 2014r. 99,3% zanieczyszczeń 

pyłowych oraz 92,2% zanieczyszczeń gazowych, co oznacza poprawę ich wydajności 

odpowiednio o 0,2% i 2,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Dla porównania w roku 

2011 redukcja zanieczyszczeń wynosiła dla pyłów 99,1% oraz jedynie 83% w przypadku 

gazów. 

Uciążliwe zapachy 

Najbardziej uciążliwym obiektem emitującym intensywne zapachy, które odczuwalne są na 

znacznym obszarze jest Zakład Utylizacyjny w Gdańsku Szadółkach. Źródłem nieprzyjemnych 

zapachów na terenie tego zakładu są: 

 składowisko o powierzchni 24 ha, na którym w odpadach deponowanych od ponad 40 

lat powstaje gaz składowiskowy (biogaz). Gaz kierowany jest systemem studni  

i gazociągów do bioelektrowni, gdzie neutralizowany jest zapachowo. Poziom odzysku 

gazu z tej instalacji jest bardzo wysoki i wyniósł w 2014r 6 mln m3 i prawie 6,5 mln m3 

w 2015 r., 

 kompostownia, gdzie odbywa się proces kompostowania odpadów ulegających 

biodegradacji.  

 plac dojrzewania kompostu, zapach jest najbardziej odczuwalny podczas wyładunku  

z kompostowni lub okresowego przerzucania i natleniania pryzm. 

Nieprzyjemne zapachy ze składowiska odczuwalne są na terenie południowych dzielnic 

Gdańska, np. Szadółki, Jasień, Zakoniczyn, Łostowice, Maćkowy, Ujeścisko, Chełm.  

Na terenie Gdańska zlokalizowane są też inne zakłady emitujące intensywne zapachy, które 

odczuwalne są na znacznym obszarze. Są to Port Service, oczyszczalnia ścieków „Wschód”, 

rafineria Grupy Lotos, Baza Manipulacyjna PERN. 

4.9.2. Przewidywane skutki realizacji projektu studium na stan aerosanitarny 

Planowane zwiększenie powierzchni zabudowy zarówno mieszkaniowej, jak i portowo-

przemysłowej oraz związana z tym rozbudowa układu transportowego zwiększy liczbę 

                                                   

1  Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za 2014, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Urząd Miejski w Gdańsku, 

2015. 
2  Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za 2012, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Urząd Miejski w Gdańsku, 

2013. 
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pojazdów samochodowych mających wpływ na stan aerosanitarny miasta. Szereg działań 

naprawczych oraz odziaływań na stan jakości powietrza wymieniono w tabeli 4.9.2.1. 

Tabela nr 4.9.2.1.   

Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na stan aerosanitarny 

Skutki pozytywne 

 rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych, gazowych i elektroenergetycznych; 

 rozbudowa i modernizacja układu transportowego ze szczególnym uprzywilejowaniem transportu 

zbiorowego, w szczególności szynowego; 

 ograniczenie możliwości parkowania i ruchu samochodów na terenie Śródmieścia; 

 dalsza realizacja węzłów integracyjnych transportu publicznego w sąsiedztwie przystanków linii 

kolejowych SKM i PKM, pętli tramwajowych i autobusowych;  

 wprowadzenie standardu ulicy miejskiej, wymuszającej ograniczenie prędkości samochodów, co 

zmniejsza emisje oraz ułatwiającego ruch pieszy i rowerowy; 

 powiększanie stref „Tempo 30” i rozbudowa oraz modernizacja tras rowerowych; 

 zachowanie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie; 

 zachowanie korytarzy przewietrzających dochodzących i przebiegających przez tereny zwartej 

zabudowy miasta – OSTAB; 

 zachowanie określonych wskaźników powierzchni biologicznie czynnej na terenach przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową, w tym powiększonych na terenach 

położonych w OSTAB; 

 zachowanie wybranych rodzinnych ogrodów działkowych; 

 zachowanie lasów nie kolidujących z planowanym przeznaczeniem pod funkcje rozwojowe miasta; 

 zachowanie wszystkich terenów cennych przyrodniczo, w tym również tych proponowanych do 

objęcia ochroną; 

 zachowanie parków, zieleńców i skwerów;  

 wskazanie nowych terenów przeznaczonych pod ogólnodostępne parki, zieleńce i ogrody działkowe; 

 ograniczenie przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne; 

 wprowadzenia zasad wyznaczania przestrzeni publicznych i określania w ich obrębie terenów zieleni 

urządzonej; 

 określenie zasad lokalizacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta; 

 preferowanie niskoemisyjnych źródeł energii; 

 Polaryzacja i koncentracja terenów produkcyjno-usługowych i składowych oraz portowo 

-przemysłowych; 

 modernizacja Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach, w szczególności rozbudowa odgazowania 

składowisk oraz budowa hali do kompostowania odpadów; 

 budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów w Gdańsku Szadółkach i włączenie jej do 

miejskiego systemu ciepłowniczego; 

Skutki negatywne 
Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja 

przyrodnicza negatywnych oddziaływań 

 powstanie miejscowych barier ograniczających 

swobodny przepływ powietrza na skutek 

lokalizacji obiektów wysokościowych; 

 dalsza, okresowa emisja zanieczyszczeń 

zapachowych odczuwalnych w części miasta; 

 zachowanie korytarzy przewietrzania w ramach 

utrwalonej i przekształcającej się struktury 

przestrzennej miasta w formie (OSTAB); 

 doprecyzowanie ustaleń dla OSTAB, 

zapewniające przewietrzanie w ramach tego 
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systemu (uwzględnienie kierunków powiązań 

przyrodniczych przy lokalizacji zabudowy); 

 prowadzenie w ramach prognozy oddziaływania 

na środowisko lokalizacji obiektów; 

wysokościowych pogłębionych analiz 

dotyczących wpływu tych obiektów na 

przewietrzanie terenów przyległych 

w kontekście specyficznych warunków lokalizacji 

miasta;  

 dalsza modernizacja Zakładu Utylizacyjnego 

w Szadółkach, w szczególności rozbudowa 

systemu odgazowania składowisk oraz budowa 

hermetycznej hali do kompostowania odpadów; 

4.10. Warunki akustyczne 

4.10.1. Warunki klimatu akustycznego 

Zwiększona emisja dźwięku powoduje negatywne oddziaływanie na człowieka i środowisko. 

Dotyczy w szczególności terenów, gdzie budynki mieszkalne i obiekty użytku publicznego 

lokalizowane są w sąsiedztwie źródeł hałasu. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku 

określony został w zależności od funkcji terenu, np. terenów zabudowy mieszkaniowej  

i terenów związanych z obiektami użytku publicznego (np. szkół, szpitali) czy terenów 

wypoczynkowo-rekreacyjnych. Największe nagromadzenie obszarów narażonych na hałas 

znajduje się w dzielnicach o najwyższej gęstości zaludnienia. Są to dzielnice północne na 

dolnym tarasie – Oliwa, Zaspa, Brzeźno, dzielnice centralne – Wrzeszcz, Śródmieście, 

dzielnice południowe oraz Osowa. W 2012 zostały zmienione dopuszczalne normy hałasu 

w środowisku. Nowe rozporządzenie podwyższyło wartości dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku od źródeł drogowych i kolejowych. Skutkiem tej zmiany wiele terenów 

narażonych na ponadnormatywny hałas komunikacyjny nie podlega już ochronie. W związku 

z tym powierzchnia terenów narażonych na hałas drogowy zmniejszyła się w Gdańsku 

o około 80%, a liczba mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas spadła o około 

90%3.  

Pasmowy układ komunikacyjny miasta, w którym główne powiązania kolejowe i drogowe 

przebiegają równolegle do siebie przez Orunię, Śródmieście, Wrzeszcz i Oliwę, przyczynia się 

do kumulowania uciążliwości akustycznych wzdłuż tych terenów i na terenach przyległych do 

nich. Do obszarów najbardziej zagrożonych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku zaliczyć należy tereny położone wzdłuż al. Zwycięstwa, 

al. Grunwaldzkiej, al. Rzeczypospolitej, ul. Chłopskiej, ul. Kołobrzeskiej, ul. Jana z Kolna, 

al. Hallera oraz na trasach wylotowych: ul. Nowe Ogrody, trasy W-Z, ul. Kartuskiej, Traktu 

Św. Wojciecha, ul. Elbląskiej, zachodniej i południowej obwodnicy miasta (rys. 4.10.1.1).  

W okresie ostatnich kilku lat nie stwierdzono istotnych zmian poziomów warunków klimatu 

akustycznego od środków transportu. Wprowadzanie nowocześniejszych środków 

transportu, modernizacje torowisk i nawierzchni drogowych jest równoważone przez wzrost 

liczby poruszających się pojazdów. W przypadku hałasu drogowego narażenie na 

                                                   

3  Program ochrony środowiska przed hałasem dla Gdańska na lata 2014-2018, SecTec, 2013. 
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przekroczenia standardów akustycznych stwierdzono dla 1,51% powierzchni miasta oraz 

obejmuje 1,71% całkowitej liczby mieszkańców. 

 
Rys. 4.10.1.1. Hałas drogowy (długookresowy, średni poziom dźwięku LDWN)  
Źródło: Mapy akustyczna miasta Gdańska (2012) 

 
Rys. 4.10.1.2. Hałas drogowy (długookresowy, średni poziom dźwięku LN)  
Źródło: Mapy akustyczna miasta Gdańska (2012) 

Na niektórych ciągach komunikacyjnych hałas samochodowy nakłada się na hałas 

powodowany przez tramwaje i kolej. Na terenie Gdańska nie stwierdzono przekroczeń 

powyżej 10 dB od hałasu kolejowego i tramwajowego. Hałas kolejowy przekracza 

dopuszczalne normy na 0,42% powierzchni miasta i dotyczy 0,23% całkowitej liczby 
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mieszkańców, hałas tramwajowy na 0,17% powierzchni miasta, na której zamieszkuje 0,16% 

całkowitej liczby mieszkańców. 

 
Rys. 4.10.1.3. Hałas kolejowy (długookresowy, średni poziom dźwięku LDWN)  
Źródło: Mapy akustyczna miasta Gdańska (2012) 

Na wielkość emisji hałasu przemysłowego istotny wpływ mają źródła punktowe lub  

powierzchniowe. Hałas przemysłowy dominuje na terenach portowo-przemysłowych, 

skoncentrowanych na wyspie Ostrów, wokół Portu Północnego oraz rafinerii (rys. 4.10.1.5.) 

Największe zakłady generalnie nie stanowią zagrożenia hałasowego dla mieszkańców, 

ponieważ w ich pobliżu brak zabudowy mieszkaniowej. Jedynie Stocznia Wisła stanowi 

uciążliwość dla nielicznej zabudowy zlokalizowanej po przeciwnej stronie Martwej Wisły 

- rys. 4.10.1.5. Do źródeł emisji hałasu przemysłowego do środowiska zaliczono również 

duże centra handlowe oraz mniejsze obiekty handlowe. Głównym źródłem hałasu na tych 

terenach są parkingi oraz urządzenia związane z ich eksploatacją (np. urządzenia 

klimatyzacyjne). W zakresie hałasu przemysłowego od kilku lat następuje znacząca poprawa 

jego stanu. 

Znaczącym źródłem negatywnego oddziaływania akustycznego jest działalność intensywnie 

rozwijającego się Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy. Hałas powodowany jest głównie przez 

startujące i lądujące samoloty. Wzrost zapotrzebowania na przewozy biznesowe  

i turystyczne spowodował jego rozbudowę oraz rozwój siatki połączeń. Rozbudowa 

spowodowała zwiększone oddziaływania środowiskowe (liczba startów i lądowań w 2014r. 

wyniosła 400474). Pomimo dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych 

i organizacyjnych, dochodziło do okresowych i miejscowych przekroczeń dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku poza terenem lotniska, zarówno w porze dnia jak i nocy, co 

wymagało wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania, zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo ochrony środowiska. Sejmik województwa pomorskiego podjął uchwałę 

o ustanowieniu obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha 

                                                   

4  Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za 2014r, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Urząd Miejski w Gdańsku, 

2015. 
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Wałęsy (rys. 4.10.1.6.). Granicą zewnętrzną tego obszaru jest obwiednia izolinii 45 dB w 

porze nocy, a wewnętrzną – granica lotniska. Tak utworzony obszar podzielono ze względu 

na rodzaj chronionego terenu na dwie strefy: A (wewnętrzną) i B (zewnętrzną). Granicę 

pomiędzy strefami poprowadzono obwiednią izolinii 50 dB w porze nocnej i 60 dB w porze 

dziennej. W każdej ze stref określone zostały ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, 

sposobu korzystania z niego i wprowadzono wymagania techniczne dotyczące budynków. 

 
Rys. 4.10.1.4. Hałas kolejowy (długookresowy, średni poziom dźwięku LN)  
Źródło: Mapy akustyczna miasta Gdańska (2012) 

 
Rys. 4.10.1.5. Hałas przemysłowy - rozkładów wskaźnika LDWN (długookresowy, średni poziom 

dźwięku)  
Źródło: Mapy akustyczna miasta Gdańska (2012) 
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Rys. 4.10.1.6. Obszar ograniczonego użytkowania Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy  

Źródło: Załącznik do Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 203/XVIII/16 z 29 lutego 2016 

4.10.2. Skutki realizacji ustaleń projektu studium na warunki klimatu akustycznego 

W projekcie studium głównym kierunkiem rozwoju systemu transportowego jest 

zrównoważona polityka transportowa polegająca na priorytetowym traktowaniu ruchu 

pieszego, rowerowego i transportu zbiorowego. Osiągnięcie tych celów wymagać będzie 

rozszerzenia stref ruchu pieszego i rowerowego, wzrostu roli i sprawności transportu 

zbiorowego, ograniczenia roli transportu indywidualnego w centralnych dzielnicach. W celu 

wzmocnienia roli transportu zbiorowego planuje się budowę nowych tras tramwajowych  

w dzielnicy Gdańsk Południe, we Wrzeszczu i na dolnym tarasie w ciągu Zielonego Bulwaru  

i ulicy Obrońców Wybrzeża. W Śródmieściu nowa trasa tramwajowa prowadzona będzie 

ulicami: tzw. Nowomiejską, ks. Jerzego Popiełuszki i Nową Wałową oraz ulicami Podwale 

Staromiejskie, Grodzka i Stara Stocznia. W projekcie studium zakłada się rozbudowę Szybkiej 

Kolei Miejskiej w kierunku Tczewa poprzez realizację wydzielonego torowiska, najlepiej 

wzdłuż istniejącej linii do Tczewa. Pożądana jest też rewitalizacja 2 linii kolejowych: linii 234 

(Gdańsk Wrzeszcz-Stara Piła), a także linii 249 (Gdańsk Główny-Gdańsk Nowy Port). 

W projekcie studium zakłada się uzupełnienie podstawowego układu uliczno-drogowego 

Gdańska o nowe odcinki ulic: Nową Kielnieńską, Nową Spacerową z tunelem pod 

Pachołkiem, Nową Świętokrzyską oraz kilkanaście innych ulic. Realizacja nowych ulic 

spowoduje z jednej strony wzrost poziomu hałasu do środowiska wzdłuż ich przebiegu, 

a jednocześnie wpłynie na uspokojenie ruchu w obszarach mieszkaniowych i mieszkaniowo-

usługowych, w obrębie których ruch samochodowy międzydzielnicowy prowadzony jest 

obecnie ulicami, które powinny pełnić rolę dróg lokalnych. Rozbudowany system węzłów 

integracyjnych i przystanków zintegrowanych umożliwi przesiadkę z transportu 
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indywidualnego na podsystem kolejowy lub tramwajowy, a tym samym  przyczyni się do 

ograniczenia ruchu samochodowego w mieście. 

Dlatego w projekcie studium, jako zasadnicze zadanie mające na celu poprawę klimatu 

akustycznego, wskazano zmniejszenie uciążliwości komunikacyjnych poprzez rozwój 

transportu publicznego i sieci dróg rowerowych, chociaż nieunikniona będzie rozbudowa  

i budowa nowych dróg i linii tramwajowych i kolejowych, które będą źródłem hałasu  

w środowisku.  

Tabela nr 4.10.2.1. 

Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na warunki klimatu 

akustycznego 

Skutki pozytywne 

 ograniczenie i wyprowadzenie ruchu tranzytowego z terenów mieszkaniowych; 

 ograniczenie możliwości parkowania i ruchu samochodów osobowych na terenie Śródmieścia; 

 wprowadzenie standardu ulicy miejskiej; 

 powiększanie stref „Tempo 30” i rozbudowa oraz modernizacja tras rowerowych, 

 rozbudowa i modernizacja układu transportowego z ukierunkowaniem ich wykorzystania przez 

transport zbiorowy, w szczególności szynowy; 

 rozbudowa układu tras rowerowych z dalszym ich powiązaniem wewnątrz miasta ora z gminami 

ościennymi; 

 polaryzacja lokalizacji terenów przeznaczonych na uciążliwe funkcje produkcyjno-usługowo 

- składowe oraz portowe; 

 nie wprowadzanie funkcji produkcyjno-usługowych na tereny już istniejącej zabudowy akustycznie 

chronionej; 

 uwzględnienie strefy ograniczonego użytkowania od Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy; 

 rozbudowa i budowa węzłów integracyjnych; 

 obniżenie klas technicznych i parametrów wybranych (planowanych) ulic ponadlokalnych; 

 polityka parkingowa miasta; 

 wskazano na konieczność:  

 właściwego sytuowanie względem siebie obszarów o różnych funkcjach: w szczególności  

o funkcjach chronionych i niechronionych akustycznie, 

 wyznaczenia stref przemysłowych, niechronionych akustycznie, gdzie powinny być 

zlokalizowane źródła hałasu przemysłowego, 

 rozbudowy podsystemu drogowo-ulicznego w celu separacji ruchu tranzytowego i lokalnego 

(budowa obwodnic sprzyja wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z miasta, a drogi o charakterze 

tranzytowym, powinny prowadzić większe potoki ruchu w oddaleniu od terenów wrażliwych), 

 stosowania metod technicznych ograniczających uciążliwości akustyczne; 

Skutki negatywne 
Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja 

przyrodnicza negatywnych oddziaływań 

 występowanie podwyższonych i wysokich 

poziomów hałasu w środowisku na terenach 

akustycznie chronionych, położonych  

w sąsiedztwie linii kolejowej i głównych ciągów 

transportowych miasta; 

 występowanie okresowych uciążliwości 

- odpowiednia organizacja ruchu na głównych 

trasach transportowych;  

 stosowanie środków technicznych ochrony 

akustycznej (ekrany akustyczne, odpowiednia 

stolarka okienna, odpowiednia izolacja ścian 

budynków, roślinność izolacyjna); 
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związanych z dolotami do lotniska; 

 realizacja nowych dróg oraz modernizacja już 

istniejących na terenach o dotychczas 

korzystnych warunkach klimatu akustycznego; 

 wprowadzanie w miarę możliwości pasów 

zieleni, wałów ziemnych itp. środków 

technicznych, wzdłuż tras transportowych; 

 ograniczanie lokalizacji lub zmiany 

przeznaczenia terenów o funkcjach akustycznie 

chronionych na niechronione akustycznie 

w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego; 

4.11. Pola elektromagnetyczne 

4.11.1. Źródła pól elektromagnetycznych 

Promieniowanie niejonizujące obejmuje pola elektryczne, magnetyczne  

i elektromagnetyczne w zakresie od 0 Hz do 300 GHz, a promieniowanie jonizujące >300 

GHz. Emitorami tego promieniowania są: linie wysokiego napięcia, stacje bazowe telefonii 

komórkowej, radary, urządzenia elektryczne, itp. Głównym źródłem pól 

elektromagnetycznych na terenie miasta Gdańska jest krajowy system sieci 

elektroenergetycznych, na który składają się m.in. linie 400 kV działające w układzie 

zamkniętym sekcjonowanym – wraz z liniami dystrybucyjnymi 110 kV oraz stacje 

elektroenergetyczne (GPZ). 

Podstawowymi elementami łączącymi gdański węzeł elektroenergetyczny z systemem 

krajowym zasilanymi przez linie napowietrzne 400 kV i 220 kV są dwie stacje 

elektroenergetyczne (SE): 400/110 kV GPZ Gdańsk-Błonia oraz 400/220/110 kV Gdańsk   

w Leźnie (gmina Żukowo). Linie 110 kV zasilające GPZ-y są w większości liniami 

napowietrznymi o łącznej długości 216,5 km, w tym 184,4 km stanowią linie dwutorowe  

(w przeliczeniu na jeden tor). Linie kablowe 110 kV (o długości 14,2 km – stan na 2015 rok), 

zasilające GPZ-y na terenach intensywnego zainwestowania: GPZ Lotnisko, GPZ Brętowo, 

GPZ Uniwersytet oraz GPZ Młode Miasto, nie stanowią natomiast źródła promieniowania 

elektromagnetycznego. Rozmieszczenie sieci elektroenergetycznej przedstawia rys. 4.11.1.1.  

Ponadto do źródeł promieniowana elektromagnetycznego na terenie Gdańska zaliczają się 

stacje bazowe w systemach GSM, UMTS, LTE, CDMA, na które Urząd Kontroli Elektronicznej 

wydał 2100 pozwoleń radiowych (stopień zagęszczenia obecnych i projektowanych stacji 

bazowych telefonii komórkowej przedstawia rys. 4.11.1.2. 

Istnieją również obszary, na których instaluje się sezonowo tymczasowe stacje bazowe, np. 

w pobliżu plaży czy też podczas imprez masowych. Stacje bazowe mogą być wykonane jako 

obiekty lokalizowane bezpośrednio na budynkach i obiektach (kominy, dachy, słupy 

oświetleniowe i słupy wysokiego napięcia) lub jako obiekty realizowane na konstrukcjach 

wsporczych (wieże, maszty). 
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Rys. 4.11.1.1. Sieci elektroenergetyczne na terenie Gdańska  
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów do projektu studium 

 
Rys. 4.11.1.2. Stopień zagęszczenia istniejących i projektowanych stacji bazowych telefonii 

komórkowej w Gdańsku (stan na 2016 rok)  
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów do projektu studium  
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Badania wykonywane m.in. przez WHO nie potwierdzają szkodliwego oddziaływania stacji 

bazowych na zdrowie ludzi, co jest związane zarówno z niewielką mocą anten, jak i ich 

lokalizacją (dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych wynosi 0,1 W/m2). Dodatkowo 

w Gdańsku-Wrzeszczu zlokalizowany jest Radiowo-Telewizyjny Ośrodek Nadawczy, który 

rozprowadza sygnał radiowy do stacji radiowo-telewizyjnych w kierunku Trzcińska, 

Szymbarka i Chwaszczyna, a w Gdańsku Rębiechowie zlokalizowany jest maszt 

meteorologiczny należący do Lotniskowego Biura Meteorologicznego i Stacji 

Meteorologicznej. 

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu 

środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej 

dopuszczalnych wartości lub co najmniej na tych poziomach, albo zmniejszeniu poziomów 

co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. Dopuszczalne poziomy pól 

elektromagnetycznych w środowisku zróżnicowane są dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludzi. Wpływ pola 

elektromagnetycznego na człowieka i środowisko uzależniony jest od wysokości natężenia 

(lub gęstości mocy) oraz częstotliwości drgań. Dlatego wartość poziomów dopuszczalnych 

jest określana w pasmach częstotliwości. Wartości dopuszczalnych poziomów są podane  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadza ocenę 

oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska na podstawie badań monitoringowych oraz informacji o źródłach 

emitujących pola. Na terenie Gdańska przeprowadzono badania poziomu promieniowania 

elektromagnetycznego (PEM) w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska dla 

województwa pomorskiego w 2015 roku. Wyniki pomiarów poziomów pól 

elektromagnetycznych przedstawia tabela nr 4.11.1.1 

Tabela nr 4.11.1.1.  

Wyniki pomiarów poziomów PEM na terenie miasta Gdańska w 2015 roku 

Lp. Miejsce wykonywania pomiaru 

Średnia arytmetyczna dla zakresu 

częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 

MHz uzyskanych dla punktu pomiarowego 

[V/m] 

Średnia 

arytmetyczna 

[V/m] 

1. Gdańsk Trakt Św. Wojciecha 0,39 

0,29 

2. Gdańsk ul. Podwale Staromiejskie 0,32 

3. Gdańsk ul. Szuberta 0,20 

4. Gdańsk ul. Skłodowskiej-Curie 0,45 

5. Gdańsk ul. Rzeczypospolitej 0,84 

6. Gdańsk ul. Przyjaciół 0,30 

7. Gdańsk ul. Wita Stwosza 0,46 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2015 r.  

W 2015 roku średnia arytmetyczna zmierzonych wartości natężeń pól elektromagnetycznych 

promieniowania dla obowiązującego zakresu od 3 MHz do 3000 MHz w Gdańsku nie 
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przekroczyła wartości dopuszczalnej składowej elektrycznej wynoszącej 7 V/m (zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pół elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymywania tych poziomów). 

4.11.2. Skutki realizacji ustaleń projektu studium na poziomy pól 

elektromagnetycznych  

Analiza uwarunkowań mających wpływ na poziom pól elektromagnetycznych umożliwiła 

uwzględnienie w projekcie studium rozwiązań mających na celu minimalizację potencjalnie 

negatywnych oddziaływań, przedstawionych w poniższej tabeli. 

Tabela nr 4.11.2.1.  

Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na poziom pól 

elektromagnetycznych 

Skutki pozytywne 

 budowa, rozbudowa i modernizacja elementów  krajowego systemu elektroenergetycznego; 

 rozbudowa źródeł wytwarzanie energii elektrycznej i linii elektroenergetycznych w mieście, w celu 

zapewnienia najwyższego poziomu pewności zasilania w energię elektryczną; 

 wspieranie dalszej rozbudowy i modernizacji bezprzewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej 

poprzez zapisy ustaleń planów miejscowych i zachowania ograniczonej wysokości budynków w 

strefach radiolinii; 

Skutki negatywne 
Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja 

przyrodnicza negatywnych oddziaływań 

 możliwe, okresowe i miejscowe pogorszenie 

standardu życia mieszkańców w skutek 

zagęszczenia lokalizacji źródeł promieniowania 

elektromagnetycznego; 

 przestrzeganie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych określonych dla terenów 

dostępnych dla ludzi, a przede wszystkim, dla 

terenów zabudowy mieszkaniowej; 

 wyznaczanie w planach miejscowych stref 

ograniczeń w sąsiedztwie linii 

elektroenergetycznych tylko w przypadkach 

posiadania odpowiednich pomiarów 

przeprowadzonych przez właściwe organy;   

4.12. Odnawialne źródła energii 

4.12.1. Charakterystyka i lokalizacja odnawialnych źródeł energii 

Alternatywnym do spalania paliw stałych, ciekłych lub gazowych sposobem pozyskiwania 

energii cieplnej lub elektrycznej są odnawialne źródła energii (OZE). Według Aktualizacji 

projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, źródła 

odnawialne (OZE) pokrywają w Gdańsku około 5% zapotrzebowania na energię. Źródła 

odnawialne wykorzystywane w Gdańsku to: 

a) biomasa (współspalanie z węglem dla potrzeb c.o. i c.w.u.), 

b) biogaz, 

c) promieniowanie słoneczne (kolektory słoneczne dla potrzeb c.w.u.), 

d) energia geotermalna niskich entalpii (pompy ciepła - dla potrzeb c.o. i c.w.u.). 
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Współspalanie biomasy w dużych źródłach ciepła jest uzależnione od sytuacji rynkowej. 

W EDF Polska Oddział Wybrzeże w Gdańsku współspalanie biomasy zakończono w lutym 

2013r. Istnieje techniczna możliwość wznowienia współspalania biomasy w EDF Polska 

Oddział Wybrzeże w Gdańsku. Pod koniec roku 2013 oddano do użytku elektrociepłownię 

zakładową Malteurop Polska Sp. z o.o. opalaną zrębkami. Elektrownia w Zakładzie 

Utylizacyjnym w Gdańsku Szadółkach produkuje rocznie około 10 tys. MWh energii 

elektrycznej z biogazu pozyskiwanego ze składowiska odpadów. Na terenie oczyszczalni 

ścieków Wschód eksploatowana jest elektrociepłownia biogazowa, która produkuje rocznie 

około 15 tys. MWh energii elektrycznej. Duże instalacje wykorzystujące energię 

promieniowania słonecznego, zainstalowane na terenie miasta to m.in.: 

1. Elektrownia solarna w dzielnicy Gdańsk Płonia – farma PV (produkcja energii 

elektrycznej) – moc zainstalowana: 1,64 MW; 

2. Centrum Medycyny Inwazyjnej Akademii Medycznej w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego  

– kolektory słoneczne (produkcja c.w.u.) – moc zainstalowana 171 kW; 

3. Pomorskie Centrum Traumatologii w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody – kolektory słoneczne 

(produkcja c.w.u.) – moc zainstalowana: 270 kW; 

4. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – ogniwa fotowoltaiczne PV 

(produkcja energii elektrycznej) – moc zainstalowana: 39 kW; 

5. Centrum Hewelianum (Fort Góry Gradowej), ul. Gradowa 6 – ogniwa PV (produkcja 

energii elektrycznej) – moc zainstalowana: 19,6 kW; 

6. Osiedle Energooszczędne w Gdańsku-Osowej – kolektory słoneczne oraz ogniwa PV 

(produkcja energii elektrycznej, c.o. i c.w.u.); 

7. Kolektory słoneczne zainstalowane na budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm  

– moc zainstalowana: 610 kW; 

8. Panele fotowoltaiczne przy sygnalizacji świetlnej na Rondzie Hucisko – moc 

zainstalowana: 19 kW; 

9. Elektrownia fotowoltaiczna Gdańsk Oliwa (14 szt.) – moc zainstalowana: 36 kW; 

10. Instytut Elektrotechniki. Laboratorium badawcze. (ul. Narwicka 1) – moc zainstalowana: 

32 kW; 

11. Elektrownia fotowoltaiczna Gdańsk, ul. 3 Maja – moc zainstalowana: około 5 kW; 

12. Budynek mieszkalny przy ul. Słowackiego w Gdańsku (14 szt.); 

13. Copernicus Podmiot leczniczy Sp. z o. o. (Nowe Ogrody) – kolektory słoneczne; 

14. Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych przy ul. Podleśnej 37, Modrej 10, 

Lubczykowej 13. 

Liczbę zainstalowanych w Gdańsku instalacji wykorzystujących pompy ciepła szacuje się na 

około 60-85 a ich sumaryczną moc na około 2-3 MW. Prognozuje się, że w kolejnych latach 

udział energii odnawialnej w mieście będzie wzrastał dzięki rozwojowi instalacji solarnych  

i geotermalnych. Planowane inwestycje w zakresie budowy OZE wytwarzających energię 

elektryczną na terenie miasta (źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska): 

1. farma wiatrowa Gdańsk-Leśniewo   6 000 kW; 

2. elektrownia fotowoltaiczna Gdańsk   2 000 kW; 

3. instalacja fotowoltaiczna    57 kW; 

4. instalacja fotowoltaiczna    91 kW; 

5. elektrownia - turbina wiatrowa   2,5 kW; 

6. elektrownia - turbina wiatrowa   2,5 kW; 

7. elektrownia wiatrowa     3,0 kW. 
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4.12.2. Skutki realizacji ustaleń projektu studium w zakresie lokalizacji odnawianych 

źródeł energii 

W analizowanym projekcie studium instalacje OZE podzielono na dwie grupy w zależności 

od ich wpływu na przestrzeń: 

a) elektrownie wiatrowe 

b) źródła fotowoltaiczne.  

 
Rys. 4.12.2.1. Wskazane w projekcie studium tereny dla lokalizacji wolnostojących instalacji 

odnawialnych źródeł energii  
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów do projektu studium 

W projekcie studium przyjęto zasadę, że strefy ochronne związane z ograniczeniami  

w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu muszą mieścić się  

w granicach dopuszczenia lokalizacji tych urządzeń. Lokalizację odnawialnych źródeł energii 

o mocy przekraczającej 100kW możliwa będzie na terenach: 

a) instalacje wykorzystujące hydroenergię, energię geotermalną oraz instalacje 

aerotermalne i słoneczne zintegrowane z budynkiem - na wszystkich terenach 

w mieście, 

b) instalacje na biogaz, biomasę, biopłyny i odpady oraz instalacje aerotermalne 

i słoneczne wolnostojące, a także elektrownie wiatrowe o wysokości nie przekraczającej 

40 m: na terenach portowo-przemysłowo-składowych oraz terenach technicznej obsługi 

miasta, 

c) elektrownie wiatrowe bez ograniczenia wysokości: w Płoni na obszarze rafinerii i na 

wschód od niej, na terenie wyznaczonym na rysunku studium, 

d) instalacje aerotermalne i słoneczne wolnostojące (obok terenów wymienionych w lit. b) 

w pasach drogowych ulic, na których nie jest wymagany standard ulicy miejskiej oraz na 

terenach rolniczych Błoni, Olszynki i Oruni wyznaczonych na rysunku studium (rys. 

4.12.2.1). 
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Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gdańska jest dokumentem o charakterze strategicznym, określającym główne kierunki 

i zasady zagospodarowania przestrzeni miejskiej, dlatego do jego ustaleń wprowadzono 

zapis umożliwiający ograniczenie lub wykluczenie możliwości lokalizacji odnawialnych źródeł 

energii na etapie sporządzania planu miejscowego. Ewentualny negatywny wpływ instalacji 

odnawialnych źródeł energii został omówiony w tabeli nr 4.12.2.1. 

Tabela nr 4.12.2.1. 

Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium w zakresie odnawialnych 

źródeł energii 

Skutki pozytywne 

 ograniczenie emisji szkodliwych substancji podczas eksploatacji; 

 wpływ na jakość warunków aerosanitarnych; 

 wpływ na zdrowie ludzi; 

Skutki negatywne 
Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja 

przyrodnicza negatywnych oddziaływań 

 wpływ na przekształcenia w krajobrazie – wieże 

elektrowni wiatrowych i zespoły ogniw 

fotowoltaicznych; 

 ograniczenie powierzchni Rolniczej Przestrzeni 

Produkcyjnej; 

 poprzedzenie realizacji szerokimi 

wielospecjalistycznymi analizami; 

4.13. Zabytki  

4.13.1. Walory historyczno-kulturowe 

Gdańsk należy do miast charakteryzujących się dużym nasyceniem historycznymi obiektami 

i strukturami przestrzennymi. 

Na potrzeby projektu studium, w zależności od wartości, znaczenia i formy ochrony, 

dokonano waloryzacji i wyodrębniono trzy kategorie obszarów i obiektów dziedzictwa 

kulturowego (rys. 4.13.1.3), są to: 

A. Zabytkowe obszary i obiekty o znaczeniu międzynarodowym, ważne dla kultury Europy, 

związane z jej historią, tworzące tożsamość miasta i jego wizerunek w skali światowej  

i europejskiej. W tej kategorii znajdują się zabytki wpisane do rejestru, w tym dwa 

istniejące oraz dwa postulowane do ustanowienia pomniki historii. 

B. Zabytkowe obszary i obiekty o znaczeniu krajowym, unikatowe w skali krajowej, 

występujące jedynie na obszarze Gdańska, związane z historią Polski i Pomorza 

tworzące wizerunek miasta w skali kraju. Zabytki znajdujące się w tej kategorii wpisane 

są do rejestru. Dodatkowo dla większości zabytków w tej kategorii zasady i zakres 

ochrony uściślone są ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

C. Zabytkowe obszary i obiekty o znaczeniu regionalnym i lokalnym, kształtujące lokalną 

tożsamość i wizerunek w skali regionu, województwa, miasta, jego dzielnic lub ich 

fragmentów. Są ważne dla identyfikacji mieszkańców ze swoim otoczeniem, pozwalają 

kształtować świadomość miejsca i chronić niematerialne elementy środowiska 

kulturowego. Ta kategoria obejmuje pozostałe, nie należące do dwóch poprzednich 
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kategorii zabytki figurujące w gminnej ewidencji zabytków oraz zespoły wymienione 

w aneksie. Niektóre z tych obiektów i obszarów wpisane są do rejestru, pozostałe, 

stanowiące większość, muszą być objęte ochroną w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. 

Obecnie na jego terenie znajdują się dwa pomniki historii (rys. 4.13.1.1): 

 Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań z XVII wieku, 

 Pole Bitwy na Westerplatte. 

 Na terenie miasta funkcjonują także strefy ochrony ekspozycji opisane w decyzjach 

o wpisie do rejestru zabytkowych zespołów (Twierdza Wisłoujście, pomnik obrońców 

Wybrzeża na Westerplatte, Jaśkowa Dolina, Św. Wojciech, Politechnika Gdańska, 

Cmentarz – Pomnik na Zaspie) - rys. 4.13.1.2. 

 
Rys. 4.13.1.1. Granice ustanowionych na terenie Gdańska pomników historii  

Źródło: opracowanie własne 

Ponadto obowiązujący rejestr zabytków, z 31 grudnia 2016 roku obejmuje 394 pozycje 

(wpisy), w tym układy urbanistyczne i krajobrazowe, obiekty architektury sakralnej, zespoły 

dworsko-parkowe, obiekty militarne i fortyfikacje, obiekty użyteczności publicznej, budynki 

mieszkalne, spichlerze, architektura przemysłowa, cmentarze i pomniki oraz miejsca 

pamięci. Zasoby dziedzictwa kulturowego, które nie są wpisane do rejestru zabytków objęto 

ochroną na podstawie wpisu do gminnej ewidencji zabytków. Katalog obiektów objętych 

wpisem do ewidencji zabytków z dnia 9 grudnia 2016 roku zawiera 7278 pozycji. 

Istotnym elementem zasobów kulturowych są obszary występowania znalezisk 

archeologicznych. Na terenie Gdańska znajduje się 451 stanowisk archeologicznych. Cztery 

obiekty archeologiczne na terenie Gdańska zostały wpisane do rejestru zabytków 

archeologicznych.  
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Rys. 4.13.1.2. Gdańsk – strefy ochrony ekspozycji  

Źródło: opracowanie własne 

4.13.2. Skutki realizacji ustaleń projektu studium na zabytki i wartości historyczno 

-kulturowe 

Duży udział obiektów zabytkowych w Gdańsku wymusza minimalizowanie negatywnych 

oddziaływań będących skutkiem intensyfikacji zainwestowania. W projekcie studium 

ustanowione zostały dyspozycje mające na celu maksymalną ochronę substancji zabytkowej 

przed niekorzystnymi wpływami związanymi z postępującym, nieuniknionym wzrostem 

zainwestowania na terenie miasta. 

W celu ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego w dokumencie studium wskazane zostały 

niewpisane do rejestru obiekty i zespoły obiektów (wymienione w aneksie 15). Są to: zespoły 

urbanistyczne (21), ruralistyczne (20), parki i cmentarze (29), zespoły dworsko-parkowe 

i folwarki (14), historyczne parki leśne i doliny (6) oraz strefy ekspozycji (9), zespoły 

przemysłowe i obiekty infrastruktury technicznej i komunalnej (8) oraz zespoły militarne (3). 

W celu ochrony tych zasobów ustanowiono strefy: 

 zachowanej historycznej struktury przestrzennej, 

 zachowanych elementów historycznej struktury przestrzennej. 

W miejscach występowania stanowisk i ich skupisk w dokumencie studium wyznaczono 152 

strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

Do negatywnych oddziaływań będących pośrednim skutkiem przewidywanego wzrostu 

intensywności zagospodarowania należy zaliczyć, w odniesieniu do obiektów zabytkowych, 

przede wszystkim propagację drgań oraz wpływ wody zawierającej agresywne substancje 

i wpływ zanieczyszczonego powietrza. Oddziaływania te mogą skutkować przede wszystkim 

osłabieniem struktury zabytkowych obiektów poprzez fizyczną dezintegrację elementów 

konstrukcyjnych oraz ich niszczenie fizyczne, chemiczne i biologiczne (pęcznienie murów, 

wymywanie zapraw wapiennych, ich kruszenie i wymywanie, przyspieszona korozja 

elementów metalowych i niszczenie elementów drewnianych). 
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Rys. 4.13.1.3. Gdańsk – zasoby dziedzictw kulturowego 
Źródło: opracowanie własne 

Tabela nr 4.13.2.1. 

Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na zabytki i zasoby 

historyczno–kulturowe 

Skutki pozytywne 

 kompleksowe zachowanie i ochrona zabytków nieruchomych objętych ochroną prawną i wpisanych 

do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz wytyczenie zasad i zakresu ochrony w strefach zachowanej 

historycznej struktury przestrzennej, 

 wyznaczenie i ochrona zabytkowych obiektów i zespołów niewpisanych do rejestru zabytków oraz 

wytyczenie zasad i zakresu ochrony w strefach zachowanych elementów historycznej struktury 

przestrzennej, 

 wyznaczenie i ochrona stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych oraz wskazanie 

konieczności wykonania ratowniczych badań archeologicznych lub obserwacji archeologicznej dla 

wszystkich planowanych przedsięwzięć w ich granicach; 

 wyznaczenie stref ochrony ekspozycji oraz wielkoprzestrzennych elementów krajobraz kulturowego 

wraz z określeniem rygorów w wyznaczonych strefach i zasad wyeksponowania unikatowej struktury 

krajobrazu; 

 wyznaczenie i ochrona dóbr kultury współczesnej i określenie zasad ochrony obiektów, obszarów, 

pomników i miejsc pamięci; 

Skutki negatywne 
Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja 

przyrodnicza negatywnych oddziaływań 

 zagrożenie stanu technicznego zabytków 

z powodu niedostatecznych środków na ich 

utrzymanie oraz niszczenie starej zabudowy lub 

 usunięcie elementów zniekształcających 

historyczne założenia urbanistyczne oraz 

rozplanowanie ulic i placów; 
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jej detalu architektonicznego w trakcie 

przebudowy i remontów; 

 niszczenie starej zabudowy lub detalu 

architektonicznego na rzecz wprowadzania 

nowocześniejszych lub tańszych rozwiązań; 

 wzrost intensywności oddziaływań związanych 

z wibracjami i drganiami, wpływem 

zanieczyszczonego powietrza i wody; 

 zachowanie proporcji wysokościowych 

kształtujących sylwety zespołów oraz 

zachowanie panoram historycznych oraz ich 

przedpola; 

 wprowadzenie do zapisów planów miejscowych 

możliwości wyznaczania dodatkowych lokalnych 

stref ochrony ekspozycji; 

4.14. Dobra materialne 

4.14.1. Charakterystyka wartości materialnych  

Zasoby mieszkaniowe, będące jednym z podstawowych dóbr materialnych miasta,  

to w przypadku Gdańska 211,2 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 12,5 mln m2  

(wg stanu na koniec 2015 roku). Dzielnicą o największej liczbie mieszkań jest Wrzeszcz, który 

skupia prawie 27% substancji mieszkaniowej. Pozostałymi dzielnicami grupującymi potencjał 

mieszkaniowy są Południe (24%), Oliwa (20,6%) i Śródmieście (16%). Ogólna powierzchnia 

zajmowana przez tereny o przewadze funkcji mieszkaniowej to na terenie Gdańska (zgodnie 

z treścią projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 

tab. 10,5 ) 4044,76 ha. 

Istotnym zasobem materialnym są również obiekty usługowe zaspokajające potrzeby 

mieszkańców w zakresie dostępności do towarów i usług. W obrębie Gdańska wykształcona 

została zwarta struktura, w granicach której koncentrują się najistotniejsze obiekty 

usługowe. Jest to tzw. Centralne Pasmo Usługowe (CPU). Rozciąga się ono pomiędzy 

krawędzią Wysoczyzny Gdańskiej a brzegiem Zatoki Gdańskiej i obejmuje Śródmieście, 

Wrzeszcz i Oliwę. Obszar ten skupia obiekty zapewniające obsługę w zakresie szerokiego 

wachlarza usług związanych m.in. z handlem, rzemiosłem, gastronomią, edukacją, opieką 

zdrowotną, administracją, biznesem i finansami oraz z rozrywką, turystyką i kultem 

religijnym. Tereny koncentracji usług zajmują na terenie Gdańska powierzchnię 1377,09 ha 

(zgodnie z treścią projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego - tab. 10.5 ). 

Rejonami koncentracji obiektów przemysłowych i terenów składowych, stanowiących istotny 

zasób materialny, na terenie Gdańska są obszary na wyspie Ostrów i na lewym brzegu 

Martwej Wisły, a także w zachodniej części wyspy Stogi od Portu Północnego po brzeg 

Martwej Wisły i w obrębie Błoni-Płoni oraz w dzielnicy Zachód, w rejonie Kokoszek 

Przemysłowych i Barniewic. Tereny portowe rozciągają się wzdłuż odcinka Martwej Wisły, 

Kanału Portowego i Kanału Kaszubskiego. W skład kompleksu portowo-przemysłowego 

wchodzi również leżąca poza administracyjnymi granicami portu (tak jak baza Petrobalticu) 

rafineria Grupy Lotos SA. W rejonie portu gdańskiego zgrupowane są również obiekty 

przemysłowe związane z branżą stoczniową i chemiczną. 

Mniejsze obszarowo zgrupowanie obiektów przemysłowo-składowych w obszarze Gdańska 

powstało również w obrębie dzielnicy Kokoszki, na północ i południe od lotniska. Tereny  

o przewadze funkcji przemysłowo-składowej wraz z terenami portowymi (zgodnie z treścią 

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - tab. 10.5) 

zajmują na terenie Gdańska powierzchnię 2080, 64 ha.  
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W obrębie Gdańska zlokalizowane są również istotne elementy infrastruktury transportowej. 

Miasto jest położone w obrębie międzynarodowego VI korytarza transportowego. Na terenie 

miasta Gdańska korytarz obejmuje linie kolejowe, port lotniczy oraz drogi ekspresowe.  

W obrębie miasta głównymi elementami układu uliczno-drogowego miasta są: 

a) główny ciąg transportowy biegnący w kierunku północ - południe (od granicy  

z Sopotem do południowej granicy miasta), na który składają się ulice: Trakt  

św. Wojciecha, Okopowa, Wały Jagiellońskie, Podwale Grodzkie, Błędnik, 

al. Zwycięstwa, al. Grunwaldzka 

b) obwodnicowe ciągi transportowe – Obwodnica Zachodnia Trójmiasta (al. Kazimierza 

Jagiellończyka) i Południowa Obwodnica Gdańska, 

c) drogi łączące górny i dolny taras (Spacerowa, al. Żołnierzy Wyklętych i Słowackiego,  

al. Armii Krajowej). 

W obrębie miasta transport publiczny obsługiwany jest przez 78 linii autobusowych oraz sieć 

tramwajową o długości 56,7 km. Ich zaplecze techniczne stanowią aktualnie dwie zajezdnie 

tramwajowe oraz jedna zajezdnia autobusowa. 

Przez terem miasta prowadzą również linie kolejowe o znaczeniu międzynarodowym, 

krajowym oraz lokalnym. W zakresie przewozów pasażerskich są to linie magistralne (nr 202 

i 9), pierwszorzędne linie kolejowe (nr 201 i 250) oraz linie realizujące przewozy lokalne (248 

– Pomorska Kolej Metropolitalna oraz 249 i 250 obsługiwana przez Szybką Kolej Miejską). 

Ponadto przez teren miasta biegną linie kolejowe o znaczeniu dla przewozów towarowych 

(226, 227, 235 i 721). Tereny kolejowe wraz z terenami lotniska oraz z terenami dróg układu 

podstawowego (zgodnie z treścią projektu studium - tab. 10, 5 ) zajmują łącznie 1748, 31 ha. 

Funkcjonowanie organizmu miejskiego wymaga obsługi w zakresie dostępu do sieci 

infrastrukturalnych: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, 

ciepłowniczej i teletechnicznej. Dla zaopatrzenia Gdańska w wodę pracuje obecnie 10 ujęć 

komunalnych. Ciśnienie wody w sieci jest regulowane przez 9 zbiorników i 6 pompowni 

strefowych. 

Sieć kanalizacji sanitarnej w Gdańsku pracuje w systemie grawitacyjno-tłocznym i jest 

wyposażona w około 70 przepompowni ścieków. Długość sieci kanalizacji sanitarnej  

w mieście to około 800 km. Stan techniczny sieci jest określany jako dobry. Ścieki 

doprowadzane są oczyszczalni „Wschód” o przepustowości 120000 m//dobę obsługującej 

oprócz Gdańska również Sopot, Pruszcz Gdański, Żukowo i Kolbudy. 

Wody opadowe z obszaru miejskiej zabudowy w obrębie poszczególnych zlewni są 

odprowadzane do odbiorników rozbudowaną siecią kanalizacji deszczowej. W biegu 

gdańskich potoków zlokalizowanych jest ponadto 55 zbiorników retencyjnych o pojemności 

około 680 tys m3 zapewniających redukcję odpływu wód opadowych. W granicach miasta 

zlokalizowane są ponadto liczne urządzenia zapewniające ochronę przeciwpowodziową, 

spośród których najważniejszymi są kompleksy wałów przeciwpowodziowych o długości 

64,1 km oraz śluzy i wota przeciwpowodziowe. 

Obsługę w zakresie składowania odpadów zapewnia zlokalizowane w Szadółkach 

składowisko odpadów komunalnych, które oprócz kwater, wyposażone jest również m.in. 

w sortownię, kompostownię, segmenty demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz 

unieszkodliwiania odpadów budowlanych oraz bioelektrownię. 
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Głównym źródłem ciepła dla systemu centralnego ogrzewania jest Elektrociepłownia Gdańsk 

zlokalizowana w jednostce Młyniska-Letnica. Zakład obecnie wykorzystuje urządzenia  

o sumarycznej mocy cieplnej wynoszącej 736 MW. Poza Elektrociepłownią Gdańsk 

funkcjonują lokalne źródła wysokoparametrowe, są to ciepłownie Matarnia i Osowa. Obiekty 

niekorzystające z wymienionych wyżej źródeł zaopatrzenia w ciepło są obsługiwane w tym 

zakresie przez indywidualne źródła ciepła i niewielkie kotłownie lub też źródła przemysłowe. 

Zasilanie obszaru Gdańska w gaz odbywa się w oparciu o ogólnokrajowy system gazociągów 

wysokometanowych. Infrastruktura gazowa jest w dobrym stanie technicznym i obecnie 

obejmuje niemal cały obszar miasta. 

Źródłem zasilania miasta Gdańska w energię elektryczną jest krajowy system 

elektroenergetyczny 400 i 220 kV. Podstawowymi elementami, które wiążą gdański węzeł 

elektroenergetyczny z systemem krajowym są stacje elektroenergetyczne 400/110 kV 

Gdańsk Błonia oraz, znajdująca się poza granicami miasta, stacja 400/220/110 kV Gdańsk I 

w Leźnie. Na terenie Gdańska i w jego bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowano 21 głównych 

punktów zasilania (GPZ) 110/15 kV. Przez teren miasta przeprowadzone zostały 

elektroenergetyczne linie napowietrzne 110 kV o długości 216,5 km. 

Na terenie Gdańska znajduje się 6000 km kablowych sieci teletechnicznych. W Gdańsku-

Wrzeszczu zlokalizowany jest Radiowo-Telewizyjny Ośrodek Nadawczy, który rozprowadza 

sygnał radiowy do stacji radiowo-telewizyjnych zlokalizowanych poza obszarem miasta. 

Tereny technicznej obsługi miasta (zgodnie z treścią projektu studium - tab. 10,5 ) zajmują 

295,04 ha. 

4.14.2. Skutki realizacji projektu studium na wartości materialne  

Na podstawie analizy aktualnego stanu wartości materialnych określono najistotniejsze 

skutki wpływu realizacji zapisów projektu studium na ten element. Założenia projektu 

studium ukierunkowane są na podniesienie wartości dóbr materialnych. Projekt studium 

zakłada intensyfikację zainwestowania w obrębie zabudowanych dzielnic jak również 

wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej na nowe tereny. Wskazuje również, jako jeden 

z podstawowych kierunków, rozwój i koncentrację zainwestowania usługowego,  

a jego realizacja będzie następowała w obrębie Centralnego Pasma Usługowego (CPU),  

z centrami usługowymi w Śródmieściu, Wrzeszczu i Oliwie, jak również poza tym pasmem. 

Równolegle projekt studium zakłada uzupełnianie obsługi w zakresie dostępności do 

ochrony zdrowia, edukacji, kultury, sportu i rekreacji co nastąpić ma również poprzez 

budowę nowych obiektów tego typu. W projekcie studium położono także nacisk m.in. na 

budowę i modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawę dostępności 

transportowej Gdańska. Efektem realizacji tych inwestycji będzie m.in. wzrost wartości 

ogólnej zasobów materialnych. Nowopowstałe obiekty i urządzenia mogą być narażone na 

działanie niekorzystnych czynników środowiskowych związanych głównie z wystąpieniem 

wezbrań powodziowych i podtopień oraz aktywacją ruchów masowych. Ważna grupa 

zagrożeń wiąże się również ze wzrostem niskiej emisji oraz propagacją hałasu i drgań. 

Zdecydowanie mniejsze, jakkolwiek okresowo istotne znaczenie, mają ekstremalne zjawiska 

klimatyczne, takie jak np. huraganowe wiatry oraz procesy abrazyjne zachodzące w obrębie 

brzegów morskich. Za istotny, jakkolwiek nie związany z zagadnieniami środowiskowymi, 

czynnik wpływający na wartość poszczególnych nieruchomości, zarówno w sposób 

negatywny jak i pozytywny, należy uznać oddziaływania związane z intensyfikacją zabudowy 
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miasta, realizacją nowych ciągów transportowych, czy obiektów i urządzeń 

infrastrukturalnych. Ocena ta została przedstawiona w zamieszczonej poniżej tabeli 

nr 4.14.2.1. 

Tabela nr 4.14.2.1. 

Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na wartości materialne 

Skutki pozytywne 

 wyznaczenie nowych i restrukturyzowanych terenów pod zabudowę miejską wraz z systemami 

transportowymi i infrastruktury technicznej, co umożliwia rozwój miasta i wzrost wartości 

materialnych 

 wzrost wartości materialnych poprzez tworzenie miasta uporządkowanego, efektywnego, 

funkcjonalnego i poprzez rewitalizację istniejących struktur miejskich; 

 poprawa bezpieczeństwa dóbr materialnych miasta poprzez rozbudowę urządzeń osłony 

przeciwpowodziowej, przeciwdziałanie zagrożeniu ruchami masowymi ziemi, itp. 

 poprawa efektywności funkcjonowania miasta poprzez dążenie do realizacji, struktur 

wielofunkcyjnych oraz poprzez polaryzację i koncentrację terenów przeznaczonych pod funkcje 

(m.in.) portowo-przemysłowe; 

Skutki negatywne 
Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja 

przyrodnicza negatywnych oddziaływań 

 intensyfikacja zabudowy powodująca 

zacienianie zabudowy, zmniejszenie 

osiedlowych terenów rekreacyjnych; 

 zabudowa terenów szczególnego zagrożenia 

powodzią; 

 potencjalny wzrost zagrożenia uruchomienia 

procesów osuwiskowych; 

 stopniowe zwiększanie eksploatacji wód z ujęć 

podziemnych dla zaopatrzenia mieszkańców  

w wodę pitna oraz zagrożenia dla zasobów wód 

poziomów wodonośnych; 

 potencjalna możliwość wystąpienia wezbrań 

powodziowych, zalewów i podtopień; 

 możliwość wzrostu intensywności propagacji 

drgań; 

 realizacja nowych dróg oraz modernizacja już 

istniejących na terenach o dotychczas 

korzystnych warunkach klimatu akustycznego. 

 ograniczenie intensyfikacji do strefy 

śródmiejskiej i ustalonych innych terenów ze 

względu na lokalne uwarunkowania; 

 uwzględnianie w procesie realizacji inwestycji 

rozwiązań technicznych z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej (np. rozbudowa 

i modernizacja obwałowań, odpowiednie rzędne 

brzegów, wrota przeciwpowodziowe 

i przeciwsztormowe, podniesienie rzędnej 

terenu) oraz uwzględnianie prognozy 

podniesienia się poziomu wód morskich; 

 wprowadzenie standardu ulicy miejskiej, 

planowanie w sąsiedztwie uciążliwych obiektów 

funkcji niewrażliwych; 

  stała weryfikacja terenów aktywnych osuwisk  

i zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz 

sposobów ich zagospodarowania; 

  dalsza rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej  

w rejonie występowania aktywnych osuwisk i 

terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi; 

 stosowanie środków technicznych ochrony 

akustycznej (ekrany akustyczne, odpowiednia 

stolarka okienna, odpowiednia izolacja ścian 

budynków, roślinność izolacyjna), 

wprowadzanie w miarę możliwości pasów 

zieleni, wałów ziemnych itp.; 
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4.15. Walory krajobrazowe 

4.15.1. Ocena walorów krajobrazowych 

Miasto Gdańsk posiada typ krajobrazu kulturowego, na który składa się jego rzeźba terenu, 

nadmorskie położenie oraz zasoby przyrodnicze (np. lasy, rzeki czy akweny). Zróżnicowana  

i bogata struktura miasta odzwierciedla różne etapy społecznego i ekonomicznego jego 

rozwoju. Elementy kultury materialnej: historyczne zespoły urbanistyczne, ruralistyczne, 

założenia dworsko–parkowe, aleje, budynki zabytkowe i o wartościach kulturowych, porty  

i przystanie rybackie, są elementami charakterystycznymi, rozpoznawalnymi przez 

mieszkańców oraz zwiedzających, stanowią o specyfice krajobrazu miasta. W studium 

wyodrębniono tzw. wielkoprzestrzenne elementy krajobrazu kulturowego (WEKK) ze 

względu na ich ponadlokalną rangę, wyjątkową lokalizację i ponadlokalne oddziaływanie, 

wartość historyczną, utylitarną i przyrodniczą współtworzącą wyjątkowość struktury miasta 

jako całości. Wskazywanie dodatkowych elementów krajobrazu o lokalnym zasięgu 

oddziaływania przewiduje się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Jako wielkoprzestrzenne elementy krajobrazu kulturowego (WEKK) zidentyfikowano 9 grup: 

Krajobraz otwarty (seminaturalny), Osie kompozycyjne, Założenia urbanistyczne, Dominanty 

przestrzenne, Panoramy, Punkty widokowe, Ciągi widokowe, Osie widokowe oraz Fronty 

wodne. Dla ochrony najcenniejszych walorów krajobrazowych miasta, oprócz 

konserwatorskich stref ochrony ekspozycji, chronionych na podstawie przepisów odrębnych, 

opisanych w decyzjach o wpisie do rejestru zabytków zespołów (np. Jaśkowa Dolina czy św. 

Wojciech), wybrano dodatkowe strefy ochrony ekspozycji (np. widoczne sylwety 

historycznego śródmieścia). Strefy ekspozycji wymienione są w Aneksie 15F do projektu 

studium.  

Z całą pewnością struktura miejska Gdańska ma jeden z najciekawszych krajobrazów wśród 

miast polskich i dlatego warto jest go podkreślać i eksponować. Zgodnie z art. 38a Ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nowelizacją z dnia 24 kwietnia 2015 r. 

wprowadzono, jako zadanie własne samorządu województwa, mechanizm powszechnej 

identyfikacji i waloryzacji krajobrazu określony jako audyt krajobrazowy.  Należy nadmienić, 

iż dotychczas nie podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia audytu krajobrazowego 

województwa pomorskiego5.   

4.15.2. Skutki realizacji ustaleń studium na walory krajobrazowe 

W zakresie ochrony krajobrazu w projekcie studium realizacja przyjętych celów przejawia się 

głównie poprzez wskazanie sposobów ochrony oraz prowadzenia szczególnej polityki 

zmierzającej do zachowania, uczytelnienia i podkreślenia ich rangi w przestrzeni miasta dla 

zidentyfikowanych elementów WEKK i stref ekspozycji, które będą konkretyzowane 

w planach miejscowych. Ponadto wskazano szereg punktów widokowych (Aneks 17 do 

projektu studium) wymagających szczególnej uwagi.  

W ustaleniach projektu studium dopuszczono lokalizacje urządzeń wytwarzających energię 

z odnawialnych źródeł, które mogą mieć wpływ na przekształcenia w krajobrazie. 

                                                   

5  Uwzględniono dotychczasowe opracowania poświęcone tematyce krajobrazu, tj.  Studia Przyrodniczo-krajobrazowe 

Województwa Pomorskiego, Urząd Marszałkowski  Województwa Pomorskiego, 2006r.w tym Walory, zagrożenia i propozycje 

ochrony zasobów krajobrazowych Województwa Pomorskiego (ze szczególnym uwzględnieniem Trójmiejskiego Obszaru 

Metropolitalnego). 
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Tabela nr 4.15.2.1. 

Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na walory krajobrazowe 

Skutki pozytywne 

 strefowanie intensywności i wysokości zabudowy w nawiązaniu do tradycji i predyspozycji 

poszczególnych części miasta; 

 zachowanie zasad lokalizacji obiektów wysokościowych, określonych w uchwale Rady Miasta 

Gdańska; 

 wprowadzenie zabudowy na tereny poprzemysłowe, powojskowe i pokolejowe; 

 zagospodarowanie wolnych, często zdegradowanych terenów oraz terenów zabudowy 

substandardowej; 

 koncentracja zabudowy produkcyjno-usługowej, składowej i portowej; 

 kontynuacja i intensyfikacja zabudowy Centralnego Pasma Usługowego; 

 zachowanie w części niezabudowanego Pasa Nadmorskiego wraz z kompleksami leśnymi; 

 ochrona i zachowanie wielkoprzestrzennych elementów krajobrazu kulturowego (WEKK): krajobrazu 

otwartego, założeń urbanistycznych, dominant przestrzennych, punktów widokowych, panoram,  

w tym sylwet miasta postrzeganych od strony Zatoki Gdańskiej, Żuław i miejskich punktów 

widokowych, ciągów widokowych, osi widokowych i frontów wodnych; 

 ustalenie wysokostandardowych przestrzeni publicznych; 

 ustalenia standardu ulicy miejskiej; 

 wyznaczenie nowych terenów zieleni urządzonej oraz zachowanie terenów w sąsiedztwie cieków  

i zbiorników wodnych, m.in. w granicach OSTAB; 

Skutki negatywne 
Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja 

przyrodnicza negatywnych oddziaływań 

 nieodwracalne zmiany walorów krajobrazu 

otwartego rolnego na typowo zurbanizowany 

w dzielnicach Południe i Zachód; 

 zmiana rzeźby terenu; 

 obniżenie walorów krajobrazowych na terenach 

przeznaczonych pod lokalizację urządzeń 

odnawialnych źródeł energii; 

 lokalne obniżenie walorów krajobrazu 

miejskiego przez realizację tras 

komunikacyjnych; 

 lokalne obniżenie walorów krajobrazowych 

przez sąsiedztwo napowietrznych linii 

wysokiego napięcia; 

 lokalne obniżenie walorów krajobrazowych 

przez stacje bazowe telefonii komórkowej; 

 znaczące, okresowe, odwracalne zmiany 

walorów krajobrazowych w przypadku 

eksploatacji kopalin metodą odkrywkową; 

 zachowanie: strefy ochrony konserwatorskiej 

ekspozycji i strefy ochrony ekspozycji; 

 obowiązek maskowania części naziemnych 

i nadziemnych infrastruktury 

telekomunikacyjnej (poza terenami 

przemysłowymi); 

 wyznaczenie korytarzy przebiegu LWN przez 

obszary mniej wrażliwe krajobrazowo;  

 możliwość kablowania istniejących LWN; 

 wprowadzenie standardu ulicy miejskiej, 

uwzględniającego wymagania estetyczne; 

udostępnienie nowych, ciekawych widoków 

z tych tras; 

 ograniczenie terenów inwestycyjnych zgodnie 

z zasadą rozwoju miasta do wewnątrz; 

 ograniczenia w lokalizacji wolnostojących OZE 

do terenów o funkcji portowo-przemysłowych 

i niechronionych krajobrazowo terenów 

rolniczych. 
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4.16. Obszary i obiekty prawnie chronione, w tym obszary Natura 2000 

4.16.1. Charakterystyka obszarów i obiektów prawnie chronionych 

W granicach Gdańska występują niemal wszystkie formy ochrony przyrody. Na części 

terenów różne formy ochrony nakładają się na siebie. Wykaz prawnych form ochrony 

przyrody zawiera wszystkie występujące na terenie miasta obszary prawnie chronione (tab. 

nr 4.16.1.1). 

 
Rys. 4.16.1.1. Formy ochrony przyrody w granicach miasta  
Źródło: materiały do projektu studium 

Rezerwaty przyrody 

W Gdańsku występuje pięć rezerwatów przyrody: dwa na Wyspie Sobieszewskiej i trzy 

w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK), które łącznie zajmują 275 ha. 

Rezerwaty na wyspie (Ptasi Raj i Mewia Łacha) położone są w strefach ujściowych Wisły 

Śmiałej i Przekopu – rys. 4.16.1.1. Oba stanowią wyjątkowo cenne ostoje ptactwa wodnego  

i błotnego. Rezerwaty przyrody położone w granicach TPK (Źródliska w dolinie Ewy, Wąwóz 

Huzarów, Dolina Strzyży z otuliną) utworzone zostały dla zachowania cennych zbiorowisk 

leśnych, głównie łęgów i grądów, a także zachowania stanowisk paproci podrzenia 

żebrowca. 

Park krajobrazowy  

Fragment Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w granicach Gdańska zajmuje około 2342 

ha – rys. 4.16.1.1. Przedmiotem ochrony w TPK jest, przede wszystkim atrakcyjne 

geomorfologicznie i krajobrazowo, bardzo urozmaicone ukształtowanie terenu oraz 

zbiorowiska lasów bukowych z florą roślin górskich i reliktów glacjalnych. Fragmenty Parku 
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o najwyższych walorach przyrodniczych objęte zostały ochroną rezerwatową. Ochronie 

środowiska Parku przed zagrożeniami służyć ma ustanowiona wokół niego otulina. Teren 

Parku dla sąsiadujących obszarów zurbanizowanych stanowi naturalne i bardzo cenione 

zaplecze codziennej i weekendowej rekreacji pieszej, rowerowej i konnej. Nadmierne 

obciążenie rekreacyjne każdą formą wypoczynku na terenie objętym ochroną powoduje 

utratę jego wartości przyrodniczych. Szczególnie narażony na silną antropopresję jest 

bezpośredni styk TPK z zainwestowanymi terenami miejskimi oraz tereny dolin wcinających 

się w Park (antropizacja krajobrazu). Innym zagrożeniem dla Parku jest jego fragmentacja 

poprzez trasy transportowe (w gdańskiej części TPK ulica Słowackiego i Spacerowa). 

Obszary chronionego krajobrazu  

Powierzchnia zajęta w Gdańsku przez obszary chronionego krajobrazu wynosi łącznie 4250 

ha– rys. 4.16.1.1. W granicach administracyjnych miasta znajduje się w całości Obszar 

Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej, który obejmuje fragment Mierzei Wiślanej 

obfitującej w wydmy porośnięte borem sosnowym. W obrębie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej znajdują się rezerwaty przyrody Ptasi Raj i Mewia Łacha. 

Głównym zagrożeniem dla walorów krajobrazowych i przyrodniczych na Wyspie 

Sobieszewskiej jest nadmierny rozwój przestrzenny funkcji turystyczno-wypoczynkowej. 

Granice miasta obejmują także fragmenty Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław 

Gdańskich i Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. OChK Żuław Gdańskich chroni 

unikalny krajobraz rolniczy powstały w wielowiekowym procesie przekształcania środowiska 

gruntowo-wodnego delty Wisły, natomiast Otomiński OChK obejmuje kompleks tzw. Lasów 

Otomińskich (Smęgorzyńskich), położonych w rejonie południowo-zachodniej granicy 

miasta. Głównym zagrożeniem na terenie Żuław Gdańskich jest zwiększający się nacisk na 

wprowadzanie zabudowy pozarolniczej na tereny rolnicze, a także plany wprowadzania 

instalacji niezwiązanych z produkcją rolną, typu ogniwa fotowoltaiczne, które w istotny 

sposób wpływać będą na krajobraz. Natomiast Lasy Otomińskie są coraz intensywniej 

penetrowane turystycznie, co może stanowić pewne zagrożenie dla dalszego 

funkcjonowania lasów, w związku z czym wymagają one odpowiedniego przystosowania do 

rekreacji.  

Użytki ekologiczne 

Na terenie Gdańska wyznaczono trzynaście użytków ekologicznych, których łączna 

powierzchnia to około 88 ha – rys. 4.16.1.1. Spośród użytków ekologicznych trzy chronią 

zimowiska nietoperzy (Fort Nocek, Oliwskie Nocki, Prochownia pod Kasztanami), dwa 

powołane zostały w celu ochrony torfowisk (Migowska Bielawa, Torfowisko Smęgorzyńskie), 

pięć ma na celu ochronę siedlisk hydrogenicznych i związanej z nimi fauny (Łozy w Kiełpinie, 

Dolina Czystej Wody, Karasiowe Jeziorka, Zielone Wyspy, Salwinia w Owczarni), dwa chronią 

ciepłolubne fitocenozy i siedliska wydmowe (Murawy kserotermiczne w Dolinie Potoku 

Oruńskiego, Wydma w Górkach Zachodnich) oraz jeden, w którym chronione są stanowiska 

rzadkich gatunków zwierząt, głównie owadów (Luneta z Pasikonikiem).  

Stan zachowania wymienionych obiektów jest zależny od wielu czynników, m.in. od wielkości 

terenu objętego ochroną, jego charakteru i zmian zachodzących w najbliższym sąsiedztwie, 

a zwłaszcza od realizacji zabudowy i związanej z nią zwiększonej penetracji okolicznych 

terenów przez mieszkańców. Największej antropopresji poddany jest użytek ekologiczny 

Migowska Bielawa, którego granice nie wykraczają poza zasięg występowania torfowiska,  

w związku z tym nie ma żadnej strefy buforowej przyjmującej niepożądane oddziaływania.  
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Ochrona wartościowych i często bardzo wrażliwych na zmiany środowiska terenów cennych 

przyrodniczo jest niezbędna, z uwagi na wzrastającą presję inwestycyjną w ich sąsiedztwie 

oraz szkodliwe działania w obrębie tych terenów, występujące często na dużą skalę, takie 

jak: gromadzenie nasypów ziemnych i gruzu wraz ze śmieciami, niszczenie szaty roślinnej 

czy nadmierna penetracja. 

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

Na terenie Gdańska wyznaczono dwie takie formy: Zespół przyrodniczo-krajobrazowy 

„Dolina Potoku Oruńskiego” oraz Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Potoków Strzyża 

i Jasień o łącznej powierzchni 460 ha – rys. 4.16.1.1. Oba Zespoły zostały wyznaczone w celu 

zachowania wyjątkowych walorów krajobrazowych zboczy dolin rozcinających strefę 

krawędziową. Na początku 2016 roku granice obu zespołów oraz nazwa jednego z nich 

zostały zmodyfikowane z uwagi na przekształcenie środowiska i rosnącą presję inwestycyjną 

w rejonie Pomorskiej Kolei Metropolitarnej, jak również w celu ochrony nieprzekształconych 

zboczy doliny Potoku Oruńskiego w sąsiedztwie intensywnej zabudowy wielorodzinnej. Do 

objęcia ochroną w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego o nazwie „Jaśkowe Parowy” 

zaproponowano północno-zachodni fragment Jaśkowego Lasu.  

Pomniki przyrody 

W granicach Gdańska zarejestrowano 163 pomniki przyrody, w tym: 29 pomników 

grupowych (aleje, grupy drzew), 10 głazów narzutowych, 3 pomniki powierzchniowe. 

Pomniki występują w dużym rozproszeniu na obszarze całego miasta.  

Do ogólnych zagrożeń terenów chronionych i proponowanych do ochrony należą: 

 silna presja inwestycyjna w sąsiedztwie terenów chronionych, 

 dewastacja terenów cennych przyrodniczo na skutek presji budowlanej 

w sąsiedztwie, 

 silna presja na ograniczanie systemu terenów chronionych i rozluźnianie rygorów 

ochronnych wywoływana przez właścicieli gruntów, 

 rezygnacja z ustanawiania nowych form ochrony przyrody, mimo 

udokumentowanych już ich propozycji,  

 nadmierna erozja powodowana przez spusty kanalizacji burzowej do cennych 

przyrodniczo dolin drobnych cieków, nielegalne zrzuty ścieków,  

 zanieczyszczenie i zaśmiecenie śmieciami przynoszonymi kanalizacją burzową, 

 nadmierna penetracja terenów chronionych, 

 ustanawianie zbyt małych powierzchniowo form ochrony bez odpowiedniego 

kołnierza ochronnego, co skutkuje nadmiernym przybliżeniem zabudowy lub innego 

zagospodarowania do terenu chronionego. 

Tabela nr 4.16.1.1. 

Formy ochrony przyrody w granicach miasta 

Forma ochrony 

przyrod 
Nazwa obszaru Podstawa ochrony Uwagi 

Rezerwaty 

Ptasi Raj 
Rozporządzenie Ministra – Monitor Polski 

nr 100, poz. 515 z 1959 r. 
 

Mewia Łacha 
Rozporządzenie Ministra – Monitor Polski 

nr 38, poz. 273 z1991 r. 

część rezerwatu 

poza granicami 

miasta 
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Forma ochrony 

przyrod 
Nazwa obszaru Podstawa ochrony Uwagi 

Źródliska w Dolinie Ewy 
Rozporządzenie Ministra – Monitor Polski 

nr 16, poz. 91 z 1983 r. 
 

Wąwóz Huzarów 

Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego 

Nr 13/2005 

z dn 20.06.2005 r. 

 

Dolina Strzyży 
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego  

Nr 19/07 z dn. 29.05.2007 
 

Park 

krajobrazowy  

i jego otulina 

Trójmiejski Park 

Krajobrazowy 

uchwała WRN w Gdańsku nr XVI /89/79 

z dn. 3.05.1979 r. 

w granicach miasta 

12% pow. parku 

oraz część jego 

otuliny 

Obszary 

chronionego 

krajobrazu 

Wyspy Sobieszewskiej 
Rozporządzenie Wojewody Gdańskiego 

nr 5/94 z dn.8.11.1994 r. 
 

Żuław Gdańskich 
Rozporządzenie Wojewody Gdańskiego 

nr 5/94 z dn.8.11.1994 r. 

część w granicach 

miasta 

Otomiński  
Rozporządzenie Wojewody Gdańskiego 

nr 5/94 z dn.8.11.1994 r. 

część w granicach 

miasta 

Obszary Natura 

2000 

Ujście Wisły (kod obszaru 

PLB 220004) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 

21 lipca 2004 r. 

część poza 

granicami miasta 

Zatoka Pucka (kod 

obszaru PLB 220005) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 

21 lipca 2004 r. 
 

Dolina Dolnej Wisły (kod 

obszaru PLB 040003) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 

21 lipca 2004 r. 

część w granicach 

miasta 

Bunkier w Oliwie (kod 

obszaru PLH 220055) 

Decyzja Komisji z dn. 12 grudnia 2008 r. 

przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 

92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz 

terenów mających znaczenie dla 

Wspólnoty składających się na 

kontynentalny region biogeograficzny 

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 

8039)(2009/93/WE) 

 

Twierdza Wisłoujście 

(kod obszaru PLB 

220030) 

Decyzja Komisji z dn. 13 listopada 2007 r. 

przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 

92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany 

wykaz terenów mających znaczenie dla 

Wspólnoty, składających się na 

kontynentalny region biogeograficzny 

(notyfikowana jako dokument 

C(2007)5043)(2008/25/WE) 

 

Ostoja w Ujściu Wisły 

(kod obszaru PLH 

220044) 

Decyzja Komisji z dn. 12 grudnia 2008 r. 

przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 

92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz 

terenów mających znaczenie dla 

Wspólnoty składających się na 

kontynentalny region biogeograficzny 

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 

8039)(2009/93/WE) 

 

Użytki 

ekologiczne 

Fort Nocek 
Uchwała Rady Miasta Gdańska nr 

XXXVI/420/96 z dn.20.06.1996 r. 
 

Murawy kserotermiczne 

w Dolinie Potoku 

Oruńskiego 

uchwała  Rady Miasta Gdańska Nr 

IX/320/99 z dn. 29.04.1999 r. 
 

Oliwskie Nocki 
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego 

Nr 12/2001 z dn 7.11.2001 r. 
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Forma ochrony 

przyrod 
Nazwa obszaru Podstawa ochrony Uwagi 

Luneta z Pasikonikiem 
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego 

Nr 12/2001 z dn 7.11.2001 r. 
 

Prochownia pod 

Kasztanami 

Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego 

Nr 2/2003 z dn. 9.01.2003 r 

 

 

Migowska Bielewa 
uchwała Rady Miasta Gdańska Nr 

V/51/2006 z dn. 21.12.2006 r. 
 

Łozy w Kiełpinie 
uchwała Rady Miasta Gdańska Nr 

V/50/2006 z dn. 21.12.2006 r. 
 

Dolina Czystej Wody 
uchwała Rady Miasta Gdańska Nr 

V/49/2006 z dn. 21.12.2006 r. 
 

Salwinia w Owczarni 
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego 

Nr 25/08 z dn. 7.11.2008 r 
 

Karasiowe Jeziorka 
uchwała Rady Miasta Gdańska Nr 

VII/66/11 z dn. 17.02.2011 r. 
 

Torfowisko 

Smęgorzyńskie 

uchwała Rady Miasta Gdańska Nr 

VII/67/11 z dn. 17.02.2011 r. 
 

Wydma w Górkach 

Zachodnich 

uchwała Rady Miasta Gdańska Nr 

VII/68/11 z dn. 17.02.2011 r. 
 

Zielone Wyspy 
uchwała Rady Miasta Gdańska Nr 

VII/65/11 z dn. 17.02.2011 r. 
 

Zespoły 

przyrodniczo- 

krajobrazowe 

Dolina Potoku 

Oruńskiego 

uchwała Rady Miasta Gdańska Nr 

XVI/429/15 z dn. 26.11.2015 r. 
 

Dolina Potoków Strzyży 

i Jasień 

uchwała Rady Miasta Gdańska Nr 

XVI/428/2015 z dn. 26.11.2015 r. 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów WŚ Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Obszary Natura 2000 

W granicach Gdańska znajdują się trzy obszary specjalnej ochrony ptaków: Ujście Wisły 

PLB220004, częściowo Dolina Dolnej Wisły PLB040003, częściowo Zatoka Pucka PLB220005 

oraz trzy obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, dawniej określane jako specjalne obszary 

ochrony siedlisk: Twierdza Wisłoujście PLH220030, Bunkier w Oliwie PLH220055, w których 

ochronie podlegają zimowiska nietoperzy oraz Ostoja w Ujściu Wisły PLH220044, w obrębie 

którego chronione są dwa spośród estuariów Wisły, wydmy, lasy wydmowe, spośród 

gatunków fauny m.in. populacje foki szarej oraz minoga rzecznego – rys. 4.16.1.1. W 2009 

roku rozpoczęta została procedura utworzenia kolejnego obszaru Natura 2000 pod nazwą 

Zbiornik na Oruni. Jest to nieużywany podziemny zbiornik wodociągowy, będący 

największym zimowiskiem nietoperzy w województwie pomorskim. Procedura nie została 

jednak zakończona. 

W tabeli nr 4.16.1.2. zestawiono główne zagrożenia na obszarach Natura 2000. 

Tabela nr 4.16.1.2. 

Zagrożenia obszarów Natura 2000  

Nazwa obszar Zagrożenie istniejące Zagrożenie potencjalne 

PLB220005 

Zatoka Pucka  

 przyłów ptaków w stawnych sieciach 

rybackich, 

 zwiększenie antropopresji będącej 

wynikiem rekreacji 

 zwiększenie liczby przelotów motolotni  

 wycieki substancji ropopochodnych  

w miejscach dużych koncentracji, 

 zrzuty toksycznych substancji 

chemicznych z materiałów 

wyrzuconych do morza. 
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Nazwa obszar Zagrożenie istniejące Zagrożenie potencjalne 

i lekkich samolotów w rejonach 

koncentracji ptaków w rejonach lęgów  

– zagrożenie płoszeniem, 

 hałas spowodowany silnikami jednostek 

pływających. 

PLB220004 

Ujście Wisły  

 połowy sieciowe (sieci spławne) ryb w 

ujściu Przekop Wisły stanowią 

zagrożenie dla ptaków nurkujących, 

 zwiększenie antropopresji będącej 

wynikiem nasilenia rekreacji wodnej 

i lądowej, 

 nielegalny i legalny (Straż Graniczna, 

Urząd Morski, Brzegowa Stacja 

Ratownicza) ruch pojazdów silnikowych 

typu quady po terenach o dużym 

znaczeniu dla ptaków lęgowych, także 

wjazdy samochodami na plaże przez 

poszukiwaczy bursztynu – powoduje to 

zagrożenie dla ptaków gniazdujących na 

wydmach i piaszczystych łachach, 

 zwiększenie liczby przelotów motolotni 

i lekkich samolotów w rejonach lęgów - 

płoszenie ptaków, 

 zwiększenie liczby turystów w okresie 

wakacyjnym, zwiększanie penetracji 

miejsc lęgowych ptaków, co może 

prowadzić do niszczenia lęgów poprzez 

rozdeptywanie czy przepłaszanie ptaków 

z gniazd powodując brak sukcesu lub 

gorszy sukces lęgowy. 

 

 wycieki ropy do morza  

- w miejscach dużych koncentracji 

ptaków, 

 rozwój obszarów portowych - może 

przyczynić się do nasilenia 

antropopresji na obszarach sąsiednich 

poprzez wzrost ilości poruszających się 

jednostek pływających w akwenach 

zajmowanych przez ptaki, 

 rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury turystycznej: m.in. 

przystani żeglarskich, pomostów 

cumowniczych, rozwój zaplecza dla 

potrzeb portów i przystani, rozwój 

żeglugi śródlądowej, 

 nawożenie piasku na 

wybrzeże/zasilanie plaż - wpłynie na 

zmiany istniejącego charakteru brzegu 

morskiego w strefie bezpośrednio 

sąsiadującej z Wisłą Śmiałą i może mieć 

wpływ na funkcjonowanie i charakter 

siedlisk dla ptaków gniazdujących na 

wydmach, 

 gwałtowny wzrost liczebności szopa 

pracza w Polsce i Europie wskazuje na 

wysokie ryzyko wystąpienia zagrożenia 

ze strony tego gatunku dla ptaków 

gniazdujących na wydmach  

i piaszczystych łachach, 

 zmiany przepływu wód, jak również 

wzrost poziomu morza może wpłynąć 

na zmniejszenie powierzchni siedlisk 

lęgowych ptaków gniazdujących na 

wydmach i piaszczystych łachach. 

PLB040003 

Dolina Dolnej 

Wisły  

 zanieczyszczenie wód powierzchniowych 

pochodzące z części zlewni wyżej 

położonej, 

 powodzie i zwiększenie opadów 

powodujące podniesienie stanu wysokości 

wody powodujący zalewanie i niszczenie 

gniazd i lęgów ptaków, 

 drapieżnictwo ssaków (jenot, norka 

amerykańska, szop pracz, lis)  

i ptaków (kruk, wrona siwa, sroka, mewa 

srebrzysta) w okresie lęgowym; 

 penetracja ludzka z płoszeniem ptaków 

w koloniach na piaszczystych łachach 

i wyspach. 

 bagrowanie/usuwanie osadów - 

usuwanie naniesionego materiału 

(rumoszu) w obrębie koryta rzeki, 

likwidowanie form wynurzonych Wisły, 

prace remontowe i budowlane 

prowadzące do likwidacji siedlisk 

rozrodczych – tymczasowych 

łach i piaszczystych wysp. 

PLH220044 
 nielegalne pozbywanie się odpadów 

z gospodarstw domowych i obiektów 

 wzrost zanieczyszczenia powietrza 

i wody, wzrost hałasu i ewentualnych 
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Nazwa obszar Zagrożenie istniejące Zagrożenie potencjalne 

Ostoja  

w ujściu Wisły  

rekreacyjnych, 

 sztuczne zasilanie plaż w rejonie Górek, 

ujścia Śmiałej Wisły oraz Górek 

Zachodnich wpłyną na zmiany istniejącego 

charakteru brzegu morskiego w strefie 

bezpośrednio sąsiadującej z Wisłą Śmiałą 

i mogą mieć wpływ na funkcjonowanie  

i charakter siedlisk, 

 zmiany siedlisk wskutek prac związanych z 

obroną przed aktywnością morza 

i ochroną wybrzeży, takimi jak: 

przebudowa, odbudowa i budowa 

przeciwpowodziowych urządzeń 

technicznych, 

 turystyka piesza, jazda konna i jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych,- 

mechaniczne niszczenie roślin oraz 

uruchomienie procesów eolicznych, 

śmiecenie oraz jest nieświadome 

przenoszenie gatunków roślin, 

 zmiana składu gatunkowego na skutek 

sukcesji lub planowych nasadzeń 

niezgodnych z warunkami siedliskowymi, 

 wzmożona presja turystyczna powoduje 

okresowe wyłączanie miejsc odpoczynku, 

rozrodu i linienia fok, 

 hałas powodowany przez jednostki 

pływające lub generowany w trakcie 

realizacji inwestycji w obszarach morskich. 

skażeń substancjami ropopochodnymi 

na skutek rozbudowy portu, rozbudowy 

i modernizacji infrastruktury 

turystycznej, wzrostu natężenia ruchu 

statków, 

 prace związane z utrzymaniem torów 

wodnych powodować mogą zmiany 

morfologiczne dna siedliska, 

 ryzyko wrzutu toksycznych substancji 

związanych głównie  

z bronią chemiczną zatopioną  

w Bałtyku 

 zanieczyszczenie biologiczne poprzez 

czynniki chorobotwórcze, pasożyty 

przenoszone przez gatunki nierodzime 

występujące  

w estuarium, 

 zmiany siedlisk związane z pracami 

związanymi z obroną przed aktywnością 

morza i ochroną wybrzeży, 

 wzrost poziomu morza - może wpłynąć 

na zmniejszenie fragmentów lądowej 

powierzchni siedliska a tym samym 

może spowodować utratę siedlisk 

lądowych wchodzących w skład 

estuarium lub doprowadzić do jego 

przekształcenia w inny typ siedliska. 

PLH220030 

Twierdza 

Wisłoujście 

 remonty bastionów i stopniowe ich 

zagospodarowanie, likwidacja 

mikroschronień, 

 sąsiedztwo zakładów „Siarkopolu”, do 

niedawna składującego i przetwarzającego 

duże ilości siarki sypkiej, skażenie gleb 

i wód siarką. 

 funkcjonowanie Trasy Sucharskiego, 

przecinającej szlak wędrówkowy 

nietoperzy między letnimi i zimowymi 

kryjówkami (wiosną i jesienią), 

negatywne znaczenie ulicy może 

wystąpić dopiero przy znaczącym 

zwiększeniu natężenia ruchu kołowego. 

PLH220055 

Bunkier  

w Oliwie  

 wandalizm – włamania do zamkniętego 

schronu. 

 potencjalna rozbudowa sąsiednich 

budynków, zwłaszcza piwnic, 

 funkcjonowanie ulic Spacerowej  

i Kwietnej – w przypadku zwiększenia 

natężenia ruchu. 

Źródło: Projekt zarządzania dla rejonu Ujście Wisły obszary: Ostoja w Ujściu Wisły (PLH220044) oraz Ujście Wisły (PLB220004), 

zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku ustanowienia planu zadań ochronnych dla 

poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich projektów 

4.16.2. Skutki realizacji ustaleń projektu studium na obszary i obiekty prawnie 

chronione, w tym obszary Natura 2000 

W granicach Gdańska występują niemal wszystkie formy ochrony przyrody. Obszary 

włączone do sieci Natura 2000 w granicach miasta to głównie tereny położone w estuariach 

Wisły oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej i związane są w dużej mierze z ochroną awifauny, 

a także siedlisk związanych ze środowiskiem wodnym na styku morza i lądu. Mniejsze 

powierzchniowo obszary włączone do sieci Natura 2000 związane są z ochroną nietoperzy. 

W projekcie studium zachowano wszystkie istniejące formy ochrony przyrody i wyznaczono 
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obszary cenne przyrodniczo, które potencjalnie mogą być objęte ochroną. Ponadto zawarto 

szereg zapisów mających na celu zabezpieczenie terenów objętych obszarowymi formami 

ochrony przed niekorzystnymi zmianami. W tabeli nr 4.16.2.1. przedstawiono wpływ na 

obszary i obiekty chronione, w tym obszary Natura 2000. 

Tabela nr 4.16.2.1. 

Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na obszary i obiekty prawnie 

chronione, w tym obszary Natura 2000 

Skutki pozytywne 

 kompleksowe zachowanie wszystkich ustanowionych form ochrony przyrody, a także wskazanie 

obszarów proponowanych do objęcia ochroną prawną;  

 wyodrębnienie terenów najbardziej cennych przyrodniczo jako osobnego bytu w strukturze OSTAB 

jako osnowa przyrodnicza ze znacznym ograniczeniem zmian sposobu ich użytkowania; 

 umożliwienie przeznaczenia wybranych terenów leśnych na parki leśne, w celu przeniesienia presji 

rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowej z cennych lasów TPK na inne tereny leśne położone w 

sąsiedztwie zwartej zabudowy miejskiej; 

 przeciwdziałanie rozproszonej i niekontrolowanej penetracji terenów cennych przyrodniczo przez 

zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe ich sąsiedztwa (strefy buforowej TPK); 

 zachowanie wszystkich gruntów leśnych nie kolidujących z planowanym przeznaczeniem pod 

funkcje rozwojowe miasta, dzięki czemu utrzymane zostaną szata roślinna i siedliska zwierząt 

leśnych wraz z typową dla terenów leśnych bioróżnorodnością; 

 znaczące ograniczanie możliwości zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne; 

Skutki negatywne 
Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja 

przyrodnicza negatywnych oddziaływań 

 zwiększona presja turystyczna na obszary cenne 

przyrodniczo, w tym lasy TPK, lasy w Pasie 

Nadmorskim i na Wyspie Sobieszewskiej; 

 obniżenie bioróżnorodności na terenach 

chronionych na skutek ich antropopresji  

i zabudowy obszarów przyległych; 

 silna presja inwestycyjna na tereny położone  

w sąsiedztwie obszarów proponowanych do 

objęcia ochroną; 

 wprowadzanie w sąsiedztwie obiektów  

i obszarów chronionych możliwie najmniej 

uciążliwego zagospodarowania;  

 w planach miejscowych obejmowanie ochroną 

planistyczną obszarów cennych przyrodniczo; 

4.17. Korytarze ekologiczne 

4.17.1. Charakterystyka powiązań ekologicznych miasta z terenami przyległymi 

Ekosystemy w mieście rozumieć można jako układ strukturalno-funkcjonalny składający się 

z elementów biotycznych (populacja ludzka, rośliny, zwierzęta, grzyby) oraz abiotycznych 

(beton, asfalt, infrastruktura nadziemna i podziemna) środowiska, w którym zachodzą 

podstawowe procesy obiegu materii i przepływu energii. Występujące w miastach biocenozy 

rzadko są pozostałością naturalnych układów ekologicznych sprzed okresu powstania 

miasta. Struktury przyrodnicze całkowicie lub częściowo są przekształcane po wkroczeniu 

zabudowy, zmianie ulegają warunki siedliskowe, a powstanie budynków i innych urządzeń 

dodatkowo przekształca i różnicuje warunki fizyczne. Prowadzone zabiegi w utrzymaniu 
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zieleni tworzą podstawę formowania układu ekologicznego. Na terenie dużych miast, do 

których zaliczyć można Gdańsk, często zachowane zostają układy seminaturalne 

o znacznych powierzchniach z przewagą mechanizmów naturalnych oraz układy wtórne 

o różnej trwałości i zależności od człowieka. Różnorodne ekosystemy i ich układy tworzą 

przyrodnicze systemy przestrzenne będące elementami struktury przyrodniczej miasta, 

w której niezwykle istotnymi elementami są korytarze ekologiczne. Korytarze ekologiczne 

łączą i przenikają płaty ekologiczne, tworząc rzeczywistą spójność przestrzenną obszarów 

przyrodniczych. Płaty ekologiczne stanowią fundament całej sieci ekologicznej i są obszarami 

„zasilania” środowiska w rozprzestrzeniające się z ich terytorium organizmy, zaś korytarze 

umożliwiają to rozprzestrzenianie się (Czochański, 2014). 

Jednym z podstawowych płatów ekologicznych (PE) rangi regionalnej jest PE Trójmiejski, 

którego południowa część znajduje się w granicach Gdańska. Występują w jego obrębie 

naturalne lasy bukowe oraz lasy i bory mieszane z dużym udziałem buka, zróżnicowane 

wiekowo, z większym udziałem drzew starszych, porastające strefę krawędziową wysoczyzny 

morenowej z głęboko wciętymi dolinami. Część płata położona na terenie Gdańska została 

straciła już spójność przestrzenną z północną częścią poprzez rozbudowę i wygradzanie 

ciągów komunikacyjnych. Obecnie nie istnieje już możliwość wyznaczenia korytarzy 

ekologicznych łączących środkowo-południową część lasów z ich otoczeniem (Czochański, 

2014). 

Najważniejszym w rejonie Gdańska szlakiem migracyjnym, będącym korytarzem 

ekologicznym o randze ponadregionalnej, jest korytarz ekologiczny Doliny Wisły. Na terenie 

miasta obejmuje on zasadniczo tylko koryto i międzywale Przekopu Wisły, ale jest 

fragmentem struktury rozciągającej się południkowo na terenie Polski wzdłuż całej rzeki. Ma 

ona decydujące znaczenie w zachowaniu bioróżnorodności oraz utrzymywaniu przepływu 

i ekspansji gatunków w skali krajowej. Jest to jeden z istotnych szlaków migracji ptaków 

wędrownych między Bałkanami a Skandynawią (miejscem o wyjątkowym znaczeniu jest dla 

nich rejon ujścia rzeki do Bałtyku). Mimo uregulowania koryto rzeki umożliwia swobodne 

przemieszczanie się rybom odbywającym wędrówki rozrodcze między morzem a rzekami. 

W estuariach Wisły występuje duża różnorodność siedlisk, stanowiących typowy kompleks 

nadmorskich, napiaskowych zbiorowisk roślinnych. Mimo silnej presji ludzkiej i znacznego 

przekształcenia tego terenu, dobrze zachowały się tu przede wszystkim niektóre zbiorowiska 

roślinne związane z wydmami. 

Równie istotnym korytarzem ekologicznym, ale niestety przerwanym przez 

zagospodarowanie strefy brzegowej (port, korytarz ekologiczny Nadzalewowo-mierzejowy 

wykorzystywany przez ptactwo wodne przemieszczające się między Europą północno 

-wschodnią a obszarami zimowania w Europie Zachodniej. Obejmuje on pas wód 

przybrzeżnych i plażę wraz z przylegającymi do niej kompleksami leśnymi na wydmach. 

Strefa wzajemnych oddziaływań lądu i morza, a także wzdłuż jego brzegu jest w pełni 

wykształcona między Przekopem Wisły a ujściem Wisły Śmiałej. Migracje odbywają się 

również w obrębie akwenów morskich. 

Przez południową część Gdańska przebiega regionalny korytarz ekologiczny Dolin Raduni 

i Motławy. Na styku z granicami miasta wyróżnione zostały ponadto lokalne korytarze 

ekologiczne. 
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Zurbanizowany obszar miasta stanowi znaczącą barierę w przebiegu większych korytarzy 

ekologicznych, ponieważ nie jest możliwe spełnienie ich podstawowych warunków 

parametrycznych, jakimi są: 

 znacząca szerokość i zachowanie naturalnych warunków pokrycia terenu, 

 zachowanie ciągłości przestrzennej, 

 zapewnienie spokoju niezbędnego dla bytowania i wędrówki zwierząt, 

 zagwarantowanie zmienności siedlisk i typów środowiska dogodnych do 

rozprzestrzeniania organizmów. 

Prawidłowo wyznaczona i zagospodarowana struktura przyrodnicza, przenikająca tereny 

zabudowane i jeszcze niezabudowane oraz inne tereny zainwestowania miejskiego, jest 

podstawowym elementem kształtującym ekologiczny ład przestrzenny miasta. Struktura ta 

w Gdańsku podlega ochronie i nazywana jest Ogólnomiejskim Systemem Terenów 

Aktywnych Biologicznie (OSTAB). Celem OSTAB jest zachowanie, odtworzenie lub 

wzmocnienie ekologicznego ładu przestrzennego miasta i dążenie do powiązania ze sobą 

najbardziej wartościowych pod względem przyrodniczym terenów. Ogólnomiejski System 

Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), składa się z: 

 osnowy przyrodniczej miasta, 

 płatów OSTAB, 

 ciągów łączących OSTAB. 

 
Rys. 4.17.1.1. Powiązania przyrodnicze obszaru miasta z terenami cennymi przyrodniczo  

w jego sąsiedztwie  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego 

Gdańsk-Gdynia-Sopot (2016) 

Poważną przeszkodą w migracji gatunków jest zagospodarowanie terenu trwałymi 

elementami antropogenicznymi, których realizacja jest procesem ciągłym, zwiększającym 
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stan zainwestowania miejskiego. Do poważnych zagrożeń zachowania i prawidłowego 

funkcjonowania korytarzy ekologicznych w następstwie rozwoju miast należą: 

 postępująca urbanizacja wyrażająca się zajmowaniem coraz większych przestrzeni pod 

zabudowę, parkingi i drogi dojazdowe, 

 realizacja terenochłonnych powiązań komunikacyjnych, 

 regulacja cieków, 

 wycinanie kęp i pasów drzew wzdłuż cieków, co istotnie utrudnia migracje licznych 

gatunków, 

 słaba spójność przyrodniczych obszarów chronionych oraz niewystarczająca ochrona 

części cennych walorów przyrodniczych i mały przyrost liczby obszarów i obiektów 

chronionych, 

 brak akceptacji dla części działań ekologicznych, głównie ochronnych. 

Poniżej przedstawiono ocenę potencjalnych i rzeczywistych znaczących skutków 

środowiskowych realizacji projektu dokumentu na korytarze ekologiczne i różnorodność 

biologiczną, w oparciu o analizę aktualnego stanu środowiska, określenie jego odporności 

na degradację i określenie progów krytycznych. 

4.17.2. Skutki realizacji ustaleń projektu studium na zachowanie powiązań 

przyrodniczych z terenami przyległymi 

Powiązania ekologiczne Gdańska z obszarami o wysokiej bioróżnorodności poza jego 

granicami umożliwiają elementy ponadregionalnej i regionalnej osnowy przyrodniczej, 

jakimi są fragment płata ekologicznego, który obejmuje Lasy Oliwskie, korytarze ekologiczne 

w dolinie i ujściu Wisły i korytarz w dolinie Raduni. Rolę struktury przyrodniczej zachowującej 

powiązania ekologiczne na terenie miasta pełni wyznaczony (zachowany)  

w projekcie studium, Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 

w którym wyróżnione zostały tereny najbardziej cenne przyrodniczo w formie osnowy 

z ograniczeniem możliwości ich zabudowy, czy zmiany obecnego użytkowania. Struktury 

OSTAB przenikają teren całego miasta, poza terenami o dominującej funkcji portowo-

przemysłowo-usługowej. Poniżej przedstawiono przewidywane skutki realizacji ustaleń 

projektu studium na zachowanie powiązań ekologicznych. 

Tabela nr 4.17.2.1.  

Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na zachowanie powiązań 

przyrodniczych 

Skutki pozytywne 

 zachowanie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) wraz 

z wydzieleniem w jego strukturze osnowy przyrodniczej; 

 zachowanie dolin cieków oraz włączenie ich do OSTAB będących podstawowymi korytarzami 

ekologicznymi łączących obszar miasta z terenami przyległymi; 

 zachowanie terenów w strefie krawędziowej Wysoczyzny jako zieleń ekologiczno-krajobrazowa; 

 kompleksowe zachowanie wszystkich ustanowionych form ochrony przyrody, a także wskazanie 

obszarów proponowanych do objęcia ochroną prawną;  

 zachowanie wszystkich gruntów leśnych nie kolidujących z planowanym przeznaczeniem pod 

funkcje rozwojowe miasta, dzięki czemu utrzymane zostaną szata roślinna i siedliska zwierząt 

leśnych wraz z typową dla terenów leśnych bioróżnorodnością; 
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 znaczące ograniczanie możliwości zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne; 

 zachowanie terenów Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej na obszarze Oruni, Olszynki, Błoni i Płoni 

oraz w południowej części Wyspy Sobieszewskiej z ograniczona możliwością zmiany ich użytkowania;  

 zachowanie parków, zieleńców i skwerów; 

 wskazanie nowych terenów przeznaczonych pod ogólnodostępne parki i zieleńce; 

Skutki negatywne 
Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja 

przyrodnicza negatywnych oddziaływań 

 zmiany tras migracyjnych zwierząt, gadów 

i płazów na skutek powstania barier; 

 zagospodarowanie terenów powiązanych z ich 

grodzeniem i realizacją dróg; 

 opuszczanie siedlisk i przenoszenie się 

niektórych gatunków zwierząt w inne miejsca; 

 

 całkowite ograniczenie zabudowywania dolin 

potoków, przeznaczanie pod zieleń możliwie 

dużych fragmentów dolin w celu zachowania 

ekosystemów dolinnych, znaczne odsunięcie 

zabudowy od cieków; 

 uwzględnianie w projektowaniu nowych dróg 

obiektów umożliwiających bezpieczne wędrówki 

fauny; 

 odpowiednie projektowanie, utrzymanie  

i modernizacja przepustów pod ulicami; 

 zachowanie fragmentów zieleni nieurządzonej 

w celu zachowania seminaturalnych 

ekosystemów; 

5. Adaptacja do zmian klimatycznych i zagrożenia środowiskowe  

5.1. Adaptacja do zmian (ocieplenia) klimatu 

Ocieplenie klimatu jest m.in. skutkiem tzw. efektu cieplarnianego, związanego z zawartością 

w atmosferze gazów absorbujących i emitujących promieniowanie podczerwone (tzw. gazy 

cieplarniane), do których należą: dwutlenek węgla CO2, metan CH4, podtlenek azotu N2O, 

ozon O3, para wodna i inne. Drugą, podstawową przyczyną ocieplenia jest redukcja 

zdolności wiązania węgla przez roślinność wskutek wylesień, zwłaszcza w niższych 

szerokościach geograficznych. Globalne ocieplenie jest podstawowym przejawem zmian 

wszystkich elementów klimatu, w tym przede wszystkim opadów, zachmurzenia, parowania, 

prędkość i kierunków wiatrów itd.). Konieczność uwzględnienia problemów związanych  

z ocieplaniem się klimatu i łagodzenia tych zmian (adaptacji) w ocenie skutków realizacji 

ustaleń projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Gdańska wynika z obowiązujących aktów prawnych i przyjętych dokumentów  

o charakterze strategicznym, jak:  

 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

z dnia 3 października 2008 r. (t. j. Dz. U. 2016, poz. 353 ze zm.);  

 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t. j. Dz. U. 2016, poz. 672 

ze zm.);  

 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 

roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020);  

 Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (2016);  
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 Dyrektywa 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst 

mający znaczenie dla EOG) (Dz. U. L 26/1, 28.1.2012) ze zmianami wniesionymi 

Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

zmieniającą dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez 

niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst mający znaczenie 

dla EOG) (Dz. U. L 124/1, 28.4.2014); 

 Podręcznik adaptacji dla miast wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji 

do zmian klimatu. 

Należy oczekiwać, iż zmiany klimatyczne doprowadzą do wyostrzenia problemów związanych 

z konkurencją o wykorzystanie przestrzeni. Zmiany klimatyczne będą na obszarze kraju 

w mniejszym stopniu prowadziły do zmniejszenia całkowitych zasobów przestrzeni (chociaż  

w Polsce w niewielkim zakresie z tym również należy się liczyć), ale niewątpliwie będą ograniczały 

ilość przestrzeni dostępnej dla danego typu prowadzonej lub planowanej działalności – m.in. ze 

względu na zwiększone ryzyko powodziowe, wzrost ryzyka osuwiskowego, nasilenie procesów 

erozji wodnej i wietrznej, deficyt wody, podniesienie, a także obniżenia poziomu wód gruntowych. 

W konsekwencji tam gdzie występują konflikty pomiędzy różnymi sposobami wykorzystania 

przestrzeni ulegną one nasileniu, a ponadto pojawią się zupełnie nowe pola konfliktów. 

W oparciu o wymienione akty prawne i dokumenty strategiczne w niniejszej prognozie 

oddziaływania na środowisko przeanalizowano problemy adaptacji do zmian klimatu oraz 

ocenę mitygacji tych zmian, czyli przeciwdziałanie zmianom klimatu zawartych w ustaleniach 

projektu studium. Główne zagadnienia związane ze zmianami klimatu w kontekście oceny 

emisji CO2 i wpływu przedsięwzięć na klimat oraz metod oceny odporności na potencjalne 

zmiany klimatu, zawiera opracowany w Ministerstwie Środowiska Poradnik przygotowania 

inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz 

odporności na klęski żywiołowe (2015). W Poradniku wskazano na konieczność oceny 

przedsięwzięcia wobec zmian klimatu, w prognozie oddziaływania na środowisko, określonej 

w art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. e Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(t. j. Dz. U. 2016, poz. 353 ze zm.). Zgodnie z Poradnikiem …” (2015):  

prognozowany zmiany klimatu obejmują następujące zjawiska:  

 zwiększenie częstotliwości występowania temperatur ekstremalnych,  

 częstsze występowanie powodzi w okresie zimowym,  

 zwiększenie częstości i zakresu występowania innych zdarzeń ekstremalnych, takich jak 

wiatry huraganowe, opady atmosferyczne oraz fale upałów i chłodu,  

 zmniejszenie opadów w okresie letnim,  

 wzrost temperatury wody,  

 zwiększenie zagrożenia pożaru lasów,  

Oficjalnym źródłem informacji o potencjalnych scenariuszach klimatycznych i ich skutkach 

jest „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 

roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020), przyjęty przez Radę Ministrów  

w dniu 29 października 2013 r., w którym oceniono wpływ potencjalnych zmian klimatu na 

poszczególne sektory gospodarki, takie jak:  

 rolnictwo i leśnictwo,  

 energetyka,  
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 transport,  

 gospodarka przestrzenna i budownictwo,  

 gospodarka wodna.  

Opierając się na scenariuszach zmian klimatu dla Polski do roku 2030 określonych  

w Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 dla Gdańska można wskazać 

następujące zagrożenia 

 wzrost zagrożenia powodziowego, w tym odmorskiego,  

 lokalne, okresowe zalania terenów zainwestowania miejskiego w sytuacji 

wystąpienia opadów przekraczających przepustowość systemów kanalizacji 

deszczowej,  

 wzrost zagrożenia morfodynamicznego w strefie brzegowej morza i w strefie 

krawędziowej wysoczyzny morenowej  

 wzrost nasilenia ekstremalnych stanów pogodowych, jak nawalne deszcze  

i bardzo silne wiatry z fizycznym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi oraz dóbr 

materialnych miasta. 

Adaptacja do zmian (ocieplenia) klimatu – ustalenia projektu studium 

….Pomiędzy planowaniem przestrzennym a zmianami klimatycznymi oraz koniecznością 

adaptacji do zmian klimatu występuje co najmniej dwojaka interakcja. Po pierwsze ulec będzie 

musiała zmianie treść planowania przestrzennego, będzie ono bowiem musiało odpowiadać na 

problemy, które dotychczas nie były, bądź nie musiały być przedmiotem rozstrzygnięć 

planistycznych, albo miały one marginalne znaczenie w toku procesu planistycznego (np. 

odporność zabudowy na huraganowe wiatry). Z drugiej zaś strony planowanie przestrzenne jest 

niezwykle istotnym narzędziem w łagodzeniu skutków zmian klimatu oraz wdrażania 

mechanizmów adaptacyjnych….(Strategia adaptacji Polski do zmian klimatu, 2012). Zmiany 

klimatyczne będą, bez odpowiednio wcześniejszego prowadzenia działań adaptacyjnych, 

prowadziły do zmniejszenia i ograniczenia wielkości przestrzeni dostępnej dla danego typu 

prowadzonej lub planowanej działalności – m.in. ze względu na zwiększone ryzyko 

powodziowe, wzrost ryzyka osuwiskowego, nasilenie procesów erozji wodnej i wietrznej, 

deficyt wody, podniesienie, a także obniżenia poziomu wód gruntowych. Dlatego rola 

planowania przestrzennego w adaptacji do zmian klimatu opiera się w istocie na wykorzystaniu 

podstawowych instrumentów planowania przestrzennego tj. określeniu przeznaczenia terenu 

oraz koordynacji przestrzennej różnych form wykorzystania środowiska w danym obszarze w celu 

efektywniejszego gospodarowania zasobami. Tym samym planowanie przestrzenne pozwala na 

wskazanie, iż dany obszar może być wykorzystywany tylko w ściśle określony sposób lub sposoby, 

a tym samym wykluczyć inne sposoby zagospodarowania tego terenu, może też określać zasady 

współwykorzystywania oraz wskazywać metody rozwiązywania kolizji (Strategia adaptacji….). 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jest 

dokumentem o charakterze strategicznym określającym główne kierunki rozwoju 

przestrzennego miasta, dlatego już na tym etapie planowania przestrzennego 

powinno ono uwzględniać mechanizmy i działania adaptacyjne do zmian klimatu.  

W tabeli nr 5.1.1. zestawiono cele i kierunki działań adaptacyjnych odnoszące się 

bezpośrednio do miasta, które określono w Strategicznym planie adaptacji dla sektorów  

i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030  

z ustaleniami projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gdańska. 
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Tabela nr 5.1.1 

Wybrane cele i kierunki działań adaptacyjnych określone w Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 

uwzględnione w projekcie studium 

Cele i kierunki działań adaptacyjnych określone  

w Strategicznym planie adaptacji… 
Ustalenia projektu studium 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska 

1.1. Dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu 

Opracowanie i wdrożenie metod oceny ryzyka 

powodziowego i ryzyka podtopień. 

 wprowadzenie Wariantu 0 uwzględniającego przeprowadzone w ostatnich latach prace zabezpieczające i zrealizowane w mieście obiekty osłony przeciwpowodziowej; 

 opracowanie matematycznego modelu zlewniowego spływu powierzchniowego wód opadowych dla obszaru miasta; 

Zarządzanie ryzykiem powodziowym, w tym zapewnienie 

infrastruktury krytycznej; zwiększenie możliwości 

retencyjnych i renaturyzacja cieków wodnych. 

 zachowanie terenów rolniczych oraz ochrona ich przed zainwestowaniem miejskim, na Wyspie Sobieszewskiej (na południe od głównego kanału melioracyjnego „A”) oraz na „żuławskiej” części miasta na 

Błoniach (na południe od GPZ Błonia), Olszynce oraz Oruni; możliwość zmiany przeznaczenia na inne cele tylko w wyjątkowych przypadkach; 

 wskazanie lokalizacji nowych zbiorników retencyjnych oraz dwóch zrzutów wód opadowych z Kanału Raduni; 

 wskazanie na konieczność wydzielania w planach miejscowych, jako odrębnych stref funkcjonalnych  koryt cieków, kanałów podstawowych wraz z drogami eksploatacyjnymi, zbiorników retencyjnych oraz 

obiektów osłony przeciwpowodziowej; 

 wskazanie konieczności poszukiwania sposobu usprawnienia odpływu wód w obrębie dolnej zlewni potoku Strzyża; 

 wskazanie konieczności poszukiwania możliwości zwiększenia retencji wód opadowych w lasach; 

 wskazanie potrzeby zwiększania powierzchni terenów zielonych w obrębie zabudowy; 

 wskazanie na konieczność podniesienia rzędnych ulic na terenach części „żuławskiej” miasta; 

Przywracanie i utrzymanie dobrego stanu wód, 

ekosystemów wodnych i od wody zależnych. 

 wskazanie na konieczność uzupełnienia i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na terenach Dolnego Miasta, Stogów i Nowego Portu; 

 zachowanie dolin rzecznych jako elementu Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie, bez możliwości ich zabudowy; 

 określenie wielkości udziału powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabudowy mieszkaniowej, bądź usługowej na poziomie nie mniejszej niż 70% działki przeznaczonej pod zabudowę; 

 wskazanie lokalizacji nowych kilkuhektarowych i mniejszych terenów zieleni urządzonej; 

 wskazanie realizacji na wylotach kanalizacji deszczowej w strefie wahań wody urządzeń chroniących przed wodami wstecznymi; 

 wskazanie na konieczność każdorazowego określania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wielkości odpływu wód opadowych dla terenów położonych w zlewniach: Strzyży, Potoku 

Siedlickiego i kolektora Kołobrzeska; 

 wskazanie na konieczność rozdzielenia na odrębne systemy odwodnieniowe obsługujące tereny zurbanizowane i tereny rolnicze na Olszynce, Rudnikach i na Wyspie Sobieszewskiej; 

 rozbudowa miejskich systemów kanalizacji sanitarnej; 

 rozbudowa systemów kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami do podczyszczania wód opadowych i roztopowych; 

 budowa na małych ciekach dopływających do Zatoki Gdańskiej zbiorników retencyjnych zatrzymujących zanieczyszczenia i urządzeń napowietrzających przyśpieszających proces samooczyszczania; 

 wskazanie terenów cennych przyrodniczo proponowanych do objęcia ochroną, które w znacznej części obejmują tereny podmokłe, wraz ze zbiornikami wodnymi oraz tereny wzdłuż cieków; 

 wskazanie na konieczność wydzielania w planach miejscowych, jako odrębnych stref funkcjonalnych koryt cieków, kanałów podstawowych, zbiorników retencyjnych oraz obiektów osłony 

przeciwpowodziowej; 

1.2. Adaptacja strefy przybrzeżnej do zmian klimatu 

Uwzględnianie aktualnego i potencjalnego wzrostu poziomu 

morza i zagrożenia powodziowego w planach 

inwestycyjnych w strefie nadmorskiej i wodach 

przybrzeżnych. 

 wskazanie na konieczność uwzględniania w procesie inwestycyjnym zagrożenia powodziowego wynikającego z prognozy podniesienia się poziomu wód morskich o około 60 cm w ciągu 100 lat; 

Działania stabilizacyjne linii brzegowej i zapobieganie erozji 

i zanikowi plaż oraz degradacji klifów. 
 wskazano, że zabezpieczenie brzegu morskiego oraz realizacja nabrzeży leży w kompetencji Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Zarządu Morskiego Portu Gdańsk; 

Kontynuacja i rozwój stałego monitoringu stanu brzegów 

morskich i strefy wód przybrzeżnych. 
 zagadnienie to nie było przedmiotem projektu studium; 
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1.3. Dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu 

Przygotowanie systemu energetycznego do zmienionych 

warunków z uwzględnieniem szczytu zimowego i letniego 

zapotrzebowania na energię. 

 rozbudowa, przebudowa i budowa krajowego systemu elektroenergetycznego, sieci elektroenergetycznych wysokich napięć, nowych stacji transformatorowych (GPZ); 

 wskazuje na konieczność rozbudowy GPZ Gdańsk I w Leźnie (gmina Żukowo) i Gdańsk Błonia będących w systemie krajowym oraz GPZ Śródmieście, Politechnika i Stogi dla zabezpieczenia dostaw prądu na 

wysokim poziomie pewności dla dzielnic: Śródmieście, Siedlce, rejonu Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Wrzeszcza Górnego, Młynisk, Stogów i Krakowca; rozbudowa GPZ 

Kowale i Kokoszki oraz budowa nowych GPZ Osowa, Szadółki, Maćkowy, Jasień, Rotmanka, co umożliwi zabezpieczenie dostaw prądu na wysokim poziomie pewności dla tych dzielnic; 

 wskazano na konieczność przebudowy linii napowietrznej 110 kV Leśniewo – Motława oraz Linii 110 kV w ciągu Gdańsk I - Kokoszki - Lotnisko - Wysoka – Sopot; 

 rozbudowa sieci średniego i niskiego napięcia jako sieci kablowej, jedynie na obrzeżach miasta na terenach o zabudowie rozproszonej dopuszcza się  możliwość budowy sieci napowietrznych izolowanych; 

Rozwijanie alternatywnych możliwości produkcji energii na 

poziomie lokalnym, szczególnie na potrzeby ogrzewania 

i klimatyzacji na terenach o mniejszej gęstości zaludnienia. 

 wskazano możliwość lokalizacji odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW na terenach: 

a) na wszystkich terenach w mieście - instalacje wykorzystujące hydroenergię, energię geotermalną oraz instalacje aerotermalne i słoneczne zintegrowane z budynkiem; 

b) na terenach portowo-przemysłowo-składowych oraz terenach technicznej obsługi miasta - instalacje na biogaz, biomasę, biopłyny i odpady oraz instalacje aerotermalne i słoneczne wolnostojące, a także 

elektrownie wiatrowe o wysokości nie przekraczającej 40m; 

c) na terenach Płoni, na obszarze rafinerii i na wschód od niej - elektrownie wiatrowe bez ograniczenia wysokości: 

d) w pasach drogowych ulic, na których nie jest wymagany standard ulicy miejskiej (SUM) oraz na terenach rolniczych Błoni, Olszynki i Niegowa - instalacje aerotermalne i słoneczne wolnostojące; 

Wspieranie rozwoju OZE w szczególności mikroinstalacje 

w rolnictwie. 
 wskazano możliwość lokalizacji odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW (instalacje aerotermalne i słoneczne wolnostojące) na terenach rolniczych Błoni, Olszynki i Niegowa; 

1.4. Ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu 

Zwiększanie lesistości zarówno w wyniku sztucznych 

zalesień, jak i sukcesji naturalnej, oraz racjonalizacja 

użytkowania gruntów, zmniejszenie fragmentacji 

kompleksów leśnych. 

 wskazano, że trwale zrównoważona gospodarka leśna na terenie miasta prowadzona będzie w oparciu o plan urządzenia lasu dla lasów Skarbu Państwa i uproszczone plany urządzenia lasu dla 

pozostałych lasów; 

 wskazano, że dążyć się będzie do zachowania aktualnej powierzchni lasów; 

 wskazano wyjątkowe przypadki, w jakich możliwe będą zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne; 

 wskazano, że obszary do zalesienia nie zostały wskazane na rysunku projektu studium, ale będą mogły zostać wyznaczone w planach miejscowych, w zależności od lokalnych uwarunkowań; 

Wprowadzanie do gospodarki leśnej zasad leśnictwa 

ekosystemowego, dynamiczna ochrona istniejącego 

zróżnicowania biologicznego wykorzystująca zarówno 

naturalne procesy genetyczne (adaptacja) jak i działania 

człowieka, ukierunkowane na zachowanie istniejącego 

zróżnicowania biologicznego, ukierunkowanie sztucznej 

selekcji również na cechy przystosowawcze do 

zmieniających się warunków klimatycznych. 

 ustalono, że w lasach komunalnych na terenie miasta należy ograniczyć gospodarcze ich wykorzystanie, a prowadzone w nich prace powinny mieć na celu prawidłowe utrzymanie drzewostanu i 

przystosowanie do maksymalnie szerokiego, ale zrównoważonego, wykorzystania rekreacyjno-wypoczynkowego; 

 wskazano na możliwość przeznaczenia gruntów leśnych pod dzielnicowe parki leśne dla realizacji potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych i edukacyjnych mieszkańców, np. zespół rekreacyjno-wypoczynkowy 

Stogi w rejonie Pustego Stawu, park Brzeźnieński (który ma bonitację leśną), Jaśkowy Las, Kozacza Góra, las na południe od ul. Kartuskiej w dzielnicy Kokoszki Mieszkaniowe. 

Kontynuacja wdrażania oraz rozwijanie instrumentów 

ochrony przestrzeni rolniczej, leśnej i zasobów glebowych 

dużej wartości 

 zachowanie terenów rolniczych oraz ochrona ich przed zainwestowaniem miejskim, na Wyspie Sobieszewskiej (na południe od głównego kanału melioracyjnego „A”) oraz na „żuławskiej” części miasta na 

Błoniach (na południe od GPZ Błonia), Olszynce oraz Oruni; możliwość zmiany przeznaczenia na inne cele tylko w wyjątkowych przypadkach; 

 wskazano, że dążyć się będzie do zachowania aktualnej powierzchni lasów; 

 wskazano wyjątkowe przypadki, w jakich możliwe będą zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne; 

 wskazano, że obszary do zalesienia nie zostały wskazane na rysunku projektu studium, ale będą mogły zostać wyznaczone w planach miejscowych, w zależności od lokalnych uwarunkowań; 

Zróżnicowanie drzewostanu, zwłaszcza w trakcie 

przebudowy, pod względem: gęstości, składu gatunkowego 

(zwiększenie udziału gatunków liściastych), struktury 

wysokości, wieku, płatowości/ mozaikowatości 

 wskazano, że dla zróżnicowania szaty roślinnej w rejonach miasta o odmiennych uwarunkowaniach przyrodniczych, a także dostosowania wprowadzanych gatunków do miejscowych warunków 

siedliskowych, opracowane  zostały „Wytyczne kształtowania zieleni miejskiej  w Gdańsku oraz „Standardy techniczne kształtowania zieleni miejskiej w Gdańsku”. Będą one narzędziem kreowania 

wizerunku miasta w odniesieniu do walorów wynikających z zasobów przyrodniczych budujących tożsamość lokalną; 

Kontynuacja programu ochrony gleb przed erozją, 

kontynuowanie i rozszerzenie programu małej retencji 

i retencji glebowej zwłaszcza w lasach i użytkach zielonych. 

 wskazano za celowe poszukiwanie możliwości zwiększenia retencji w lasach, np. poprzez czasowe wypełnianie naturalnych zagłębień, czy też głębokich koryt cieków; 
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1.5. Adaptacja do zamian klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie 

Opracowanie zasad zabudowy obszarów narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi i chronionych obszarów zieleni  

w miastach, pasa nadbrzeża oraz budowy obiektów 

użyteczności publicznej. 

 określono system przestrzeni publicznych Gdańska, który tworzą trzy struktury (pasmo miejskie, pasmo wodne i zwornik metropolitalny), dopełnione przez system zielonych terenów rekreacyjnych, łącznie 

ze strefą buforową TPK i plaż, w granice których włączono również obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary zagrożone powodzią; 

 określono zasady zagospodarowania terenów włączonych do Ogólnomiejskiego Systemu Obszarów Aktywnych Biologicznie, który obejmuje: 

• różnorodne formy zieleni (urządzonej i nieurządzonej), 

• wody powierzchniowe i tereny do nich bezpośrednio przyległe, 

• wybrane tereny Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej, 

• tereny o odpowiednim udziale powierzchni biologicznie czynnej w obowiązujących planach miejscowych, 

• wybrane rodzinne ogrody działkowe, wskazane do zachowania lub przeznaczone pod zieleń publiczną, czy zabudowę o określonym udziale powierzchni biologicznie czynnej; 

Wprowadzenie ograniczeń w zakresie budownictwa 

powszechnego i dodatkowe wymagania w zakresie ochrony 

przed zalaniem budynków podpiwniczonych na obszarach 

zalewowych i w strefie nadmorskiej oraz na terenach 

zagrożonych ruchami masowymi. Wprowadzane zasad 

bezpiecznego inwestowania na klifach. 

 zachowanie terenów rolniczych oraz ochrona ich przed zainwestowaniem miejskim na Olszynce oraz Oruni; 

Wdrożenie działań zabezpieczających przed osuwiskami. 

 wskazano, że kluczowe znaczenie dla minimalizacji zagrożeń ma sposób zagospodarowania tych obszarów; 

 wskazano, przy opracowywaniu planów miejscowych, na konieczność  dokonywania wstępnego rozpoznania zagrożeń ruchami masowymi ziemi, w tym dla terenów nie uwzględnionych w Rejestrze osuwisk 

i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi (2011) oraz uwzględniania szeregu innych uwarunkowań np. wyników monitoringu terenów aktywnych osuwisk; 

 wskazano na konieczność przeprowadzenia badań geotechnicznych na etapie poprzedzającym zagospodarowanie i zabudowę terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi; 

Wprowadzenie wymogu dostępu on-line do miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego i obowiązku 

doradztwa dla osób i firm pragnących inwestować  

w strefach zagrożonych. 

 zagadnienie to nie było przedmiotem projektu studium; 

3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu 

3.2. Zarządzanie szlakami komunikacyjnymi w warunkach zmian klimatu 

Przegląd lub stworzenie działań i planów opracowanych na 

potrzeby utrzymania przejezdności tras komunikacyjnych 

lub zmiany tras i stosowania zastępczych środków 

transportowych. 

 wskazanie na konieczność zintegrowania organizacyjnego systemu Szybkiej Kolei Miejskiej  i systemu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej z pozostałymi podsystemami transportu zbiorowego; 

 wskazano na konieczność budowy nowych oraz rewitalizację istniejących przystanków kolejowych poprawiających dostępność do transportu kolejowego, przy których przewiduje się utworzenie węzłów 

integracyjnych; 

 przewiduje się dalszy rozwój podsystemu tramwajowego w dzielnicy Gdańsk Południe w ramach korytarzy ulic: Nowej Bulońskiej południowej, Nowej Warszawskiej i Nowej Świętokrzyskiej; 

 wzmocnienie roli transportu zbiorowego wobec transportu indywidualnego poprzez zapewnienie priorytetu przejazdu tramwaju na nowych i istniejących trasach (np. poprzez projektowanie ulic z 

wydzielonymi torowiskami); 

 wskazano na konieczność rozwoju śródlądowych dróg wodnych poprzez rozbudowę i budowę nowych portów, przystani, przystanków „tramwaju wodnego” i stanic; 

 wskazano na konieczność uzupełnienia podstawowego układu uliczno-drogowego Gdańska o nowe odcinki ulic oraz przekształcenia istniejących powiązań; 

 rozbudowa węzłów integracyjnych krajowych, regionalnych, metropolitalnych i lokalnych w oparciu o system kolejowy (PLK, SKM i PKM) oraz przystanków zintegrowanych; 
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4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu 

4.2 – miejska polityka przestrzenna uwzględniająca zmiany klimatu 

Uwzględnienie w planach zagospodarowania w miastach 

konieczności zwiększenia obszarów zieleni i wodnych, 

korytarzy wentylacyjnych oraz dopuszczalnego 

preferowanego sposobu ogrzewania budynków. 

 wskazano tereny włączone do Ogólnomiejskiego Systemu Obszarów Aktywnych Biologicznie oraz określono zasady ich zagospodarowania, który obejmuje:  

 różnorodne formy zieleni (urządzonej i nieurządzonej), 

 wody powierzchniowe i tereny do nich bezpośrednio przyległe, 

 wybrane tereny Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej, 

 tereny o odpowiednim udziale powierzchni biologicznie czynnej w obowiązujących planach miejscowych, 

 wybrane rodzinne ogrody działkowe, wskazane do zachowania lub przeznaczone pod zieleń publiczną czy zabudowę o określonym udziale powierzchni biologicznie czynnej; 

 wskazano, że lekarstwem na likwidację emisji niskiej, pochodzącej z indywidualnych systemów grzewczych, jest rozbudowa sieci centralnego ogrzewania oraz sieci gazowej w oparciu o Program ochrony 

środowiska dla miasta Gdańska na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2020 oraz realizacja działań określonych w Programie ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został 

przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu – aktualizacja – 2017; 

 wskazano na kontynuację modelu konkurencji w zakresie dostaw ciepła pomiędzy mediami energetycznymi; 

 określono zasadę zapisywania w planach miejscowych zaleceń odnośnie ogrzewania z sieci ciepłowniczej w rejonach, gdzie już ta infrastruktura się znajduje, a nie jest w pełni wykorzystywana. Zgodnie z tą 

zasadą, w zakresie ogrzewania pomieszczeń, dopuszcza się niskoemisyjne źródła indywidualne na równi z siecią ciepłowniczą; 

Rewitalizacja przyrodnicza, w tym przywracanie 

zdegradowanym terenom zieleni i zbiornikom wodnym ich 

pierwotnych funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem małej 

retencji w miastach. Wymiana szczelnych powierzchni 

gruntu na przepuszczalne. 

 zakłada się, iż na terenie powinna zostać zatrzymana lub zretencjonowana możliwie duża część objętości opadu; 

 planuje się intensywną rozbudowę systemu małej retencji, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania (w miarę możliwości) istniejących zagłębień terenowych i naturalnych podmokłości wraz 

z wprowadzaniem roślin hydrofitowych i hydrofilnych; 

 planuje się realizację układów drenażowych rozsączających oraz przystosowywanie terenów rekreacyjno-sportowych do przejściowego pełnienia funkcji retencyjnej; 
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Zestawione działania związane z procesem adaptacji do zmian klimatu ujęte w projekcie 

studium będą odpowiednio uszczegółowiane w Miejskim planie adaptacji do zmian klimatu,  

w którym definiowane zostaną wizje, priorytety i cele szczegółowe oraz wskazywane będą 

priorytetowe działania przypisane do obszaru miasta. Działania te sukcesywnie 

wprowadzane będą, m.in., do planów miejscowych, w którym nadawane im będą już 

konkretne parametry. 

5.2. Zagrożenia powodziowe  

Gdańsk ze względu na swe położenie oraz specyficzny układ hydrologiczny zagrożony jest 

wieloma rodzajami powodzi. Wystąpić zatem mogą powodzie opadowe, roztopowe, 

zatorowe lodowe, zatorowe śryżowe, powodzie sztormowe oraz tzw. powodzie mieszane, 

powstające w wyniku wezbrania wód w ciekach oraz jednoczesnego działania wiatru 

wiejącego od morza w kierunku lądu (tzw. cofki). Zagrożeniem o mniejszym 

prawdopodobieństwie, jest zdarzenie będące wynikiem zniszczenia lub uszkodzenia 

obiektów osłony przeciwpowodziowej, urządzeń hydrotechnicznych lub 

przeciwsztormowych. Pod względem zasięgu i rozmiaru zagrożenia powodzie można zaliczyć 

do lokalnych lub ponadlokalnych. W Gdańsku zagrożenie powodziowe o charakterze 

ponadlokalnym pochodzić będzie od rzek: Wisły, Martwej Wisły, Motławy i Raduni oraz od 

wód Zatoki Gdańskiej. Należy zaznaczyć, że Martwa Wisła, należąca do wód śródlądowych, 

prowadzi jedynie wody z własnej niewielkiej zlewni oraz rzeki Motławy, a rzędną stanu wody 

w jej korycie, podobnie jak w Wiśle Śmiałej, kształtuje głównie poziom Zatoki Gdańskiej.  

 
Rys. 5.2.1. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią w rejonie Gdańska  
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów RZGW Gdańsk 

Zagrożenie zalania wodami śródlądowymi występuje od Przekopu Wisły w jej ujściowym 

odcinku oraz od Kanału Raduni w obrębie Oruni i Olszynki, przy czym wschodnią granicę 

obszaru stanowi obwałowanie rzeki Motławy a południową obwałowanie rzeki Raduni. 

Obszary narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wałów 
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przeciwpowodziowych i wałów przeciwsztormowych obejmują jednostki: Orunia-Olszynka, 

Błonia-Płonia oraz centralną część Wyspy Sobieszewskiej. 

 
Rys. 5.2.2. Obszary zagrożenia powodziowego w rejonie Gdańska 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów RZGW Gdańsk 

Mapy obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (rys. 5.2.1) i zagrożenia powodziowego 

(rys. 5.2.2.) z roku 2015, które zostały przekazane przez RZGW Gdańsk do jednostek 

samorządowych wzbudziły wiele zastrzeżeń. W projekcie studium odniesiono się do tego 

zagadnienia: 

…..Liczne uwagi i zastrzeżenia płynące ze strony gmin, dotyczące nieuwzględnienia na mapach 

zagrożenia powodziowego zrealizowanych inwestycji przeciwpowodziowych, a także zastrzeżenia 

dotyczące metodologii wyznaczania rzędnej wody stuletniej w Zatoce Gdańskiej w zbiegu 

z konstruowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym, spowodowały weryfikację  

(w szczególności na podstawie opinii specjalistów z Instytutu Budownictwa Wodnego PAN) treści 

przekazanych map zagrożenia powodziowego. Mapy w nowej wersji, uwzględniające znaczną 

część wykonanych do 2014 roku inwestycji oraz zmodyfikowane zasady ustalania poziomu wód 

miarodajnych, określono roboczo jako „Wariant 0”. Zweryfikowane mapy potwierdzają eliminację 

zagrożenia zniszczenia Kanału Raduni oraz wykazują redukcję obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią wodami Zatoki Gdańskiej, po ustaleniu rzędnej wody stuletniej na poziomie +1,85 m 

n.p.m. do około 1300 ha. Zaktualizowane mapy zagrożenia powodziowego, nieprzekazane 

jednakże oficjalnie właściwym organom, w tym Prezydentowi Miasta Gdańska, stanowią 

jednocześnie podstawę przyjętych planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Zadania 

wskazane w tym dokumencie do realizacji na terenie Gdańska obejmują planowane inwestycje 

przeciwpowodziowe, w tym budowę zrzutu wód z Kanału Raduni do zbiornika przypolderowego 

w rejonie Czerwonego Mostu, a także wskazanie potrzeby zbadania zasadności budowy wrót 

przeciwsztormowych umieszczonych na Martwej Wiśle i Wiśle Śmiałej. Zagrożenia powodziowe od 

wód śródlądowych (z wyjątkiem Kanału Raduni) ujawnione na mapach przekazanych oraz od 

wód Zatoki Gdańskiej wskazane na skorygowanych (Wariant 0) mapach zagrożenia 

powodziowego są odwzorowane na rysunku informacyjno-promocyjnym „Systemy wodociągowo-
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kanalizacyjne, zabezpieczenia przeciwpowodziowe, gospodarka odpadami”…….- w związku z tym 

uwzględniono w projekcie studium nowy zasięg zagrożeń powodziowych (rys. 5.2.3). 

 
Rys. 5.2.3. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią wg Wariantu 0  

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów do projektu studium 

Niskie położenie i intensywnie zagospodarowane brzegi rzek i kanałów spowodowało 

konieczność budowy wałów przeciwpowodziowych. Sumaryczna długość wałów 

przeciwpowodziowych w obrębie Gdańska wynosi 64,1 km. Stan techniczny istniejących 

wałów przeciwpowodziowych jest dość dobry; niezbędne jest uzupełnienie brakujących 

fragmentów zabezpieczeń, np. odcinka około 200 m prawostronnego obwałowania Kanału 

Rudnickiego. Nabrzeża zlokalizowane wzdłuż brzegów Motławy i Martwej Wisły, służące 

głównie gospodarce morskiej, stanowią jednocześnie zabezpieczenie lądu od wód Zatoki 

Gdańskiej. W celu ochrony nisko położonych terenów przed spiętrzającymi się wodami 

Zatoki Gdańskiej, na rzece Motławie, Opływie Motławy oraz na Kanale Pleniewskim zostały 

zainstalowane wrota przeciwpowodziowe. 

Urozmaicone ukształtowanie powierzchni miasta oraz jego specyficzny układ hydrograficzny, 

wymusił zastosowanie wielokierunkowego i złożonego systemu gospodarowania wodami 

opadowymi, roztopowymi i powierzchniowymi. Wody opadowe i roztopowe poprzez 

kanalizację deszczową lub powierzchniowo odprowadzane są do lokalnych zbiorników 

i docelowo spływają do Zatoki Gdańskiej. Na obszarach, gdzie jest ograniczona lub brak 

możliwości grawitacyjnego odprowadzenia wód, zastosowano system mechanicznej 

regulacji stosunków gruntowo-wodnych. Coraz częściej w mieście występuje zjawisko 

intensywnych nawalnych krótkotrwałych lub długotrwałych gwałtownych opadów deszczy, 

co skutkuje szybkim wzrostem ilości wód opadowych (np. w dniu 14 lipca 2016 roku w ciągu 

14 godzin, wg IMGW w Gdyni, spadło 160 l/m2, co odpowiada średniej wartości opadów  

w ciągu dwóch miesięcy). Obecnie dla potrzeb gdańskiego systemu gospodarowania 

wodami wykorzystywanych jest 55 zbiorników retencyjnych (niektóre zlokalizowane są poza 

granicami miasta). Szybki przyrost zainwestowania, szczególnie w części południowej  

i zachodniej miasta oraz w gminach sąsiednich, sprzyja zwiększeniu spływów 
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powierzchniowych do odbiorników linowych. W chwili obecnej istniejący system retencji jest 

niewystarczający i docelowo planowana jest budowa kolejnych 40 obiektów (rys. 5.2.4.). 

 
Rys. 5.2.4. Zbiorniki retencyjne istniejące i projektowane w Gdańsku   
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Gdańskie Wody 

Po powodzi w lipcu 2001r. zmodernizowano i wybudowano do 2015 r. 25 zbiorników 

retencyjnych o łącznej pojemności 410 tys. m3, przebudowano Kanał Raduni, a w ramach 

programu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu 

odprowadzania wód opadowych w Gdańsku 2008-2014” zrealizowano 7 nowych zbiorników 

retencyjnych, przebudowano 2 zbiorniki retencyjne, wybudowano 10,4 km nowych 

kolektorów kanalizacji deszczowej, 10 osadników i 15 separatorów oraz uregulowano 2,3 km 

cieków (potoki, rowy). Działania te dwukrotnie zwiększyły możliwość odprowadzania wody 

kanałem. Ogólnie od 2001 roku zwiększono prawie pięciokrotnie retencyjność na terenie 

miasta. Ponadto w ramach projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na 

terenach miejskich” do roku 2020 planuje się budowę kanalizacji deszczowej m.in. na ulicach 

Arciszewskiego, Gomółki, Grottgera, Hubala, Keplera, Kmiecej, Koziorożca, Lindego, Ludowej, 

Nowy Świat i Zeusa, zbiorników retencyjnych Dolne Młyny, Jaśkowy Młyn i Jaśkowa Dolina 

w zlewni Strzyży, a także Strzelniczka II, regulację rowu wodnego M-4 oraz potoku 

Strzelniczka. Wskazuje się równocześnie na potrzebę budowy zbiorników retencyjnych na 

terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przy potokach Strzyża i Rynarzewskim. 

Jednakże dotychczasowe działania w zakresie retencji wód opadowych i roztopowych, w tym 

zwiększenie retencji sieci kanalizacji deszczowej, nie dają pełnego zabezpieczenia przed 

skutkami deszczy nawalnych. Dowodzi tego zjawisko powodzi miejskiej, jakie wystąpiło po 

intensywnych opadach w 2016.  

Kolejne zagrożenie to zjawisko występowania zalań na skutek tak zwanej cofki wód Zatoki 

Gdańskiej. Zjawisko to związane jest bezpośrednio z utrzymywaniem się silnych wiatrów 

z sektorów północnego i wschodniego. Niebezpieczeństwo zalania obszarów położonych 
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nad zatoką i terenów położonych wzdłuż cieków wpływających do niej wiążą się 

z problemami w zakresie niewystarczającego odprowadzania wód opadowych przez 

kanalizację deszczową. Podnoszące się w trakcie cofki poziomy wód Starej i Nowej Motławy 

oraz Opływu Motławy, wywołują istotne problemy w zakresie odwadniania fragmentów 

Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia.  

Do najbardziej skutecznych metod przeciwdziałania zagrożeniom powodziowym jest 

zachowanie bądź odtworzenie powierzchni biologicznie czynnych na terenach 

przeznaczonych pod zabudowę. W projekcie studium oprócz wskazania lokalizacji nowych 

zbiorników retencyjnych, silny nacisk położono na zwiększenie naturalnej retencji wód 

opadowych i roztopowych bezpośrednio do gruntu. W tym celu w projekcie studium 

wskazano również konieczność zachowania części rodzinnych ogrodów działkowych na 

Dolnym Tarasie (w obowiązującym studium zakładano likwidację rodzinnych ogrodów 

działkowych, położonych na wschód od Obwodnicy Trójmiasta).  

W celu zwiększenia naturalnej retencji wód opadowych i roztopowych w projekcie studium 

wskazano nowe parki, zieleńce i skwery oraz ograniczono przeznaczanie gruntów leśnych na 

cele nieleśne. Wprowadzono również nowe zasady w obszarze OSTAB polegające na 

zwiększeniu udziału powierzchni biologicznie czynnej na planowanych terenach usługowych 

z 50% do 70%. Jednocześnie na terenach zabudowy mieszkaniowej ustalono wprowadzenie 

konieczności realizacji przydomowej zieleni rekreacyjnej w proporcji 0,3 m2 dla szczególnych 

uwarunkowań 0,15 m2) powierzchni zieleni na 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania. 

Ustalenia te, które będą wiążące dla planów miejscowych wpłyną na zwiększenie retencji 

wód opadowych i roztopowych. 

5.3. Zagrożenie ruchami masowymi ziemi 

Na terenie Gdańska występują obszary narażone na ruchy masowe ziemi.  

W wyniku przeprowadzonych w 2011 badań roku dotyczących problematyki ruchów 

masowych w Gdańsku, powstał na koszt miasta, jako pierwszy w Polsce, Rejestr osuwisk 

i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla miasta Gdańska. Na terenie miasta 

zlokalizowano 96 osuwisk i 169 terenów zagrożonych ruchami masowymi. Według Rejestru 

najwięcej, bo niemal 1/3 wszystkich osuwisk, występuje w strefie krawędziowej wysoczyzny 

polodowcowej w południowej części Gdańska, w dzielnicach: Orunia-Święty Wojciech-Lipce 

i Chełm. Podobna ilościowo grupa osuwisk występuje na obszarze kompleksu leśnego Lasów 

Oliwskich na terenach dzielnic: Oliwa, Brętowo, Jasień, Osowa. Poza tym stwierdzono obecność 

skupisk osuwisk i pojedynczych form w dzielnicach: Siedlce (w rejonie Emaus, na północnych 

stokach Wzgórza Mickiewicza; na południowym zachodzie od skrzyżowania ulic Kartuskiej 

i Łostowickiej; w rejonie ulic Goszczyńskiego i Zakopiańskiej oraz ulic Malczewskiego 

i Bystrzyckiej), Śródmieście (rejon Biskupiej Górki od strony wschodniej), Wrzeszcz Górny (rejon 

stoków między ulicą Ogrodową i ulicą Srebrniki; rejon ulicy Na Wzgórzu), Piecki-Migowo (rejon 

ulicy Kruczkowskiego; rejon ulicy Jaśkowa Dolina), Ujeścisko-Łostowice (m.in. rejon Zaborni; rejon 

Kowali), Chełm (m.in. rejon ulic Zakoniczyńskiej i Brygady Szczerbca), Jasień (rejon Szadółek na 

wschód od ulicy Jabłoniowej), Kokoszki (między osiedlem Kalina i linią kolejową) oraz Osowa (nad 

J. Wysockim). Są to obszary należące do zlewni Kanału Raduni, potoków: Strzyża, Oliwskiego, 

Prochowego i Rynarzewskiego, Siedlickiego oraz do zlewni Jeziora Wysockiego. Występowanie 

terenów zagrożonych ruchami masowymi w wielu miejscach jest powiązane z rejonami 

występowania osuwisk. Do miejsc takich należy m.in. stok wysoczyzny w południowej części 
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Gdańska w dzielnicy Orunia-Święty Wojciech-Lipce. Poza tym liczne tereny zagrożone zostały 

wyznaczone w Lasach Oliwskich oraz w dzielnicach: Wrzeszcz Górny i Siedlce, Brętowo  

(w rejonie Niedźwiednika), Ujeścisko-Łostowice (szczególnie w południowej części), Śródmieście  

(w rejonie Biskupiej Górki), Aniołki. 

Główne przyczyny powstawania ruchów masowych w Gdańsku to przyczyny naturalne, 

najczęściej związane z infiltracją wód opadowych i roztopowych lub erozyjnym podcięciem 

zbocza w warunkach sprzyjającej budowy geologicznej. Rozpoznane i udokumentowane 

osuwiska oraz tereny zagrożone ruchami masowymi są obszarami, w których istnieje 

prawdopodobieństwo występowania dalszych procesów stokowych. Rozwój ruchów 

masowych może nastąpić szczególnie w przypadku wystąpienia obfitych opadów 

atmosferycznych. Jak wskazują obserwacje, impulsem do dalszego rozwoju osuwisk może 

być również działalność człowieka w zakresie m.in. naruszenia stabilności zboczy poprzez 

podcinanie stoków, nieodpowiednią zabudowę stoków, zmianę warunków wodnych czy 

wycinanie lasów, drzew i roślinności okrywowej.  

 
Rys. 5.3.1. Osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi w Gdańsku  

Źródło: opracowanie własne na podstawie PIG 

W projekcie studium na rysunku uwarunkowań zostały wskazane osuwiska i tereny 

zagrożone ruchami masowymi. Na terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz 

osuwiskach nie wyklucza się możliwości realizacji zabudowy, jednak powinna zostać ona 

poprzedzona wykonaniem badań geologiczno-inżynierskich wraz z ogólną ocenę ryzyka 

uruchomienia procesów osuwiskowych. W projekcie studium podkreślono, że 

nieprzemyślana działalność człowieka, obniżająca stateczność skarp i zboczy, oraz ruchy 

masowe ziemi wynikające z procesów geologicznych, może prowadzić do katastrof 

budowlanych. Kluczowe znaczenie dla minimalizacji zagrożeń ma sposób zagospodarowania 

tych obszarów. Przy opracowywaniu planów miejscowych dokonuje się wstępnego rozpoznania 

zagrożeń ruchami masowymi ziemi, w tym dla terenów nie uwzględnionych w rejestrze, oraz 
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uwzględnia szereg uwarunkowań np. wyniki monitoringu wybranych osuwisk prowadzonego 

przez Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Urzędu Miasta Gdańska. Osuwiska i tereny 

zagrożone osuwaniem się mas ziemnych posiadają odrębną kategorię gruntu i wymagają 

przeprowadzenia badań geotechnicznych lub geologiczno-inżynierskich.  

5.4. Inne zagrożenia 

5.4.1. Zagrożenia naturalne wód podziemnych 

Aglomeracja gdańska charakteryzuje się złożonym systemem wodonośnym. Najważniejsze 

znaczenie użytkowe ma czwartorzędowe piętro wodonośne, które występuje na całym 

obszarze Gdańska i stanowi podstawę zaopatrzenia aglomeracji gdańskiej w wodę. 

Największe ujęcia wody dla Gdańska zlokalizowane są na Tarasie Nadmorskim (ujęcie 

Czarny Dwór i Zaspa) i Żuławach (ujęcie Lipce i Grodza Kamienna). 

 
Rys. 5.4.1.1. Ujęcia wód podziemnych wraz ze strefami ochronnymi  

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów do projektu studium 

Wśród zagrożeń naturalnych mających wpływ na jakość wód podziemnych w Gdańsku są:  

 ascenzja wód zmineralizowanych z podłoża podczwartorzędowego,  

 fluorkowa anomalia hydrogeochemiczna na Żuławach, 

 ingresja wód słonych w przypadku nadmiernej eksploatacji wód (rys. 5.4.1.2.). 

Wśród zagrożeń antropogenicznych wyróżnia się te związane z transportem, 

budownictwem, gospodarką komunalną, przemysłem. Na obszarze Gdańska istnieją 

potencjalne ogniska zanieczyszczeń wód podziemnych. Najbardziej zagrożony jest 

plejstoceński poziom wodonośny na Tarasie Nadmorskim i w zachodniej części Żuław 

Gdańskich (ujęcie Czarny Dwór, Zaspa, Lipce i Grodza Kamienna) - rys. 5.4.1.3. Dominuje tam 

bardzo wysoki i wysoki stopień zagrożenia antropopresją, ponieważ wody podziemne są 

prawie pozbawione naturalnej warstwy izolacyjnej.  
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Rys. 5.4.1.2. Zagrożenia naturalne wód podziemnych w rejonie Gdańska  
Źródło: Przegląd geologiczny vol. 64, nr 6, 2016r. 

Zagrożenie dla jakości i ilości zasobów wód podziemnych istnieje również w związku z naruszeniem 

równowagi obiegu wody na skutek ich nadmiernej eksploatacji. Tempo migracji zanieczyszczeń jest 

zróżnicowane i wynika ze stopnia izolacji warstw wodonośnych oraz zmian hydrodynamicznych 

zachodzących wokół największych ujęć miejskich. Badania prowadzone przez Państwowy Instytut 

Geologiczny od 2014 roku w ramach „Szczegółowej oceny zasięgu i rodzaju zanieczyszczeń w wodach 

podziemnych na wybranych obszarach zurbanizowanych i poprzemysłowych na terenie Gdańska” 

wykazały, że stan chemiczny wód podziemnych w rejonie tych ujęć nie jest jednorodny. W rejonie 

ujęcia „Czarny Dwór” i „Zaspa” wody górnej czwartorzędowej warstwy wodonośnej są niskiej jakości, 

jakość  wód dolnej czwartorzędowej warstwy wodonośnej (głównie ujmowanej do picia) uznaje się za 

dobrą. Najczęstszymi parametrami, które obniżają jakość wód są składniki typowe dla ścieków 

komunalnych: związki azotu, detergenty anionowe, fenole, niektóre metale oraz substancje z grupy 

VOC i WWA. Zidentyfikowane strefy źródeł zanieczyszczeń w rejonie byłej Fabryki Farb i Lakierów 

Polifarb stanowią zagrożenie dla wód podziemnych nie tylko w miejscu skażenia, ale również na 

drodze przemieszczenia się w kierunku ujęć. W rejonie ujęcia Lipce zaobserwowano podwyższone 

stężenia benzenu, fenoli oraz lokalnie WWA i chlorku winylu. Badania charakteru i genezy 

zanieczyszczeń wykazały, że zanieczyszczenia te mają charakter historyczny i pochodzą 

prawdopodobnie z rowów melioracyjnych, do których w ubiegłym wieku były odprowadzane odpady 

z istniejących wtedy zakładów przemysłowych. W wyniku tych badań opracowano rekomendacje, 

które mają na celu monitorowanie stref wód zanieczyszczonych oraz ograniczenie ich negatywnych 

skutków dla eksploatacji wód podziemnych. Ponadto z uwagi na zagrożenia występujące w rejonach 
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ujęć miejskich „Czarny Dwór” i „Lipce” wskazuje się na konieczność uwzględnienia  

w perspektywicznych planach gospodarowania wodami w Gdańsku nowe lokalizacje ujęć wód 

podziemnych w zachodniej części Gdańska na wysoczyźnie. W projekcie studium wskazano 

planowaną lokalizację nowego ujęcia w rejonie ulicy Maszynowej zgodnie z tymi wskazówkami. 

 
Rys. 5.4.1.3. Naturalna odporność oraz stopień zagrożenia wód podziemnych w rejonie Gdańska 
Źródło: Przegląd geologiczny vol. 64, nr 6, 2016r. 

5.4.2. Sztormy, zlodzenia, silne wiatry, mgły 

Prognozowane zmiany wybranych elementów klimatycznych w ekosystemie morza 

Bałtyckiego oraz w strefie brzegowej wskazują na niewielkie zmiany uśrednionych warunków 

klimatycznych, z tendencją wzrostową temperatury powietrza. Obserwowane obecnie 

i przewidywane zmiany klimatu (prognoza do roku 2030), obejmują takie zjawiska jak: wzrost 

temperatury we wszystkich porach roku, nieznaczne zmiany opadów, przejawiające się 

niewielkim wzrostem od jesieni do wiosny i spadkiem w okresie letnim, wzrost liczby dni  

z silnym wiatrem. W wieloleciu obserwowany jest zarówno w skali roku, jak i poszczególnych 

sezonach wzrost średniej rocznej prędkości wiatru oraz wzrost silnych wiatrów w strefie 



Prognoza oddziaływania na środowisko 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska 

 

154 

brzegowej Bałtyku. Sztormowe wiatry wiejące z sektora północnego, mogą być przyczyną 

powstawania powodzi sztormowych tzw. „cofki”. Takie wiatry utrudniają odpływ rzek 

uchodzących do morza, powodując spiętrzenie wody w odcinkach ujściowych i zalewanie 

terenów nisko położonych. W warunkach wzrostu ilości znaczących sztormów, morze będzie 

wkraczać na teren przyległego lądu, co należy traktować jako „pełzającą klęskę”. Wydmy 

nadbrzeżne stanowią najważniejszą barierę zapewniającą bezpieczeństwo zaplecza  

w sytuacjach spiętrzeń sztormowych, powodujących niekiedy wielokrotne w ciągu roku 

podniesienie się poziomu morza o około 1,5-2,0 m ponad poziom średni. Wezbrania 

sztormowe powstają najczęściej w okresie jesienno-zimowym. Do tego może dochodzić 

wzrost nieregularności tych zdarzeń, tj. po długich okresach względnego spokoju mogą 

wystąpić serie szybko po sobie następujących sztormów, uniemożliwiających regenerację 

brzegu. W mniejszym stopniu silne wiatry stanowią zagrożenie dla terenów zabudowanych, 

z uwagi na dużą szorstkość podłoża, gdzie wiatry tracą swoją siłę. Prowadzone obserwacje 

przez IMGW i Państwową Służbę Hydrologiczno-Meteorologiczną (PSHM) w sposób ciągły 

zapewniają organom państwa i społeczeństwu bieżące informacje o stanie atmosfery 

i hydrosfery w sytuacjach normalnych, jak i w stanie zagrożeń. Prognozy odnośnie wiatrów 

wskazują na nasilanie się zjawisk takich jak: trąby powietrzne lub huragany, aczkolwiek 

trudno jest określić strefy szczególnie zagrożone tym zjawiskiem.  

Na południowym Bałtyku występowanie zjawisk lodowych w porównaniu z pozostałą częścią 

Morza Bałtyckiego jest niewielkie. W polskiej strefie przybrzeżnej zlodzenie pojawia się tylko 

podczas umiarkowanych i surowych zim, które nie występują zbyt często. Zanikanie pokrywy 

lodowej spowodowane ociepleniem klimatu silniej naraża brzeg morski na erozję zimą,  

w okresie sztormowym. Pokrywa lodowa stanowi ochronę plaż przed falowaniem 

sztormowym a tym samym przed erozja brzegową. 

Prognozy przewidują, że długość zalegania pokrywy śnieżnej będzie się stopniowo 

zmniejszać i w połowie XXI wieku może być średnio o 28 dni krótsza niż obecnie. 

Zmniejszenie się maksymalnej wartości zapasu wody w śniegu, może mieć zarówno wpływ 

pozytywny jak i negatywny. Pozytywnym skutkiem będzie niższe prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi roztopowych, negatywnym skutkiem - pogorszenie struktury gleby 

oraz kondycji ekosystemów. W wypadku występowania ujemnych temperatur i śniegu 

należy się spodziewać złagodzenia intensywności oddziaływania tych elementów na sektor 

budownictwa.  

Mgła powoduje znaczne utrudnienia komunikacyjne w ruchu lądowym, morskim i lotniczym. 

Najbardziej dotkliwe straty i utrudnienia związane są z zamkniętymi czasowo lotniskami. 

Mgła utrzymująca się nad danym obszarem przez kilkadziesiąt godzin często prowadzi do 

paraliżu komunikacyjnego lotniska. W ruchu drogowym z powodu mgły wzrasta liczba 

wypadków. Przebieg roczny występowania mgły na polskim wybrzeżu jest zróżnicowany. 

Średnia roczna liczna dni z mgłą mieściła się w przedziale od 27 w Świnoujściu do ponad 55 

w Łebie. Według prognoz takie sytuacje będą miały miejsce znacznie częściej niż dotychczas.  

Biorąc pod uwagę niekorzystne oddziaływanie zmian klimatu, wręcz niezbędne wydaje się 

podejmowanie działań adaptacyjnych, które pozwolą wykorzystać pozytywne zmiany  

i zminimalizować negatywne skutki niekorzystnych zmian. 
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6. Oddziaływania skumulowane skutków realizacji ustaleń 

projektu studium 

Oddziaływania skumulowane to zmiany w środowisku będące skutkiem łącznego 

oddziaływania wszystkich źródeł emisji, jakie znajdują się na terenie objętym projektem 

studium oraz tych, które są planowane w jego granicach oraz na obszarach przyległych. 

Wielkość tych oddziaływań oraz ich skutki w środowisku zależeć będzie od: charakteru 

oddziaływań, miejsca ich lokalizacji oraz przewidywanego czasu trwania. Oddziaływania 

skumulowane mogą być również skutkiem nawarstwienia się działań, które same w sobie są 

mało znaczące, ale ich łączne skutki mogą być znaczące. Prognozowane oddziaływania 

skumulowane związane bezpośrednio z realizacją ustaleń projektu studium mogą powstać 

przy jednoczesnym, dynamicznym zagospodarowaniu terenów o dominującej funkcji 

przemysłowo-usługowo-składowej i portowej, kiedy to może wystąpić okresowa 

(krótkotrwała) kumulacja emisji zanieczyszczeń z pracujących maszyn i urządzeń 

budowlanych. Wtedy też może dojść do miejscowej zmiany klimatu akustycznego a powstałe 

oddziaływania mogą być czasowe. Ale może zrealizować się inny scenariusz, kiedy okres 

zagospodarowania i zabudowy tych terenów może zostać rozciągnięty na dłuższy okres 

czasu wówczas wielkość tych oddziaływań będzie zdecydowanie mniejsza. Powstanie na 

terenach o dominującej funkcji przemysłowo-usługowo-składowej i portowej istotnych 

oddziaływań skumulowanych nie powinno stanowić zagrożenia dla terenów położonych  

w ich sąsiedztwie z istniejącą i planowaną funkcją mieszkaniowo-usługową czy usługową  

z funkcjami akustycznie chronionymi. Bardziej odczuwalne przez mieszkańców 

prognozowane oddziaływania skumulowane wystąpią na terenach już częściowo 

zabudowanych i zagospodarowanych funkcjami mieszkaniowymi i mieszkaniowo-

usługowymi, w sąsiedztwie których lub w ich granicach realizowane będą przedsięwzięcia  

o charakterze ponadlokalnym.  

Dokładna identyfikacja i ocena oddziaływań skumulowanych będzie przeprowadzona  

w ramach sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko projektów planów 

miejscowych, kiedy już w sposób szczegółowy określone zostaną przeznaczenia 

poszczególnych terenów, a tym samym skutki ich realizacji. Wówczas też określane zostaną 

środki łagodzące te skutki dla środowiska i zdrowia mieszkańców. 

Oddziaływania skumulowane, jakie mogą wystąpić na terenie miasta związane będą nie 

tylko ze skutkami realizacji ustaleń analizowanego projektu studium, ale również 

przedsięwzięciami, jakie będą realizowane na terenie miasta w ramach działań określonych 

w dokumentach wyższego rzędu, np. w planie województwa. Do takich działań zaliczyć 

można rozbudowę stacji transformatorowej Gdańsk Błonia, wraz z budową źródła mocy 

interwencyjnej, budowę drugiej nitki gazociągu Kolnik-Gdańsk; drugiej nitki Rurociągu 

Północnego Płock-Gdańsk; przebudowę fragmentu linii kolejowych Gdańsk-Port; 

przebudowę i modernizację rurociągu paliwowego Płock-Gdańsk Port Północny, 

przebudowa ujścia Wisły (wydłużenie kierownic) pozwalających wynosić rumowisko rzeczne 

w głąb Zatoki Gdańskiej, czy zabudowa brzegów Martwej Wisły. Realizacja planowanych 

przedsięwzięć o charakterze regionalnym i krajowym może być istotnym źródłem 

oddziaływań skumulowanych, kiedy w ich sąsiedztwie będą realizowane inne 

przedsięwzięcia o podobnym charakterze. Ponieważ wymienione powyżej planowane 

przedsięwzięcia realizowane będą najczęściej w korytarzach już istniejących obiektów 

infrastrukturalnych, które przebiegają w oddaleniu od terenów zabudowy mieszkaniowej  
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i mieszkaniowo-usługowej miasta, dlatego można prognozować, że pomimo znaczącej skali  

i charakteru powstałych oddziaływań skumulowanych nie będą one źródłem niekorzystnych 

uciążliwości dla tych terenów. 

Prognozuje się, że pomimo powstania możliwych znaczących, okresowych oddziaływań 

skumulowanych w wyniku realizacji ustaleń projektu studium oraz przedsięwzięć 

wskazanych w planie województwa osiągnięte efekty dadzą skumulowaną poprawę stanu 

środowiska miasta i warunków życia mieszkańców. 

Osobnym problemem oddziaływań skumulowanych skutków realizacji ustaleń 

projektu studium będzie ochrona obszarów cennych przyrodniczo, w tym obszarów 

Natura 2000. Analizując ustalenia projektu studium można z wysokim 

prawdopodobieństwem prognozować, że nie będą one stanowiły zagrożenia dla 

ustanowionych form ochrony przyrody oraz planowanych do objęcia taką ochroną. 

Niestety planowane działania inwestycyjne określone w Planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz inne zamierzenia na wodach Zatoki 

Gdańskiej funkcjonalnie związane z obszarem miasta mogą skutkować powstawaniem 

zagrożeń w szczególności dla obszarów Natura 2000 ustanowionych na wodach Zatoki 

Gdańskiej i ujściu Wisły Śmiałej. Przebudowa ujścia Wisły Śmiałej (wydłużenie kierownic) 

pozwalających na wynoszenie rumowiska rzecznego w głąb Zatoki Gdańskiej, związana 

będzie z likwidacją piaszczystych łach ujściowych -siedliska fok i ptaków wodnych. 

Zagrożenia o mniejszych skutkach wystąpią w czasie planowanej realizacji „portu 

centralnego” na Zatoce Gdańskiej na wysokości Westerplatte (wskazany na rysunku 

kierunków w projekcie studium). W przypadku realizacji obiektów portowych, można też 

prognozować pozytywne skutki to jest powstanie nowego siedliska dla fauny i flory wodnej, 

przez co zwiększy się bioróżnorodność tego rejonu Zatoki. 

7. Rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 

środowisko skutków realizacji ustaleń projektu studium 

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

wskazuje jedynie potencjalny kierunek przekształceń i nie określa on szczegółowych 

rozwiązań technologicznych. W związku z powyższym w projekcie tym nie przewiduje się 

wprowadzenia zapisów dotyczących kompensacji przyrodniczej. Wśród rozwiązań mających 

zapobiegać, ograniczać negatywne oddziaływania na środowisko wymieniono następujące 

cele: 

 poprawę ładu przestrzennego w mieście poprzez ograniczanie rozpraszania zabudowy  

i zachowanie terenów otwartych;  

 rozwój miasta do wewnątrz, w dzielnicach w znacznym stopniu już zurbanizowanych, 

co umożliwi zachowanie części terenów wolnych od zabudowy i przeznaczenie ich pod 

zieleń; 

 ochronę wyjątkowych wartości przyrodniczych i krajobrazowych;  

 zachowanie systemu przyrodniczego oraz powiązań przyrodniczych w ramach 

utrwalonej i przekształcającej się struktury przestrzennej Ogólnomiejski System 

Terenów Aktywnych Biologicznie; 
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 weryfikowanie zagrożenia związanego z ruchami masowymi przy przeznaczeniu 

danego terenu pod zainwestowanie, podczas sporządzania planu miejscowego; 

 wydzielanie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, w tym zieleni urządzonej; 

 zachowanie terenów Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej na obszarze Oruni, Olszynki, 

Błoni i Płoni oraz w południowej części Wyspy Sobieszewskiej z ograniczona 

możliwością zmiany ich użytkowania;  

Projekt studium zakłada ochronę krawędzi wysoczyzny na całej jej długości wraz z terenami 

położonymi w rejonie korony i dolnej krawędzi stoku. Na obszarze tym wskazuje się 

konieczność stosowania rozwiązań technicznych zapewniających stabilność zboczy, 

wprowadza się odprowadzania na zbocza skarpy wód opadowych i roztopowych ujętych 

w system kanalizacyjny, a także wskazuje się obowiązek zachowania, pielęgnacji 

i uzupełniania roślinności ograniczającej erozję zboczy oraz utrzymującej ich stabilność. 

Dopuszcza się tam lokalizację nowych obiektów, ale jedynie w formie lekkich pawilonów 

parkowych i kawiarnianych wykluczonych z użytkowania rolniczego i terenów otwartych oraz 

zmiany użytkowania gruntów na rzecz zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej 

(przemysł, składy, magazyny), a także dróg oraz obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej. Dla ochrony wód powierzchniowych w projekcie studium zakłada się 

ograniczenie lub wykluczenie zainwestowania w bezpośrednim sąsiedztwie cieków poprzez 

wyznaczenie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). 

Dodatkowo w celu zwiększenia retencji zakłada się kształtowanie terenów nowej zabudowy 

z ograniczeniem możliwości spływu tych wód poprzez zagospodarowanie ich w terenie. Dla 

ochrony jakości wód powierzchniowych wskazuje się odprowadzenie wód roztopowych 

i opadowych z terenów zabudowanych, zagospodarowanych i planowanych do zabudowy, 

poprzez układ kanalizacji deszczowej. Wśród rozwiązań mających na celu zapobieganie, 

ograniczanie i minimalizowanie negatywnych oddziaływań na obszary i obiekty objęte 

ochroną, zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody, w projekcie studium ustalono: 

 zabezpieczenie obszarów objętych ochroną prawną poprzez ograniczenie możliwości 

inwestycyjnych w ich obrębie oraz na terenach przyległych, 

 ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez włączenie ich do Ogólnomiejskiego 

Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), w obrębie którego 

zagospodarowanie podporządkowane jest zapewnieniu wysokiego udziału 

powierzchni biologicznie czynnej oraz określonym zasadom ograniczeń w możliwości 

ich zabudowy; 

 wyznaczenie w strefie buforowej lasów TPK tzw. „stref wejściowych” i  lokalizacja w ich 

obrębie atrakcyjnego wyposażenia rekreacyjno-wypoczynkowego, a także wytyczenie 

łatwo dostępnej ścieżki łączącej południowe i północne fragmenty TPK – działania te 

mają na celu przejęcie nadmiernego ruchu rekreacyjnego z terenów leśnych na ich 

dobrze zagospodarowane i wyposażone przedpole; 

 dążenie do obejmowania w planach miejscowych ochroną planistyczną obszarów 

cennych przyrodniczo wraz z odpowiednim kołnierzem ochronnym w ich otoczeniu. 

W celu zachowania wysokich wartości środowiska przyrodniczego należy przestrzegać zasad 

ochrony obowiązujących dla obszarów i obiektów objętych ochroną prawną, w związku 

z czym w projekcie studium:  

 obszar Natura 2000 Ujście Wisły PLB220004, Dolina Dolnej Wisły PLB040003 i Ostoja  

w Ujściu Wisły PLB220004), zachowuje się stan istniejący. W granicach obszarów 

Natura 2000 występuje duża mozaika siedlisk, która chroniona jest w obrębie 
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rezerwatów Ptasi Raj i Mewia Łacha, Obszarów Chronionego Krajobrazu Wyspy 

Sobieszewskiej i Żuław Gdańskich oraz użytku ekologicznego Zielone Wyspy na Wiśle 

Śmiałej. Dominującym przeznaczeniem w projekcie studium na tych terenach są lasy, 

zieleń ekologiczno-krajobrazowa, plaże i wody. Oznacza to, że nie przewiduje się zmian 

w zagospodarowaniu terenu w tych rejonach. Podejmowane mogą być natomiast 

działania związane rozbudową infrastruktury rekreacyjnej, takie jak wytyczanie szlaków 

turystycznych, ścieżek pieszych i tras rowerowych, miejsc odpoczynku w celu 

skanalizowania ruchu rekreacyjnego, zmniejszenia chaotycznej penetracji tych terenów 

oraz przeciwdziałaniu degradacji i zaśmiecaniu. Na Wyspie Sobieszewskiej, w granicach 

obszaru Natura 2000 Ujście Wisły PLB220004, tylko na niewielkim obszarze w rejonie 

skrzyżowania ulic Boguckiego i Świbnieńskiej (miejsce przeprawy promowej) występuje 

zagospodarowanie niezwiązane z zachowaniem ekosystemów przyrodniczych. 

W projekcie studium ustalono w tym miejscu teren usług, co stanowi usankcjonowanie 

obecnej funkcji (teren jest zagospodarowany, przystosowany do cumowania 

niewielkich jednostek pływających, ponadto znajdują się tu zabudowania mieszkalne). 

Najbliższe sąsiedztwo ujścia Wisły Śmiałej (obszar Ostoja w Ujściu Wisły PLH220044) od 

strony zachodniej zgodnie z ustaleniami projektu studium to przede wszystkim las,  

a także funkcje usługowe (Narodowe Centrum Żeglarstwa, inne przystanie jachtowe) 

sąsiadujące z zielenią ekologiczno- krajobrazową, a także funkcje produkcyjno-

usługowo-składowe w rejonie ulic: Przełom, Kutnowska, Zagroble. 

 obszar Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 w granicach miasta Gdańska obejmuje 

pirsy i kierownice oraz wysunięte urządzenia portu zewnętrznego. Tereny te, oprócz 

włączenia do sieci Natura 2000, nie są objęte żadną formą ochrony przyrody. 

Zagospodarowanie terenów przyległych do obszaru specjalnej ochrony ptaków Zatoka 

Pucka PLB220005 jest mieszane: na dużej powierzchni ustalono przeznaczenie 

produkcyjno-usługowo-składowe (tereny portowe), a na pozostałych obszarach 

sąsiadujących w projekcie studium wyznaczono funkcje mieszane: mieszkaniowo-

usługową, usługową, lasy, zieleń ekologiczno-krajobrazową, zieleń urządzoną, plaże  

i tereny wojskowe na Westerplatte. Istotnym elementem rozwoju funkcji portowej jest 

realizacja idei nowego portu centralnego na morzu terytorialnym, na północny-zachód 

od Portu Północnego. Realizacja tego założenia będzie się odbywała w granicach 

obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. W związku z tym, że istotną funkcją 

dzielnicy Port będą również wypoczynek, rekreacja i turystyka, to w ustaleniach 

projektu studium zaznacza się, że dla obszaru portu i w rejonie ujścia Wisły Śmiałej 

niezbędne będzie zastosowanie technologii przeładunku i zabezpieczeń 

gwarantujących utrzymanie czystości plaż i wód morskich, co wpłynie korzystnie na 

zachowanie siedlisk i odpowiednich warunków bytowania awifauny. Ustalenia projektu 

studium przyczynią się do zapobiegania negatywnym oddziaływaniom na środowisko 

na obszarach włączonych do sieci Natura 2000 w sposób bezpośredni, poprzez 

przeznaczenie terenu lub pośredni w wyniku np. ochrony czystości wód, ale 

podstawowe znaczenie będzie miała realizacja działań wymienionych w planach zadań 

ochronnych zgodnie z Zarządzeniami Regionalne Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Gdańsku. 

 obszar Natura 2000 Twierdza Wisłoujście PLH220030, zgodnie z zapisami projektu 

studium, wyznacza się priorytet dla rozwoju turystyki krajoznawczej z zapleczem dla jej 

obsługi przy wykorzystaniu walorów kulturowych zabytku. W najbliższym sąsiedztwie 

tego obszaru, na terenach dawnego Siarkopolu, zgodnie z jego zapisami, planuje się 
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lokalizację nowych zbiorników paliwowych, których odpowiednie użytkowanie nie 

powinno wpływać negatywnie stan i funkcjonowanie zimowiska nietoperzy.  

 obszar Natura 2000 w Oliwie PLH220055, położony jest na obszarze zabudowy 

mieszkaniowej, w sąsiedztwie terenów leśnych. W ustaleniach projektu studium nie 

przewiduje się specjalnych działań mających na celu zapobieganie negatywnych 

oddziaływań na środowisko, których w sąsiedztwie tego obszaru nie stwierdzono.  

W przypadku obu tych terenów włączonych do sieci Natura 2000 podstawowe 

znaczenie będą miały działania mające na celu zapobieganie i ograniczanie 

negatywnych oddziaływań na środowisko wykonywane w ramach działań ustalonych w 

planie zadań ochronnych dla tego obszaru wymienionych w Zarządzeniu Regionalne 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.  

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gdańska określa zakres priorytetowych działań w zakresie ochrony zabytków m.in. zawiera 

wytyczne w zakresie zasad i zakresu ochrony w strefach zachowanej historycznej struktury 

przestrzennej. Wytyczne te będą doprecyzowane i uściślane na etapie ustaleń planu 

miejscowego i innych przepisów miejscowych a odnoszą się do trzech grup zabytków, są to: 

1. Obiekty, dla których ustala się zachowanie i ochronę pierwotnej formy obiektu wraz  

z detalem i wystrojem elewacji oraz wnętrza. O ile to możliwe również zachowanie 

pierwotnej funkcji obiektu. Wszelkie przekształcenia są dopuszczalne jeśli nie będą 

skutkowały znaczącymi zmianami formy plastycznej i architektonicznej obiektu (wnętrz  

i elewacji). Należy zadbać o zapisy dotyczące kształtowania sąsiedniej zabudowy  

z poszanowaniem widoku na chroniony obiekt oraz ograniczenie stosowania 

wielkogabarytowych nośników reklamowych. 

2. Obszary, dla których ustanawia się zachowanie i ochronę wszystkich elementów 

struktury pierwotnego układu przestrzennego (ulic, placów i ciągów komunikacyjnych 

oraz zieleni, rozplanowania, gabarytów i formy zabudowy, dominant, małej architektury). 

Wszelka ingerencja, zmiany i uzupełnienia są dopuszczalne jeśli możliwe jest 

dostosowanie nowych elementów do pierwotnej kompozycji i charakteru zespołu. 

3. Pomniki i miejsca pamięci, dla których ustala się zachowanie oryginalnej formy obiektu 

oraz zgodne z intencją pierwotnego projektu kształtowanie jego otoczenia  

i zapewnienie odpowiedniej ekspozycji (w tym ograniczenie stosowania nośników 

reklamowych). 

Określone w projekcie studium wytyczne odnoszące się do zasad ochrony substancji 

zabytkowej przewidują: 

 trwałe zachowanie i rewaloryzację historycznego układu przestrzennego w tym: 

 historycznego rozplanowania ulic i placów (z zachowaniem przekroju), 

 linii zabudowy frontowej wyznaczonej przez zabudowę historyczną, 

 historycznego podziału na działki lub zasad historycznej parcelacji, 

 zasadniczych proporcji wysokościowych zabudowy kształtujących sylwetę zespołu oraz 

jego poszczególnych wnętrz (ulic, placów itp.), wytyczonych wysokością zabudowy 

historycznej, 

 historycznej kompozycji zieleni i układów wodnych i historycznych układów 

fortyfikacyjnych. 

 ochronę krajobrazu historycznego z usunięciem elementów dysharmonizujących  

i zniekształcających, w tym zachowanie historycznych: 

 panoram i przedpola, 
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 osi widokowych oraz ekspozycji obiektów zabytkowych, 

 dominant i ich ekspozycji, 

 ukształtowania terenu oraz, w niektórych przypadkach, wymóg opracowania studium 

wpływu planowanych inwestycji na krajobraz w przypadku zamierzenia inwestycyjnego 

kubaturowo i funkcjonalnie obcego historycznemu zagospodarowaniu. 

 zachowanie i pełną ochronę obiektów zabytkowych figurujących w gminnej ewidencji 

zabytków, w tym: 

 zachowanie historycznej formy architektonicznej (gabaryty, kształt i rodzaj pokrycia 

dachu, rodzaj materiału budowlanego, kompozycja i wystrój elewacji, forma stolarki 

okiennej i drzwiowej, kolorystyka) oraz wartość substancji budowlanej, 

 restauracje i modernizację techniczną oraz zagospodarowanie na nowe funkcje przy 

utrzymaniu walorów zabytkowych. 

 utrzymanie (ew. rewaloryzacja) otoczenia obiektu zabytkowego zgodnie  

z historycznym zagospodarowaniem; 

 zachowanie i pełną ochronę zabytkowych obiektów małej architektury, ogrodzeń  

i nawierzchni ulic wraz z przywracaniem nawierzchni historycznych; 

 rekonstrukcję fragmentów stanowiących istotne uzupełnienie sylwet, wnętrz 

urbanistycznych, fortyfikacji itp., (w wyjątkowych przypadkach); 

 usunięcie lub przebudowę obiektów kolidujących z historycznym układem i lokalną 

architekturą oraz wykluczenie lokalizacji obiektów o formach i kubaturze obcych  

w historycznie ukształtowanej przestrzeni; 

 dostosowanie nowej architektury do historycznej kompozycji architektonicznej  

i urbanistycznej poprzez utrzymanie skali, bryły, podziałów architektonicznych, 

propozycji powierzchni muru i otworów oraz lokalnych tradycji architektonicznych  

w zakresie: materiału, kolorystyki elewacji, rozdziału pokrycia dachu itp. 

 zakazy lub ograniczenia dotyczące lokalizacji i formy reklam; 

 dostosowanie funkcji do wartości zabytkowych zespołów; 

 ochronę niematerialnych wartości kulturowych poprzez zachowanie historycznych 

nazw. 

Wytyczne dotyczące zasad i zakresu ochrony w strefach zachowanych elementów 

historycznej struktury przestrzennej obejmują: 

 ochronę historycznego układu przestrzennego poprzez: 

 zachowanie zasadniczych elementów rozplanowania ulic i placów lub zachowania 

przekroju ulic i linii zabudowy, 

 zachowanie historycznego podziału parcelacyjnego z możliwością wtórnych podziałów 

pod warunkiem utrzymania historycznych zasad parcelacyjnych, 

 zachowanie zasadniczych proporcji wysokościowych kształtujących sylwetę zespołu 

oraz jego poszczególnych wnętrz (ulic, placów itp.) 

 uczytelnienie historycznych układów fortyfikacyjnych, zieleni i wodnych,  

z zachowaniem/uczytelnieniem elementów historycznych. 

 ochronę krajobrazu historycznego: 

 zachowanie historycznych panoram i przedpola, 

 zachowanie osi widokowych, 

 zachowanie dominant historycznych, 

 ochronę obiektów zabytkowych figurujących w gminnej ewidencji: 
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 zachowanie historycznej formy architektonicznej (gabaryty, forma i rodzaj pokrycia 

dachu, rodzaj materiału, kompozycja i wystrój elewacji, forma stolarki okiennej  

i drzwiowej, kolorystyka); w uzasadnionych przypadkach zachowanie wartościowej 

substancji budowlanej, 

 restauracja i modernizacja techniczna obiektów i ich otoczenia przy utrzymaniu 

walorów zabytkowych, 

 ochrona zachowanych historycznych obiektów małej architektury i nawierzchni ulic; 

 zakazy lub ograniczenia dotyczące lokalizacji i form reklam; 

 dostosowanie nowej architektury do historycznej kompozycji architektonicznej  

i urbanistycznej poprzez utrzymanie skali, bryły, podziałów architektonicznych oraz 

lokalnych tradycji architektonicznych w zakresie: materiału, kolorystyki elewacji, 

rodzaju pokrycia dachu itp.; 

 ochrona niematerialnych wartości kulturowych poprzez zachowanie historycznych 

nazw; 

Uwzględnione w projekcie studium rozwiązania mające na celu zapobieganie  

i ograniczanie negatywnego wpływu na zasoby dóbr materialnych dotyczą przede wszystkim 

eliminacji czynników takich jak: ruchy masowe ziemi, zalewy powodziowe  

i podtopienia, a także hałas i drgania. W przypadku ruchów masowych ziemi do 

najistotniejszych zamierzeń mających na celu ograniczanie negatywnych wpływów należą: 

 weryfikacja przeznaczenia terenu i warunków jego zainwestowania na etapie 

sporządzania planu. Weryfikacja ta będzie prowadzona pod kątem identyfikacji 

czynników wpływających na wystąpienie zagrożeń związanych z osuwaniem się mas 

ziemnych; 

 wstępne rozpoznanie zagrożenia ruchami masowymi ziemi na etapie prowadzenia 

prac inwentaryzacyjnych, w ramach procedury sporządzania planu miejscowego.  

Rozpoznanie obejmować będzie identyfikację zagrożenia ruchami masowymi ziemi 

terenów nie wykazanych w rejestrze z jednoczesnym powiadomieniem o takich 

obszarach, powiatowego geologa, który informuje służby geologiczne; 

 prowadzenie, na podstawie przepisów odrębnych, badań geotechnicznych w obrębie 

terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

 wprowadzanie elementów struktury OSTAB w obręb terenów zagrożonych osuwaniem 

się mas ziemnych oraz w obręb terenów osuwisk; 

W przypadku zagrożeń spowodowanych zalewem wodami wezbraniowymi lub 

podtopieniami zakładane rozwiązania zapobiegawcze i ograniczające dotyczą: 

 realizacji obiektów osłony przeciwpowodziowej miasta, w tym budowy zbiorników 

retencyjnych oraz wykonania dwóch zrzutów z Kanału Raduni. W dalszej kolejności 

przewiduje się wykonanie zrzutu odprowadzającego wody do rzeki Motławy, 

 poszukiwania możliwości zwiększenia retencji w lasach Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego, np. poprzez czasowe wypełnianie naturalnych zagłębień czy też 

głębokich koryt cieków oraz prowadzenie działań związanych z „małą retencją”, 

 realizacji działań mających na celu zwiększenie niezawodności systemu ochrony 

przeciwpowodziowej w warunkach odprowadzania ekstremalnych opadów, w tym 

także wykorzystanie możliwości uzyskania dodatkowych pojemności retencyjnych 

istniejących zbiorników. 

 prowadzenia prac koncepcyjnych w zakresie poszukiwania sposobu usprawnienia 

odpływu w obrębie dolnej zlewni potoku Strzyża, 
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 wprowadzenia stałych ograniczeń wielkości odpływu wód opadowych, 

 kontynuacji dotychczas ustalanych stałych rygorów dla działalności inwestycyjnej 

polegających na ograniczeniu odpływu do wielkości, 

 dokonania uzupełnień i rozbudowy sieci w obszarach już zainwestowanych, jednakże 

niedostatecznie wyposażonych w elementy odwodnienia; w szczególności działania te 

dotyczą obszaru Dolnego Miasta, Stogów, Nowego Portu, 

 wyposażenia kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w strefie wahań wody odbiornika  

w urządzenia chroniące przed wodami wstecznymi, 

 realizacji przebudowy systemów odwodnieniowych na terenie Olszynki i Rudnik oraz 

Wyspy Sobieszewskiej, 

 skonstruowania matematycznego modelu zlewniowego spływu powierzchniowego 

wód opadowych, obejmującego obszar całego miasta, 

 podjęcia zabiegów o charakterze systemowym, nie inwestycyjnym, minimalizujących 

szkody powodziowe, jak np. kształtowanie terenów nowej zabudowy z wytworzeniem 

lokalnej retencji poprzez obniżenie rzędnej powierzchni zielonych, niewielkie 

wyniesienie wejść do budynków, zabezpieczenie okien piwnicznych. 

Zapisy projektu studium wprowadzają również założenia projektowe związane  

z ograniczaniem emisji hałasu. Rozwiązania te skutkować będą również pośrednio 

zmniejszeniem intensywności oddziaływania w zakresie emisji fal wibroakustycznych  

i drgań wpływających niekorzystnie na stan techniczny obiektów budowlanych. Do ustaleń 

w tym zakresie zaliczyć należy: 

 właściwe sytuowanie względem siebie obszarów o różnych funkcjach: strefy 

niechronione akustycznie wykorzystane powinny być jako obszary izolacyjne, 

separujące strefy wrażliwe na hałas od stref hałaśliwych, 

 wyznaczenie stref przemysłowych, gdzie powinny być zlokalizowane źródła hałasu 

przemysłowego, niechronione akustycznie; 

 planowanie rozwoju systemów transportowych mniej uciążliwych akustycznie 

(szynowych oraz ścieżek rowerowych), co może przyczynić się do ograniczenia ruchu 

drogowego; 

 rozbudowa podsystemu drogowo-ulicznego w celu separacji ruchu tranzytowego  

i lokalnego; 

 stosowanie metod technicznych ograniczających propagację dźwięku: ekrany 

akustyczne (z wyłączeniem dróg o ustalonym standardzie ulicy miejskiej), okna  

o odpowiedniej izolacyjności, powierzchnie absorbujące dźwięk w pobliżu torowisk itp. 

Dla ochrony jakości powietrza i poprawy klimatu akustycznego w projekcie studium 

przewiduje się:  

 planowanie rozbudowy linii tramwajowych oraz sieci rowerowej, które ograniczą  

przyrost udziału podróży samochodem indywidualnym po mieście; 

 planowanie nowych ciągów komunikacyjnych, które przyczynią się do przejęcia ruchu  

z obszarów przeciążonych i rozłożenia emitowanych przez samochody uciążliwości; 

 rozbudowa sieci centralnego ogrzewania oraz sieci gazowej w celu ograniczenia emisji 

niskiej, pochodzącej z indywidualnych systemów grzewczych; 

 rozbudowa i udoskonalenie systemu odgazowania składowiska odpadów 

w Szadółkach oraz budowa dodatkowej hermetycznej hali przykrywającej część placu 

dojrzewania kompostu w celu ograniczenia uciążliwości odorowych emitowanych do 
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atmosfery (ulatniania biogazu) przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych; 

 wyznaczenie obszarów, gdzie istnieje możliwość lokalizacji urządzeń wytwarzających 

energię z odnawialnych źródeł energii. 

 właściwe sytuowanie względem siebie obszarów o różnych funkcjach: strefy obojętne 

wykorzystane powinny być jako obszary izolacyjne, separujące strefy wrażliwe na hałas 

od stref hałaśliwych, 

 wyznaczenie skoncentrowanych terenów przeznaczonych pod funkcje produkcyjno-

usługowe, gdzie powinny być zlokalizowane źródła hałasu przemysłowego, 

niechronione akustycznie, 

 planowanie rozwoju systemów transportowych mniej uciążliwych akustycznie 

(szynowych oraz ścieżek rowerowych), co może przyczynić się do ograniczenia ruchu 

drogowego, 

 rozbudowa podsystemy drogowo-ulicznego w celu separacji ruchu tranzytowego  

i lokalnego (budowa obwodnic sprzyja wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z miasta,  

a drogi o charakterze tranzytowym, powinny prowadzić większe potoki ruchu  

w oddaleniu od terenów wrażliwych), 

 stosowanie metod technicznych ograniczających propagację dźwięku: ekrany 

akustyczne (z wyłączeniem dróg o ustalonym standardzie ulicy miejskiej), okna 

o odpowiedniej izolacyjności, powierzchnie absorbujące dźwięk w pobliżu torowisk itp. 

 dla wybranych obiektów infrastruktury technicznej, kiedy nie ma możliwości ochrony 

terenów przy pomocy środków technicznych, ustanawia się obszary ograniczonego 

użytkowania, na których istnieją ograniczenia m.in. w zakresie przeznaczenia i sposobu 

korzystania z terenu oraz wymagania techniczne dotyczące budynków. W Gdańsku 

obszar ograniczonego użytkowania wyznaczony został jedynie wokół Portu Lotniczego,  

 kolejnymi narzędziami, związanymi z zarządzaniem terenem, niemieszczącymi się  

w dziedzinie planowania przestrzennego są m.in. wspieranie komunikacji zbiorowej, 

wprowadzenie stref płatnego parkowania, ograniczenie dostępności dla samochodów 

do obszarów chronionych i wyłączenie z ruchu ciężarowego wybranych ulic i obszarów. 

8. Potencjalne zmiany w środowisku w przypadku braku realizacji 

ustaleń projektu studium 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Gdańska przyjęte zostało uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XVIIII/431/2007 z dnia 20 

grudnia 2007 r. Za ogólne i główne cele „środowiskowe” uznano:  

a) prowadzenie zasobooszczędnej gospodarki dobrami środowiska ze szczególnym 

uwzględnieniem niskoodpadowych, przyjaznych środowisku technologii, 

racjonalizacji zużycia energii i wody oraz retencji wód opadowych, 

b) zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczania powietrza, wód i gleby oraz uciążliwości 

powodowanych przez wibracje i hałas, 

c) ochronę niezbędnych wielkości przestrzeni biologicznie czynnych i ich ciągłości  

w czasie i przestrzeni, 

d) ochronę przed negatywnym oddziaływaniem klęsk żywiołowych, przede wszystkim 

powodzi, a także awarii urządzeń technicznych,  

e) rekultywację obszarów zdegradowanych, 
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f) utrzymanie i kształtowanie zróżnicowanych terenów zieleni w sąsiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej, 

g) eksponowanie wartości krajobrazowych środowiska, 

h) dążenie do zapewnienia zgodności między przydatnością, chłonnością i odpornością 

środowiska, a rodzajem oraz intensywnością zagospodarowania i użytkowania, 

i) zachowanie i utrwalanie spójności terenów cennych przyrodniczo z terenami poza 

granicami miasta, wchodzącymi w skład regionalnego systemu terenów chronionych, 

j) dążenie do prawnej ochrony unikatowych wartości środowiska kulturowego, 

przyrodniczego i walorów krajobrazowych (w tym dzięki prawu miejscowemu). 

Realizacja tych celów w obowiązującym studium dokonywana była poprzez: 

1. Wyznaczenie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 

który określono jako element lokalnej polityki, chroniącej i kształtującej przyrodniczą 

strukturę miasta. Punktem wyjścia do kształtowania tej przestrzeni był system terenów 

zieleni i terenów otwartych o randze krajowej, regionalnej i lokalnej, wybrane tereny 

mieszkaniowe i usługowe z dużymi powierzchniami zieleni towarzyszącej oraz wybrane 

tereny jeszcze niezagospodarowane. Składowymi OSTAB były podstawowe elementy 

strukturalne i ciągi łączące, zapewniające ich powiązanie z regionalnym systemem 

obszarów cennych przyrodniczo oraz terenami otwartymi poza miastem. Stwierdzono, iż 

wyznaczenie terenów OSTAB nie oznacza, że poza jego obrębem można zrezygnować 

z terenów zieleni (zwłaszcza publicznej), ale, że można je kształtować dużo swobodniej, 

a ich ciągłość w przestrzeni jest niekonieczna, choć bardzo pożądana.  

2. Wskazanie istniejących i proponowanych form ochrony przyrody w granicach miasta. 

3. Ustalenie wskaźników zieleni na terenach zabudowanych. Ustalono, że na terenach 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej należy utrzymywać minimalny wskaźnik 8 m2 

terenów zieleni wypoczynkowej (towarzyszącej) na jednego mieszkańca. Na poziomie 

jednostki urbanistycznej na jednego mieszkańca powinno przypadać ponadto co 

najmniej 4 m2 urządzonej zieleni publicznej (wliczając pasmo penetracji lasów) 

w odległości nie większej niż 750 m od miejsca zamieszkania. Ustalono, że wśród 

terenów zieleni urządzonej preferuje się niewielkie parki (2−5 ha), położone w obrębie 

OSTAB lub z nim połączone oraz inne tereny zieleni publicznej urządzonej, szczególnie 

pasy wzdłuż cieków. Tereny te powinny być projektowane przede wszystkim na 

gruntach będących własnością miasta. W obowiązującym studium zakładano trudności 

w dotrzymaniu ww. standardów terenów zieleni urządzonej na mieszkańca 

w następujących jednostkach urbanistycznych: Orunia, Olszynka, Klukowo-Rębiechowo, 

Błonia i Płonia.  

4. Sformułowanie generalnych zasad minimalnego udziału powierzchni biologicznie 

czynnej na terenach o funkcji mieszkaniowej jako wytycznych do planów miejscowych. 

Najważniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska były zasady kształtowania 

zabudowy na terenach mieszkaniowych wielorodzinnych. Na takich terenach minimalny 

udział zieleni o charakterze rekreacyjnym w odniesieniu do powierzchni użytkowej 

mieszkań określono na 0,2 m2/1m2 powierzchni użytkowej w Śródmieściu Historycznym 

i 0,3 m2/1m2 zieleni rekreacyjnej w stosunku do powierzchni użytkowej mieszkań 

w pozostałych dzielnicach. Na obszarach intensywnej zabudowy śródmiejskiej 

dopuszczano obniżenie tego wskaźnika do 0,15 m2/1m2 zieleni rekreacyjnej w stosunku 

do powierzchni użytkowej mieszkań. 
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5. Wskazanie występowania w granicach Gdańska 13 osuwisk (wg Ministerstwa 

Środowiska), w obrębie których może nastąpić uruchomienie procesów osuwiskowych. 

Przyjęto, że do czasu utworzenia rejestru Ministra Środowiska należy uwzględnić 

problematykę osuwania się mas ziemnych na etapie planów miejscowych.   

6. Wskazanie działań mających na celu kształtowanie korzystnych warunków życia 

mieszkańców, poprzez zaplanowanie inwestycji z dziedziny sportu i rekreacji, 

zarezerwowanie terenów pod niezbędne urządzenia ochrony przeciwpowdziowej  

i obiekty systemów inżynierii komunalnej, które miały ograniczyć zanieczyszczenie 

powietrza, wód, gleb i obniży zagrożenie powodziowe. 

7. Ustalenie zasad ochrony krajobrazu polegających na zachowaniu, uczytelnieniu  

i ekspozycji obszarów i obiektów zabytkowych w zależności od ich znaczenia  

w krajobrazie kulturowym Gdańska (podział na obiekty o znaczeniu międzynarodowym, 

krajowym i regionalnym). Dla ochrony historycznych sylwet i panoram wyznaczono na 

terenie Gdańska strefy ochrony ekspozycji zespołów zabytkowych. Szczegółowe zapisy 

polityk ochrony krajobrazu polegały na wskazaniu i usunięciu elementów 

dysharmonizujących, na zachowaniu historycznych panoram i ich przedpola, na 

zachowaniu osi widokowych i zachowaniu dominant historycznych. Zasady polityki 

ochrony krajobrazy miały być uszczegóławiane na etapie planów zagospodarowania 

przestrzennego.  

W przypadku nie przyjęcia nowej edycji studium kontynuowane będą wyżej wymienione 

działania obowiązującego studium. Inwestycje prywatne, jak i publiczne realizowane 

w latach 2007-2016 były zgodnie z ustaleniami SUiKZP. Był to w znacznej mierze wynik 

dużego pokrycia obszaru miasta planami miejscowymi, które są narzędziem realizacji 

ustaleń projektu studium (np. ECS, Teatr Szekspirowski, dwa kompleksy biurowców w Oliwie, 

biurowiec Neptun we Wrzeszczu, rozbudowa szkół wyższych, Zachodnie Pasmo Handlowo-

Usługowe z wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi WOH, stadion piłkarski Energa 

Gdańsk, centrum kongresowo-wystawiennicze AmberExpo, Gdański Park Naukowo 

-Technologiczny, Airport City). Inwestycje powstałe na podstawie decyzji o warunkach 

zabudowy stanowiły margines – również na terenach nieplanowanych do przeznaczenia pod 

zabudowę.  

Kontynuacja polityki rozwoju przestrzennego miasta zgodnie z ustaleniami obowiązującego 

studium spowoduje, że niemożliwa będzie zmiana uwarunkowań, pośrednio związanych 

z problematyką środowiskową: 

a) ograniczanie rozpraszania się zabudowy; 

b) ograniczenie przeznaczania nowych terenów istotnych dla funkcjonowania powiązań 

przyrodniczych pod zabudowę mieszkaniową lub przemysłową (nowe podejście do 

OSTAB);  

c) zmiana polityki dotyczącej cmentarzy, wynikającej ze zmian sposobów chowania 

zmarłych (zwiększenia ilości kremacji) – powiększenie terenów funkcjonujących  

cmentarzy, w miejsce przewidywanego nowego dużego cmentarza w Złotej Karczmie; 

d) zmiana polityki dotyczącej rodzinnych ogrodów działkowych, z których część zostanie 

zachowana i udostępniona dla ogółu mieszkańców jako „ogrody otwarte” (na Wyspie 

Sobieszewskiej zachowano tereny zamienne dla likwidowanych ogrodów działkowych).  

W czasie obowiązywania studium z 2007 r. opracowane zostały istotne dokumenty 

o charakterze strategicznym, mające wpływ na zrównoważony rozwój miasta. Jednym  
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z celów sporządzenia nowej edycji studium było uwzględnienie celów i działań 

wyznaczonych w tych dokumentach, w szczególności w: 

 dokumentach o znaczeniu lokalnym: 

 Planem zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-

Sopot 2030, dokument przyjęty w 2016 r., 

 STIM 2030 – Strategia Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-

Sopot-Gdynia, dokument przyjęty w 2015 r., 

 Gdańsk 2030 Plus Strategią Rozwoju Miasta, dokument przyjęty w 2014 r., 

 Gdańsk Programy Operacyjne 2023, dokument przyjęty w 2015 r., 

 Studium Lokalizacji Obiektów Wysokościowych (SLOW), dokument przyjęty w 2008 r., 

 System Tras Rowerowych dla Gdańska (STER), dokument przyjęty w 2012 r.,  

 Programem ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został 

przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy 

benzo(a)pirenu – aktualizacja 2017., 

 Programem ochrony środowiska dla miasta Gdańska na lata 2015-2018 z perspektywą 

do roku 2020, dokument przyjęty w 2016 r., 

 Programem ochrony przed hałasem dla Gdańska na lata 2014-2018, dokument 

przyjęty w 2013 r., 

 Planem gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska, dokument przyjęty w 2015 r., 

 dokumentach o znaczeniu regionalnym: 

 Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, dokument przyjęty w 2012 r., 

 Programem Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego 2022, dokument przyjęty 

w 2012 r., 

 Planem gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego 2022, dokument przyjęty 

w 2016 r. 

Równocześnie nastąpiły zmiany obowiązującego prawa, których skutkiem jest brak jego 

aktualności w zakresie granic:  

a) obszarów Natura 2000; 

b) zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i innych ustanowionych form ochrony 

przyrody; ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego;  

c) obszarów zagrożonych ruchami masowymi; 

d) obszarów zagrożenia powodziowego. 

W odniesieniu do obszarów i obiektów prawnie chronionych brak wdrożenia nowej edycji 

studium w stosunku do istniejących form przyrody (obszary Natura 2000, rezerwaty, parki 

krajobrazowe obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne), zmiany które miały 

miejsce po 2007 r. nie spowodują znacznego ich pogorszenia, ponieważ jego elementy są 

chronione odrębnymi przepisami prawa. 

Rozwój zabudowy w Gdańsku od 2007 r. w niektórych przypadkach stanowi zagrożenie dla 

walorów krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego miasta. Presja inwestorów (której nie 

było wcześniej) w kierunku budowy dużych obiektów nierespektujących skali i charakteru 

okolicznej zabudowy, często o uproszczonej lub zbyt wymyślnej architekturze jest trudna do 

powstrzymania. Dlatego w projekcie studium wzmocniono (zapisami) ochronę punktów 

widokowych, wprowadzono nowe osie kompozycyjne (np. ul. Jaśkowa Dolina Kartuska, 

Spacerowa, Słowackiego, Marynarki Polskiej), zwiększono ilość chronionych dominant 

przestrzennych (Muzeum II Wojny Światowej, ECS i pomnik Poległych Stoczniowców, stadion 

piłkarski w Letnicy, dworzec kolejowy Gdańsk Główny), dodano dwie osie widokowe z ul. 
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Elbląskiej i ul. Trakt Św. Wojciecha na kościół Mariacki. Ponadto zwiększyła się liczba 

obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego.  

W obowiązującym studium na podstawie wcześniejszego, bardzo ogólnego opracowania, 

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wskazano na terenie miasta występowanie jedynie 

13 osuwisk. W 2011 r. Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Urzędu Miasta opracował 

Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi miasta Gdańska, w którym 

wskazano na jego terenie 96 osuwisk i 169 terenów zagrożeń masowymi ruchami ziemi. 

Szczegółowa inwentaryzacja zasięgu obszarów zagrożonych ruchami masowymi jest istotną 

informacją, która pozwala świadomie podejmować decyzje związane z zabudową tych 

terenów oraz przeciwdziała ich negatywnym skutkom. 

W 2015 r. opublikowane zostały przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej mapy 

zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego. Na mapach tych wykazano znaczne 

fragmenty miasta zaliczone do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz 

zagrożonych powodzią. 

Wszystkie ustalenia wspomnianych dokumentów zostały uwzględnione w projekcie 

studium wraz z nowymi okolicznościami prawnymi i funkcjonalnymi dla 

zrównoważonego rozwoju miasta. 

9. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu 

realizacji ustaleń projektu studium 

Potencjalne oddziaływanie transgraniczne ustaleń projektu studium uzależnione będzie, 

przede wszystkim, od charakteru poszczególnych planowanych przedsięwzięć. Problem 

generowania oddziaływań transgranicznych może dotyczyć w szczególności inwestycji  

związanych z funkcjami produkcyjno-usługowymi, które planowane są na terenie wyspy 

Stogi. Projekt studium nie określa jednoznacznie jakie mogą być lokalizowane w tym rejonie 

miasta planowane przedsięwzięcia. Szczegółowe ustalenia co do rodzaju instalacji czy 

zakładów związanych z ryzykiem wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, określone 

zostaną na etapie procedury lokalizacyjnej opartej o postępowanie w sprawie oceny ich 

oddziaływania na środowisko, w celu uzyskania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na ich realizację. 

Na podstawie oceny dokonanych analiz skutków realizacji ustaleń projektu studium można 

prognozować, że przewidywany charakter i zasięg przestrzenny oddziaływań na środowisko 

i zdrowie ludzi, które będą efektem realizacji tych ustaleń, nie będzie się wiązał 

z powstaniem oddziaływań transgranicznych. Należy podkreślić, że przeprowadzone analizy 

wskazują, iż realizacja ustaleń projektu studium, w kontekście oddziaływań transgranicznych 

wpłynie na poprawę stanu środowiska regionu Morza Bałtyckiego, w tym stanu czystości 

wód Zatoki, m.in., poprzez dalsze ograniczanie dopływu do niej zanieczyszczonych wód. 

Można zatem można stwierdzić, że oddziaływania te będą miały charakter pozytywny.  

Należy równocześnie dodać, że planowane na terenach Zatoki Gdańskiej duże inwestycje 

portowe oraz infrastrukturalne, jak np. port centralny, instalacje do przeładunku gazu 

skroplonego czy rurociągi do transportu gazu, poddane zostaną również osobnym analizom 

pod względem generowania przez nie oddziaływań transgranicznych. Przedsięwzięcia te nie 

są przedmiotem analiz w projekcie studium, choć ich realizacja będzie silnie powiązana  



Prognoza oddziaływania na środowisko 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska 

 

168 

z terenami miasta, m.in., poprzez obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, drogowej 

czy kolejowej. 

10. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie 

studium 

Podstawą opracowania nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gdańska były szeroko przeprowadzone analizy związane ze skutkami 

realizacji obowiązującego studium. Podczas prac projektowych wzięto również pod uwagę  

wnioski jakie powstawały w trakcie sporządzania planów miejscowych, uchwalonych 

następnie przez Radę Miasta Gdańska. Ponadto w trakcie prac analizowano także treść 

innych dokumentów o charakterze strategicznym, a obok tego również wyniki analiz 

demograficznych, ekonomicznych, transportowych i środowiskowych. Przedstawiony do 

oceny projekt studium jest wynikiem wspomnianych analiz oraz szeroko przeprowadzonych 

konsultacji społecznych w oparciu o gdański model partycypacji. 

Na uwagę zasługuje zupełnie nowe podejście do sposobu sporządzania projektu studium 

i prognozy oddziaływania na środowisko. Rozszerzono zakres partycypacji mieszkańców 

zapisanej w ustawowej procedurze sporządzania studium o atrakcyjne formy i narzędzia 

partycypacyjne (warsztaty, seminaria, konferencje, ankiety). W czasie trwania prac nad 

studium zorganizowano 78 różnorodnych działań partycypacyjnych. Sposoby komunikacji 

społecznej, które odformalizowano, spowodowały, że zbudowano platformę dialogu 

pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu planowania. Należy wspomnieć też o wspólnej 

pracy i kreacji projektantów z BRG i mieszkańców, przy współudziale członków Rady 

studium, w czasie której poszukiwano rozwiązań godzących indywidualne wnioski i interesy 

z dobrem wspólnym. Projektanci z BRG (w tym również autorzy niniejszej prognozy) 

odpowiedzialni m.in. za proces partycypacji społecznej wystąpili w roli animatora dialogu 

i merytorycznego pośrednika między wszystkimi uczestnikami procesu planistycznego. 

Dlatego na obecnym etapie nie proponuje się żadnych rozwiązań alternatywnych 

w stosunku do tych, które przedstawiono w projekcie Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Nie oznacza to, że  

w ogóle nie istnieją rozwiązania, które umożliwiłby osiągnięcie zakładanych celów  

i kierunków rozwoju funkcjonalno-przestrzennego miasta w inny, bardziej korzystny dla 

środowiska i zdrowia mieszkańców sposób. Sposoby te będą poszukiwane i analizowane na 

etapie sporządzania planów miejscowych, kiedy bardziej dokładniej będą znane 

przeznaczenia poszczególnych terenów i łatwiejsze będzie wskazanie rozwiązań 

alternatywnych bardziej korzystnych dla środowiska i zdrowia mieszkańców. 

11. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków 

realizacji ustaleń studium oraz częstotliwości jej 

przeprowadzania 

Ocena skutków realizacji ustaleń analizowanego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta będzie mogła być dokonywana przez Prezydenta 

Miasta Gdańska, jako organu sporządzającego ten dokument, poprzez analizy wyników 

badań i pomiarów stanu poszczególnych komponentów środowiska, jakie wykonywane są  

w ramach monitoringu lokalnego, regionalnego i krajowego. Ocena ta dokonywana jest 
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corocznie w czasie analizy wniosków złożonych do Prezydenta Miasta odnoszących się do 

zmiany jego ustaleń, jak również poprzez analizę wniosków o zmiany obowiązujących 

planów miejscowych w kontekście możliwości ich realizacji w zgodności z obowiązującym 

studium. Analizy takie mogą również dotyczyć możliwości realizacji programów miejskich, 

metropolitalnych, regionalnych czy krajowych w ramach obowiązującego studium. 

Generalnie przyszłe oceny skutków realizacji ustaleń studium można podzielić na 

następujące grupy: 

1. zachowanie zasobów środowiska przyrodniczego: 

a) zmiany w powierzchni obszarów objętych ochroną (w ramach corocznej 

sprawozdawczości dla GUS); 

b) zmiany powierzchni gruntów leśnych (w ramach corocznej sprawozdawczości dla 

GUS i sprawozdawczości kadencyjnej władz miasta); 

c) stanu zachowania użytków ekologicznych i pomników przyrody (wspólnie  

z Uniwersytetem Gdańskim): 

d) sposobu zagospodarowania zespołów przyrodniczo-krajobrazowych w kontekście 

ochrony ich walorów przyrodniczych, krajobrazowych, itp. (w ramach wykonywania 

opracowań ekofizjograficznych dla potrzeb sporządzania projektów planów) 

e) wpływu zagospodarowania wybranych wejść do lasów Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego na ochronę jego walorów przyrodniczych (wspólnie  

z Nadleśnictwem Gdańsk i Pomorskim Zarządem Parków Krajobrazowych w Słupsku- 

okresowo po zakończeniu realizacji wszystkich działań); 

f) stanu zachowania obszarów cennych przyrodniczo proponowanych do objęcia 

ochroną (wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim); 

g) zachowaniu gruntów rolnych, w szczególności w części „żuławskiej” miasta i na 

Wyspie Sobieszewskiej (w ramach corocznej sprawozdawczości dla GUS  

i sprawozdawczości kadencyjnej władz miasta); 

h) zróżnicowanie, lokalizacja i ilość odnawialnych źródeł energii (w ramach prac nad 

nowa edycja studium); 

2. warunki zamieszkania:  

a) sposobu realizacji udziału powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabudowy 

mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej; 

b) dostępu do terenów zieleni urządzonej mieszkańców miasta, a w szczególności 

zmniejszenie ich liczby, którzy nie będą mieli możliwości w ciągu 15, 10 i 5 minut 

dojść do terenu zieleni urządzonej; 

c) powierzchni i sposobu zagospodarowania terenów zieleni urządzonej; 

d) sposobu realizacji nasadzeń zastępczych za wycinane drzewa; 

3. zdrowie mieszkańców: 

a) sposobu zagospodarowania miejskich korytarzy przewietrzających w kontekście 

swobodnego przepływu i wymiany powietrza; 

b) liczby mieszkańców zamieszkująca tereny, na których występują stale podwyższone 

poziomy hałasu w środowisku (w ramach sporządzania nowej edycji map 

akustycznych miasta); 

c) liczby mieszkańców narażona na niebezpieczeństwo powodzi – zamieszkująca tereny 

szczególnego zagrożenia powodzią (w ramach opracowania Miejskiego Planu 

Adaptacyjnego); 

d) liczby mieszkańców zamieszkująca tereny o wysokim poziomie stężeń pyłów PM10  

i PM2,5. 
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e) analizy ilości indywidualnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa wysokoemisyjne 

wymienianych na źródła niskoemisyjne – w celu wspierania tej wymiany na terenach 

o wysokich poziomach stężeń pyłów i bezo(a)pirenu. 

Pośrednio o skutkach realizacji ustaleń studium będzie można mówić również na podstawie 

analiz i ocen wyników badań i pomiarów, jakie prowadzone są na terenie miasta, jak również 

na terenach gmin ościennych i wodach Zatoki Gdańskiej. Monitoringi te obejmują stałe 

całoroczne badania i pomiary wybranych komponentów środowiska istotnych, m.in. na 

kształtowanie się jakości życia mieszkańców miasta, takie jak: stan czystości wód 

powierzchniowych (w tym kąpielisk) i podziemnych (nie tylko tych ujmowanych na ujęciach 

wód), stan czystości powietrza, warunki klimatu akustycznego. 

Innym elementem pośredniej oceny skutków realizacji ustaleń studium będą wykonywane 

obowiązkowo monitoringi, co wynika z przepisów odrębnych programów miejskich, takich 

jak program ochrony środowiska miasta czy program ochrony przed hałasem. W ramach 

oceny warunków klimatu akustycznego corocznie w Biurze Rozwoju Gdańska wykonywana 

jest mapa wrażliwości, której analiza również może być narzędziem oceny skutków realizacji 

ustaleń studium w kontekście zmian wielkości terenów narażonych na uciążliwości 

akustyczne. 

Obszar miasta objęty jest szeregiem sieci monitoringów lokalnych, regionalnych  

i krajowych, na podstawie których można szczegółowo przeanalizować zmiany zachodzące  

w środowisku, a tym samym w standardach zamieszkania, dlatego wskazywanie 

dodatkowych badań, pomiarów i ocen nie jest konieczne. Należy dodać, że na bieżąco skutki 

realizacji ustaleń studium będą również oceniane w ramach działalności Biura Rozwoju 

Gdańska, czyli w okresie sporządzania projektów planów miejscowych (zmian 

obowiązujących planów), przygotowywania opracowań ekofizjograficznych podstawowych  

i problemowych, studiów dzielnicowych czy studiów branżowych dotyczących również 

obszaru całego miasta. 

12. Wskazanie napotkanych w prognozie trudności wynikających  

z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy 

Przy sporządzaniu niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska nie 

napotkano na trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy. Zgromadzone informacje były wystarczające dla jej sporządzenia oraz dostosowane 

do stopnia szczegółowości projektu studium. 

Podsumowanie i wnioski  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest 

dokumentem wiążącym władze przy realizacji polityki przestrzennej. Oznacza to m.in., że 

sporządzane plany miejscowe nie powinny naruszać jego ustaleń. W przypadku planów 

miejscowych oceny tego ustawowego wymogu dokonuje każdorazowo rada gminy, 

przystępując do uchwalenia planu miejscowego. Studium jest dokumentem sporządzanym 

dla całego miasta w jego granicach administracyjnych i jest strategicznym i kierunkowym 

dokumentem zarządzania przestrzenią w mieście. 
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Celem opracowania kolejnej edycji studium jest weryfikacja dotychczasowych oraz wyznaczenie 

nowych kierunków rozwoju miasta w związku ze zmianami uwarunkowań przestrzennych, 

prawnych, ekonomicznych i społecznych, przy zachowaniu aktualności strategicznych elementów 

polityki przestrzennej w zakresie celów i wizji rozwoju miasta, zasad zrównoważonego rozwoju  

i głównych kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

Ocena dotychczasowych kierunków rozwoju miasta określonych w obowiązującym Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska (2007), 

zmiany priorytetów miasta i warunków społeczno-gospodarczych i ekonomicznych, a przede 

wszystkim zmiany w prawie wymusiły konieczność weryfikacji polityki przestrzennej miasta 

określonej w studium. Równocześnie wnioski o zmianę studium jakie wpłynęły do 

Prezydenta Miasta Gdańska oraz sporządzane w Biurze Rozwoju Gdańska opracowania 

studialne, analizy i oceny wskazały na potrzebę zmian w przeznaczeniu wybranych 

fragmentów miasta, korekty lokalizacji ośrodka usługowego dzielnicy Południe, weryfikacji 

Centralnego Pasma Usługowego (CPU) i Zachodniego Pasma Handlowo-Usługowego (ZPHU), 

wzmocnienia regulacji prawnych i wymogów planistycznych miejskich przestrzeni 

publicznych, zmian granic i zasad funkcjonowania Ogólnomiejskiego Systemu Terenów 

Aktywnych Biologicznie (OSTAB), zmian polityki w zakresie rodzinnych ogrodów działkowych, 

zmian związanych z realizacją i funkcjonowaniem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, zmian  

i priorytetów w układzie transportowym miasta, korekty granic stref wskaźników 

parkingowych i ich wielkości. 

Poprzednie dwie edycje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gdańska (2001 i 2007) sporządzane były zgodnie z obowiązującymi  

w okresie ich opracowywania przepisami. Wejście w życie ustawy z dnia 3 października 

2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wprowadziło 

konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu 

studium i obowiązku wykonania prognozy oddziaływania na środowisko.  

Zakres i stopień szczegółowości prognozy został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  

w Gdańsku. 

Analizy i oceny przeprowadzone w czasie opracowania niniejszej Prognozy oddziaływania na 

środowisko projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Gdańska określiły, jakie będą możliwe przewidywane zmiany i przekształcenia  

w środowisku przyrodniczym i standardach jakości życia mieszkańców w wyniku realizacji 

przyjętej polityki przestrzennej miasta i założonych dalszych kierunków jego rozwoju.  

Należy podkreślić, że przyjęte w projekcie studium główne kierunki rozwoju 

przestrzennego miasta, a przede wszystkim:  

1. Kontynuacja rozwoju miasta do wewnątrz poprzez wypełnianie ukształtowanych 

struktur urbanistycznych; 

2. Intensyfikacja zabudowy i zagospodarowania Centralnego Pasma Usługowego (CPU); 

3. Rozwój funkcji miastotwórczych w koncentracjach portowo-przemysłowych w rejonie 

portu morskiego i portu lotniczego oraz usług egzogenicznych w CPU i pasie 

nadmorskim; 

4. Ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych oraz kreacja nowych wartości 

pogłębiających tożsamość policentrycznej struktury miasta – rys. P.1; 
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bardzo korzystnie wpłyną na zrównoważony rozwój miasta, co oznaczać będzie 

równoczesne dalsze podnoszenie standardów życia, a w dłuższej perspektywie poprawą 

stanu zdrowotnego mieszkańców.  

 
Rys. P.1. Polaryzacja struktury przestrzennej miasta określona w projekcie Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska  
Źródło: materiały do projektu studium 

Polaryzacja struktury przestrzennej zdecydowanie ograniczyła możliwość lokalizacji 

uciążliwych wobec siebie funkcji i przeznaczeń. Skoncentrowanie terenów o funkcjach 

uciążliwych portowo-przemysłowych, przemysłowo-usługowo-składowych w następujących 

lokalizacjach: na Przeróbce, wyspie Stogi, Płoni, Błoni, w rejonie Portu Lotniczego im. Lecha 

Wałęsy oraz w Barniewicach, pozwoli na ograniczenie ewentualnych uciążliwości ich 

funkcjonowania na tereny mieszkaniowe czy mieszkaniowo-usługowe. Jednocześnie 

umożliwi to skoncentrowane i ograniczenie lokalizacji funkcji uciążliwych o przekraczanych 

standardach w ramach stref przemysłowych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony 

środowiska. Taka koncentracja funkcji niezwykle ważnych dla rozwoju społeczno-

gospodarczego miasta bardzo korzystnie wpłynie na standardy zamieszkania, rekreacji 

i wypoczynku jego mieszkańców. Skupienie wymienionych funkcji portowo-przemysłowych, 

przemysłowo-usługowo-składowych oraz usługowych w trzech lokalizacjach będzie również 

bardzo korzystne dla tworzenia istotnych dla mieszkańców nowych miejsc pracy, rozwoju 

układu transportowego i rozbudowy układów infrastruktury technicznej. 

Generalnie można przewidywać, że realizacja ustaleń projektu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska będzie 

skutkować zmianami i przekształceniami w środowisku w skali nie różniącej się od 

zmian na innych terenach przeznaczonych pod zagospodarowanie miejskie. 

Podkreślić należy, że nie przewiduje się wielkoprzestrzennych zmian związanych 
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z eksploatacją odkrywkową kopalin, ze względu na małe ich zasoby udokumentowane 

na terenie miasta. Równocześnie ustalenia projektu studium zachowują tereny leśne, 

obszary ustanowionych i proponowanych do ustanowienia form ochrony przyrody. 

Dodatkowo aktywnie chronią najcenniejsze obszary przed nadmierną antropopresją 

poprzez rekreacyjne zagospodarowanie wejść zlokalizowanych w strefie buforowej 

lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Projekt Studium zachowuje też ideę 

Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologiczne, urealniając obowiązujące 

w nim zasady zagospodarowania w dostosowaniu do pełnionych funkcji 

i dotychczasowej praktyki. Wszystkie wynikające z ustaleń studium tereny zieleni, 

wód powierzchniowych i innych powierzchni biologicznie czynnych są niezwykle 

ważne dla zachowania i podnoszenia jakości warunków życia, rekreacji i wypoczynku 

jego mieszkańców. 
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Spis rysunków i tabel 

Spis rysunków 

Rys. 3.1.1.  Wycinek z Planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru 

Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia –Sopot – Kierunki – Środowisko 

przyrodnicze, kulturowe, turystyka obejmujący obszar Gdańska 

Rys. 3.4.1.  Położenie obszaru miasta na tle rozkładu liczby dni z przekroczeniem 

dopuszczalnej wartości stężenia 24-godzinnego dla pyłu zawieszonego 

PM10 w strefie aglomeracji trójmiejskiej w roku bazowym 2015 

Rys. 3.4.2.  Położenie obszaru miasta na tle rozkładu stężeń średniorocznych 

benzo(a)pirenu w strefie aglomeracji trójmiejskiej w roku bazowym 

2015 

Rys. 4.2.1.1.  Położenie Gdańska w podziale fizycznogeograficznym J. Kondrackiego 

(2002) 

Rys. 4.2.1.2.  Szkic hipsometryczny miasta  

Rys. 4.4.1.1.  Mapa podziału Jednolitych Części Wód Podziemnych w obrębie 

Gdańska 

Rys. 4.4.1.2.  Schemat krążenia wód w JCWPd 13 i JCWPd 15 w Gdańsku 

Rys. 4.4.1.3.  Zgeneralizowany przekrój hydrogeologiczny w rejonie Gdańska 

Rys. 4.4.1.4.  Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w rejonie Gdańska 

Rys. 4.5.1.1.  Podział hydrologiczny obszaru Gdańska 

Rys. 4.5.1.2.  Tereny odwadniane mechanicznie w granicach Gdańska 

Rys. 4.6.1.1.  Ewidencyjne grunty rolne w granicach miasta 

Rys. 4.7.1.1.  Dominujące powierzchniowo rodzaje roślinności na terenie Gdańska 

Rys. 4.9.1.1.  Średnioroczne wartości stężeń dwutlenku siarki na stacjach sieci 

ARMAAG w latach 2013-2015.  

Rys. 4.9.1.2.  Średnioroczne wartości stężeń dwutlenku azotu na stacjach sieci 

ARMAAG w latach 2013-2015. 

Rys. 4.9.1.3.  Średnioroczne wartości stężeń pyłu PM10 na stacjach sieci ARMAAG  

w latach 2013-2015. 

Rys. 4.10.1.1.  Hałas drogowy (długookresowy, średni poziom dźwięku LDWN) 

Rys. 4.10.1.2.  Hałas drogowy (długookresowy, średni poziom dźwięku LN) 

Rys. 4.10.1.3.  Hałas kolejowy (długookresowy, średni poziom dźwięku LDWN) 

Rys. 4.10.1.4.  Hałas kolejowy (długookresowy, średni poziom dźwięku LN) 

Rys. 4.10.1.5.  Hałas przemysłowy - rozkładów wskaźnika LDWN (długookresowy, 

średni poziom dźwięku)  

Rys. 4.10.1.6.  Obszar ograniczonego użytkowania Portu Lotniczego im. Lecha 

Wałęsy 

Rys. 4.11.1.1.  Sieć elektroenergetyczna na terenie miasta Gdańska 

Rys. 4.11.1.2.  Stopień zagęszczenia istniejących i projektowanych stacji bazowych 

telefonii komórkowej w Gdańsku (stan na 2016 rok) 

Rys. 4.12.2.1.  Wskazane w projekcie studium tereny dla lokalizacji odnawialnych 

źródeł energii  

Rys. 4.13.1.1.  Granice ustanowionych na terenie Gdańska pomników historii 

Rys. 4.13.1.2.  Gdańsk – strefy ochrony ekspozycji 

Rys. 4.13.1.3.  Gdańsk – zasoby dziedzictw kulturowego 
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Rys. 4.16.1.1.  Formy ochrony przyrody w granicach miasta 

Rys. 4.17.1.1.  Powiązania przyrodnicze obszaru miasta z terenami cennymi 

przyrodniczo w jego sąsiedztwie 

Rys. 5.2.1.  Obszary szczególnego zagrożenia powodzią w rejonie Gdańska 

Rys. 5.2.2.  Obszary zagrożenia powodziowego w rejonie Gdańska 

Rys. 5.2.3.  Obszary szczególnego zagrożenia powodzią wg Wariantu 0  

Rys. 5.2.4.  Zbiorniki retencyjne istniejące i projektowane w Gdańsku   

Rys. 5.3.1.  Osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi  

w Gdańsku 

Rys. 5.4.1.1.  Ujęcia wód podziemnych wraz ze strefami ochronnymi 

Rys. 5.4.1.2.  Zagrożenia naturalne wód podziemnych w rejonie Gdańska 

Rys. 5.4.1.3.  Naturalna odporność oraz stopień zagrożenia wód podziemnych  

w rejonie Gdańska 

Rys. P.1.  Polaryzacja struktury przestrzennej miasta określona w projekcie 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gdańska 

Spis tabel 

Tabela nr 4.1.2.1. Przewidywane skutki realizacji projektu studium na zdrowie 

mieszkańców  

Tabela nr 4.2.2.1.  Tereny inwestycyjne wskazane w projekcie studium pod zabudowę 

mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową 

Tabela nr 4.2.2.2. Tereny przeznaczone na nową zabudowę portowo-przemysłowo-

usługową 

Tabela nr 4.2.2.3. Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na 

powierzchnię ziemi  

Tabela nr 4.3.2.1. Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na budowę 

geologiczną  

Tabela nr 4.4.2.1. Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na wody 

podziemne 

Tabela nr 4.5.2.1. Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na wody 

powierzchniowe  

Tabela nr 4.6.2.1.  Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na grunty 

rolne 

Tabela nr 4.7.3.1. Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na szatę 

roślinną, świat zwierzęcy i bioróżnorodność 

Tabela nr 4.8.2.1. Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na kopaliny 

Tabela nr 4.9.2.1.  Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na stan 

aerosanitarny 

Tabela nr 4.10.2.1. Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na warunki 

klimatu akustycznego 

Tabela nr 4.11.1.1.  Wyniki pomiarów poziomów PEM na terenie miasta Gdańska w 2015 

roku 

Tabela nr 4.11.2.1.  Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na poziom 

pól elektromagnetycznych 

Tabela nr 4.12.2.1. Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium w zakresie 

odnawialnych źródeł energii 
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Tabela nr 4.13.2.1. Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na zabytki  

i wartości historyczne 

Tabela nr 4.14.2.1. Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na wartości 

materialne 

Tabela nr 4.15.2.1. Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na walory 

krajobrazowe 

Tabela nr 4.16.1.1. Formy ochrony przyrody w granicach miasta 

Tabela nr 4.16.1.2. Zagrożenia obszarów Natura 2000  

Tabela nr 4.16.2.1. Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na obszary  

i obiekty prawnie chronione, w tym obszary Natura 2000 

Tabela nr 4.17.2.1.  Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu studium na 

zachowanie powiązań przyrodniczych z terenami przyległymi 

Tabela nr 5.1.1. Wybrane cele i kierunki działań adaptacyjnych zmian klimatu 

uwzględnione w projekcie studium 
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specjalne). 

9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001r.  

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE 

L 197 z 21.07.2001, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne). 

10. Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 

2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. 

11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008r. 

dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE 

L 24 z 29.01.2008). 

12. Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004r.  

w sprawie odpowiedzialności za zapobieganie i naprawę szkód w środowisku (Dz.Urz. 

WE L 143/56 z 30.04.2004). 

13. Dyrektywa Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975r. w sprawie odpadów (Dz.Urz. WE L 

194 z 25.07.1975, L 78 z 26.03.1991 i L 377 z 23.12.1991). 

14. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002r. 

odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE L 

189 z 18.07.2002). 

15. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony 

dla obszaru Natura 2000 PLB220005 Zatoka Pucka. 

16. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony 

dla obszaru Natura 2000 PLB220004 Ujście Wisły. 

17. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony 

dla obszaru Natura 2000 PLH220044 Ostoja w ujściu Wisły. 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003, Nr 192, poz. 1883). 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie kryteriów  

i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. 2016 poz. 85 z późn. zm.).  

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012., poz. 1031). 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016r., w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 

norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016 poz. 1187 z późn. zm.). 

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie klasyfikacji 

stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych 

części wód powierzchniowych (Dz. U. 2011 nr 258 poz. 1549 z późn. zm.). 

23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2016r. w sprawie prowadzenia 

nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 

2016 poz. 1602). 

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu (Dz. U. 2014 poz. 112 z późn. zm.). 

25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031). 
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26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 poz. 71 z późn. zm.). 

27. Uchwała Nr 203/XVIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 lutego 2016 r. 

w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego 

im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. 

28. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 

2014 poz. 1446 z późn. zm.). 

29. Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2015 

poz. 909 z późn. zm.). 

30. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2016 poz. 672 

z późn. zm.). 

31. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2015 poz. 469 z późn. zm.). 

32. Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program 

Ochrony Brzegów Morskich” (Dz. U. z 2016 r. poz. 678). 

33. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz. U. 2016 poz. 778 z późn. zm.). 

34. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2134). 

35. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochrony, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 poz. 353 z późn. zm.).  

36. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 

wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. 2015 poz. 774). 

37. Zarządzenie Nr 20/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku   

z dnia 27 maja 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru  

Natura 2000 Bunkier w Oliwie PLH220055 (Dz. Urz. Woj. Pom. Z 2013 r. poz. 2493). 

38. Zarządzenie Nr 10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  

z dnia 6 maja 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Twierdza Wisłoujście PLH220030 (Dz. Urz. Woj. Pom. 2013 poz. 2101). 

39. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2015r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina 

Dolnej Wisły PLB040003 (Dz. Urz. Woj. Pom. 2015 poz. 1162). 
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Po przeprowadzonej procedurze opiniowania i uzgadniania projektu Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska do jego ustaleń 

wprowadzono następujące zmiany: 

1. W rozdziale 12.1 Możliwości ekonomiczne, środowiskowe i społeczne zrezygnowano ze 

wskazania terenów Natura 2000: Ujście Wisły PLB220004, Ostoja w Ujściu Wisły 

PLH220044 i Zatoka Pucka PLB220005, które w znacznej części pokrywają się 

z granicami rezerwatów przyrody, jako terenów bezpośrednio możliwych dla celów 

rekreacyjnych.  

2. Z rozdziału 27.1 Obszary, dla których miasto zamierza sporządzić miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego usunięto zdanie o udostępnianiu rezerwatów przyrody 

dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych, zostały one wyłączone z wspólnej kategorii  

z plażą i  zielenią. 

3. W rozdziale 27.1 Obszary, dla których miasto zamierza sporządzić miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego literalnie wskazano przypadki, w których możliwe 

będzie przeznaczenie lasów na cele nieleśne. W tekście studium uszczegółowiono 

brzmienie szeregu przypadków, w których zmiana przeznaczenia będzie dopuszczona. 

4. W  rozdziale 6.4 Zagrożenie powstania poważnych awarii do listy zakładów o dużym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej dopisano Terminal Naftowy PERN 

S.A., który jest położony przy ul. mjr. Sucharskiego 43, funkcjonuje od 2016r. Ponadto 

wprowadzono drobne korekty w nazwach pozostałych zakładów o dużym ryzyku. 

5. W rozdziale 6.4 Zagrożenie powstania poważnych awarii umieszczono zapis o konieczności 

lokalizowania zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w 

bezpiecznej odległości od terenów mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej. 

6. W rozdziale 9.4 Zagrożenie powodziowe i stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

wprowadzono informację, iż na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 

obowiązują zakazy i ograniczenia zapisane w ustawie Prawo Wodne.  

7. W rozdziale 21.1. Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie dodano dwa 

akapity o korytarzach ekologicznych, które tworzą osnowę przyrodniczą Gdańska. 

Osnową przyrodniczą wyznaczoną w Studium objęte są w całości korytarze ekologiczne 

ponadregionalne: Nadzalewowo-mierzejowy i Doliny Wisły oraz regionalny: Dolin Raduni 

i Motławy. Granice wymienionych korytarzy zostały doprecyzowane w dostosowaniu do 

skali projektu studium. Osnowa przyrodnicza funkcjonuje również w ramach 

najważniejszego korytarza lokalnego jakim są Lasy Otomińskie. Objęcie osnową 

przyrodniczą korytarzy ekologicznych pozwoli na realizację zasady kształtowania 

spójności regionalnego systemu ekologicznego wyznaczonego w planie 

zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 

2030. Zostanie również zachowana zasada bezwzględnego zachowania trwałości 

gruntów leśnych oraz naturalnych cieków i zbiorników wodnych w granicach korytarzy 

ekologicznych, przy zachowaniu ich dotychczasowego gospodarczego wykorzystania, 

z uwzględnieniem uzasadnionej potrzeby ich przeznaczenia na cele publiczne. 

8. W rozdziale 23.1 Piesi i rowerzyści uzupełniono o zapisy dotyczące wskazanych w Planie 

Zagospodarowania Województwa Pomorskiego międzynarodowych tras rowerowych 

Eurovelo, międzyregionalnych i regionalnych - zarówno w warstwie tekstowej jak 

i rysunkowej. 

9. W rozdziale 23.6. Infrastruktura drogowa ze względu na ograniczenia ruchu tranzytowego 

i ciężarowego na terenie Sopotu w  projekcie studium wprowadzono zapis, że na terenie 

Gdańska nowe korytarze transportowe zapewnią alternatywę przejazdu z ominięciem 
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Sopotu: Nową Spacerową z tunelem pod Pachołkiem (połączenie w kierunku Obwodnicy 

Zachodniej Trójmiasta) oraz ulicą tzw. Nową Kielnieńską (połączenie w kierunku 

Obwodnicy Metropolitalnej). 

10. W rozdziale 23.6. Infrastruktura drogowa uzupełniono zapisy dotyczący przebiegu dróg 

wojewódzkich na terenie miasta Gdańska - w tekście wskazano ich planowany przebieg 

z uwzględnieniem klasy technicznej wymaganej rozporządzeniem ministra transportu  

i gospodarki morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie. Zaproponowane nowe przebiegi dróg wojewódzkich 

zostały wymienione jako rekomendacja samorządu wojewódzkiego.  

11. W rozdziale 24.6 Rozwój systemów energetycznych dopuszczono lokalizację instalacji na 

biogaz, biomasę, biopłyny i odpady oraz instalacje aerotermalne i słoneczne 

wolnostojące, a także elektrownie wiatrowe o wysokości nie przekraczającej 40 m na 

terenach portowo-przemysłowo-składowych oraz terenach technicznej obsługi miasta. 

Na wniosek Zarząd Województwa Pomorskiego projekt studium uzupełniono o zapis 

dopuszczający lokalizację biogazowni o mocy powyżej 0,5 MW, z wyłączeniem 

biogazowni rolniczych w odległości 300 m od zwartych terenów mieszkaniowych, 

z możliwością zmniejszenia tej odległości w przypadku, gdy szczegółowe analizy 

lokalnych uwarunkowań lokalnych wskażą na taką możliwość. 

Zmiany części graficznej projektu studium: 

Na terenie całego miasta, na planszy Kierunki…  zostały wydzielone z stref usługowych 

i usługowo-mieszkaniowych tereny wojskowe. Są to przeważnie bardzo małe obszary 

o powierzchni od 0,2 ha.  

W dzielnicy Oliwa, w rejonie Doliny Czystej Wody na planszy Kierunki… teren zieleni został 

zastąpiona zielenią ekologiczno-krajobrazową. 

Do załączników graficznych dołączono nowy rysunek o charakterze informacyjnym Środowisko 

(aneks nr 3), na którym przedstawiono wszystkie elementy przyrody chronionej istniejące i 

planowane, parki, Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie oraz 

uszczegółowiono przebieg granic korytarzy ekologicznych wszystkich rang (lokalna 

regionalna i ponadregionalna w połączeniu z otoczeniem). 

Na rysunku „Kierunki” uzupełniono obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków wg stanu 

na 31 grudnia 2016, a na obu rysunkach stanowiących uzupełniono oznaczenia zabytków 

archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków archeologicznych, skorygowano oś 

widokową z Parku Oliwskiego. 

Do części graficznej wprowadzono uzupełnienia i poprawki wskazane przez Dyrektora RZGW 

w Gdańsku: 

1. Na rysunku informacyjnym Systemy wodociągowo-kanalizacyjne, zabezpieczeń 

przeciwpowodziowych oraz gospodarka odpadami wskazano granice obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią zarówno wyznaczone na mapach zagrożenia 

powodziowego przekazanych w kwietniu 2015 r., jak i określone wg wariantu "0". 

2. W legendzie części graficznej wprowadzono prawidłowe określenie "obszary 

szczególnego zagrożenia powodzią". 
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Na rysunkach informacyjnym – Systemy energetycznie i telekomunikacyjne i Kierunki dokonano 

korekty przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV w rejonie 

skrzyżowania Obwodnicy Południowej z trasą Sucharskiego i węzła Przejazdowo.  

Na rysunku Uwarunkowania i w rozdziale 23.1 Infrastruktura drogowa dokonano korekty 

podstawowego układu drogowo-uliczny Gdańska, poprzez podwyższenie kategorii 

niektórych dróg z lokalnych na zbiorcze. 

Na rysunku Kierunki na terenie Bastionu Św. Gertrudy zmieniono dominujące przeznaczenie  

z terenów mieszkaniowo-usługowych na tereny zieleni. 

Wprowadzone uzupełnienia nie będą miały wpływu na ocenę skutków realizacji 

ustaleń projektu studium na środowisko i zdrowie mieszkańców, które zostały 

przeanalizowane w niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko. 
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Po przeprowadzonej w sierpniu 2017r. procedurze opiniowania i uzgadniania projektu 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska do 

jego ustaleń wprowadzono następujące zmiany: 

1. W rozdziale 17.3. Rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna dopisano, że na Wyspie 

Sobieszewskiej możliwa będzie organizacja imprez plenerowych niekolidujących 

z rolniczym przeznaczeniem gruntów. 

2. W rozdziale 19.4. Kształtowanie sieci usług  (Kultura, sport i rekreacja) wprowadzono 

możliwość realizacji wielkoskalowego obiektu kulturowego: Muzeum Pola Bitwy 

Westerplatte. Muzeum to miałaby powstać głównie na terenach zieleni. 

3. W rozdziale 21 Środowisko poprawiono przebieg obszaru chronionego na rycinie 

pt. Środowisko. Zmiana dotyczy Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich na 

południe od mostu kolejowego nad Radunią, która aktualnie przebiega wzdłuż torów 

kolejowych, a nie wzdłuż rzeki Raduni (zmiana dotyczy odcinku o długości około 2 km). 

4. W rozdziale 25 Dzielnice urbanistyczne – w dzielnicy Port, w kierunkach rozwoju założono 

możliwość budowy w Letnicy oceanarium, w rejonie stadionu, które ma wzmocnić 

planowany w tym rejonie rozwój funkcji z zakresu „przemysłu czasu wolnego”.  

5. W części V, w aneksie 1 dodano rozdział 2.8. Udostępnianie projektu studium, który 

zawiera szczegółowy harmonogram udostępniania tego dokumentu przed ustawowym 

wyłożeniem do publicznego wglądu. 

6. W części V, w aneksie 23 Wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji 

na liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i rowerów w tabeli  podwyższono 

minimalny wskaźnik rowerowy na terenach urządzonych parków miejskich z 1 do 3. 

Na załącznikach graficznych: Uwarunkowania, Kierunki, Środowisko oraz na załączniku 

graficznym do Aneks 2 do Prognozy oddziaływania na środowisko dokonano korekty granicy 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w rejonie Św. Wojciecha w pobliżu 

mostu kolejowego nad Radunią (zmiana dotyczy odcinka o długości około  

2 km, która aktualnie przebiega wzdłuż torów kolejowych, poprzednio biegła wzdłuż rzeki 

Raduni). 

Na załącznikach graficznych: Kierunki oraz załączniku graficznym Aneks 2 do Prognozy 

oddziaływania na środowisko w rejonie Westerplatte usunięto kontur parkingu i włączono go 

do terenów zieleni. Konsekwentnie też zmieniono przebieg drogi zbiorczej prowadzącej do 

tego parkingu i na jej miejscu wprowadzono tereny zieleni.  

Wprowadzone uzupełnienia nie będą miały wpływu na ocenę skutków realizacji 

ustaleń projektu studium na środowisko i zdrowie mieszkańców, które zostały 

przeanalizowane w niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko. 

 








