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Załączniki: 
♦ uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego RDOŚ-Gd-PNII.411.6.1.2012.MPI.1 Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Gdańsku z dnia 26.01.2012 r. 

♦ uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 
oddziaływania na środowisko NS-4901/1/12 Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Gdyni z dnia 02.02.2012 r. 

Mapa: Wpływ ustaleń projektu planu na środowisko 1 : 1 000 
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STRESZCZENIE 

Opracowanie obejmuje ocenę skutków dla środowiska zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz-
Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego.  

Podstawą określenia warunków realizacji ustaleń planu są informacje o komponentach 
środowiska i ich jakości zawarte w publikacjach i dokumentacjach niepublikowanych oraz wizja 
terenowa, pozwalająca określić aktualny stan powierzchni ziemi, pokrywy roślinnej, zagospodarowania i 
użytkowania terenu. Dane te są wystarczające do przeprowadzenia oceny. Na potrzeby sporządzenia 
planu i prognozy jego oddziaływania na środowisko nie prowadzono odrębnych badań. Oddziaływanie 
na warunki życia jest syntezą oddziaływań na poszczególne elementy środowiska. 

Zmiana miejscowego planu obejmuje dwa oddzielne tereny w dzielnicy Leszczynki: 
• fragment terenu położony przy ulicy Leszczynki, 
• fragment terenu położony miedzy ulicą Komandorską i Mrongowiusza. 

Teren przy ulicy Leszczynki zajmuje szczyt erozyjnego ostańca w strefie krawędziowej 
wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego. Obejmuje stosunkowo połogi grzbiet wzniesienia oraz fragment 
jego silnie nachylonego stoku, znacznie już zmienione przez istniejącą zabudowę. Teren w rejonie ul.ul. 
Komandorskiej i Mrongowiusza jest położony u podnóża strefy krawędziowej w obrębie stożka 
usypiskowego, lekko nachylony w kierunku północno-wschodnim i także znacznie przekształcony przez 
obecne zagospodarowanie. Na obszarze planu nie ma obiektów przyrodniczych wyróżniających się 
naturalnym bądź półnaturalnym charakterem. Nie ma również przykładów zieleni urządzonej, 
wyróżniających się walorami estetycznymi i stopniem utrzymania. Obszar planu jest położony poza 
terenami zapewniającymi funkcjonowanie przyrodniczych powiązań w obrębie środowiska miejskiego. 
Sposób jego zagospodarowania nie wpłynie więc na kondycję ponadlokalnego systemu przyrodniczego. 
W granicach terenów objętych zmianami ustaleń nie ma także obiektów o walorach kulturowych.  

Obszary zmian planu nie są objęte żadną formą ochrony przyrody, określoną w ustawie z dn. 
16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Teren przy ul. Leszczynki znajduje się jedynie w sąsiedztwie granicy 
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 

Projekt zmiany planu aktualizuje i ujednolica zapisy dotyczące charakteru zabudowy na objętych 
nią terenach stosownie do sytuacji istniejącej, która nie zdążyła być uwzględnioną w dokumencie 
obowiązującym aktualnie. Projekt zachowuje wyłącznie funkcję mieszkaniową, zwiększając jedynie 
miejscami jej intensywność do poziomu zabudowy wielorodzinnej, przeważnie niskiej. Przewidywany 
dotąd skład oraz poziom emisji związanych z realizacją i funkcjonowaniem planowanego 
zagospodarowania nie ulegnie zmianie. Aktualne pozostają więc oceny planu miejscowego zawarte w 
prognozie oddziaływania na środowisko obowiązującego planu miejscowego. 

Ustalenia projektu zmiany planu nie naruszają żadnych lokalnych i ponadlokalnych wartości 
przyrodniczych. Nie zmieniają także ustaleń zabezpieczających wartości przyrodnicze zawartych w 
pozostałej części obowiązującego planu. Zmiana ustaleń planu nie będzie miała ponadto wpływu na 
wartości kulturowe i krajobrazowe w jego granicach. 

Ustalenia projektu planu nie naruszają warunków ochrony wartości przyrodniczych, w 
szczególności warunków ochrony TPK, a także warunków ochrony jakości innych komponentów 
środowiska, zwłaszcza wód podziemnych. Projekt realizuje postanowienia studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, uwzględnia również warunki zabudowy 
sformułowane w opracowaniu ekofizjograficznym. 

Jakość środowiska w rejonie objętym zmianami zagospodarowania będzie kontrolowana w 
ramach sieci państwowego monitoringu środowiska. Niewielki stopień oddziaływania realizacji ustaleń 
planu na naturalne komponenty środowiska oraz jakość jego zasobów nie wymaga formułowania 
rozwiązań alternatywnych ani określenia metod kompensacji przyrodniczej. 
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Wstęp 

Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz-Dreszera, 

Kalksztajnów i Dembińskiego, została wykonana w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. 

Formalną podstawę sporządzenia prognozy i ustalenia jej zakresu stanowią: 

♦ Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, 
poz. 1227), 

♦ Uchwała nr XV/283/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: przystąpienia do 
sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic 
Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz – Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego, 

♦ uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania 
na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26.01.2012 r. (pismo RDOŚ-Gd-
PNII.411.6.1.2012.MPI.1), 

♦ uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania 
na środowisko przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni z dnia 
02.02.2012 r. (pismo NS-4901/1/12). 

 
Prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko wykonana jest na podstawie Art. 51 ust. 1, 

pozostającego w związku z art. 46 p. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko i posiada zakres odpowiadający wymaganiom zawartym w art. 51 ust. 2 i 

art. 52 wymienionej ustawy, stosownie do specyfiki terenu i projektowanych funkcji, uzgodniony przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Gdyni. 

 

1. Cel, zakres i podstawy sporządzenia prognozy 

Celem opracowania jest: 

⇒ ocena skutków dla środowiska przyrodniczego i walorów kulturowych zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz-

Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego, 

⇒ wskazanie możliwych sposobów ograniczenia ewentualnego negatywnego oddziaływania na 

środowisko proponowanych w planie rozwiązań oraz sposobów przyszłej kontroli tego 

oddziaływania. 

Opracowanie niniejsze obejmuje teren odpowiadający obszarowi objętemu planem i 

pozostającemu w zasięgu oddziaływania jego ustaleń. 
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Podstawę merytoryczną sporządzenia oceny stanowiły następujące dokumenty i materiały: 

akty prawne: 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150; z 
późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dn. 16.04.2004 r. O ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2009 Nr 151, poz. 1220), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony 

ptaków (Dz. U. nr 25, poz. 133), 
• Uchwała Nr 1203/XLIX/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28.06.2010 r. w sprawie 

określenia programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej (Dz. Urz. Woj. Pom. 
2010 Nr. 137, poz. 2659), 

• Uchwała nr 143/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27.04.2011 r. w sprawie 
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 58, poz. 1194), 

 

dokumentacje tekstowe i kartograficzne, pozycje literaturowe: 

• Aneks Nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej GZWP Nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy. 
Zatwierdzony decyzją Nr DG kdh/BJ/489-6273/2000 Ministra Środowiska z dn. 8.06.2000r., 

• Kondracki 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa, 
• Mapa akustyczna Gdyni, 2008, BMT Cordah Sp. z o.o., ACESOFT Sp. z o.o., Comonet Sp. z o.o., 

Gdańsk, 
• Mapa hydrogeologiczna Polski 1 : 50 000, arkusz Rumia (15), Państwowy Instytut Geologiczny, 

Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa1998, 
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek przyjęty 

uchwałą Nr XXX/668/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.03.2009 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 94 
poz.1931), 

• Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni, BMT Cordah Sp. z o.o., Gdynia 
2008, 

• Przewoźniak M. 1985. Struktura przestrzenna krajobrazu województwa gdańskiego w ujęciu 
regionalnym. Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Geografia 13, 

• Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2007 roku, Biblioteka Monitoringu 
Środowiska, WIOŚ, Gdańsk 2008, 

• Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2008 roku, Biblioteka Monitoringu 
Środowiska, WIOŚ, Gdańsk 2009, 

• Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2009 roku, Biblioteka Monitoringu 
Środowiska, WIOŚ, Gdańsk 2010, 

• Sągin P., Rogocz M. 2007. Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic 
Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego, BPPMG, 

• Sągin P., Fiutowska G. 2008. Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic: 
Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego, BPPMG, 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, uchwalone uchwałą 
nr XVII/400/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.02.2008 r., 

• www.armaag.gda.pl 
oraz: 
• informacje uzupełniające projektantów planu, 
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• wizja terenowa. 
 

2. Położenie, dotychczasowe ustalenia planów miejscowych, wskazania studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, aktualne 
użytkowanie  

Zmiana miejscowego planu obejmuje dwa oddzielne tereny w dzielnicy Leszczynki: 

• fragment terenu położony przy ulicy Leszczynki, 

• fragment terenu położony miedzy ulicą Komandorską i Mrongowiusza. 

Granice obszaru objętego zmianą obejmują tereny są oznaczone w obowiązującym miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic 

Orlicz – Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego symbolami: 006 MN3, 007 MN3, 008 MN2, 054 MN2, 

070 MW3 oraz 171 KDW-X. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części 

dzielnic Leszczynki i Grabówek uchwalony został uchwałą Nr XXX/668/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 

25.03.2009 r. i ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2009 r. Nr 94 poz.1931. W planie tym dla fragmentów 

terenu objętych zmianą zapisano następujące ustalenia. 

1. tereny położone przy ulicy Leszczynki: 

• 006 MN3, 007 MN3 – zabudowa jednorodzinna. Dopuszcza się wszelkie formy zabudowy 

jednorodzinnej – budynki wolno stojące albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej. Wyklucza 

się zabudowę grupową. 

• 008 MN2 – zabudowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza. 

2. tereny położone między ulicą Komandorską i Mrongowiusza: 

• 054 MN2 – zabudowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza, 

• 070 MW3 – zabudowa wielorodzinna - tereny zabudowy wielorodzinnej realizowanej w 

budynkach powyżej 4 kondygnacji. 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni, 

zatwierdzonym uchwałą Nr XVII/400/08 Rady Miasta Gdyni z 27.02.2008 r. obszar objęty uchwalonym 

planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek – rejon ulic Orlicz – 

Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego położony jest w strefie miejskiej i przeznaczony jest pod 

zabudowę mieszkaniową, w części objętej zmianami pod zabudowę o przewadze zabudowy 

jednorodzinnej.  

W podziale fizyczno-geograficznym obszar planu znajduje się na granicy mikroregionów: 

Wysoczyzna Łężycko-Chwaszczyńska i Pradolina Kaszubska (Przewoźniak 1985) w mezoregionie 

Pojezierze Kaszubskie, na granicy z Pobrzeżem Kaszubskim (Kondracki 2002). Teren położony przy 

ulicy Leszczynki zlokalizowany jest w obrębie strefy krawędziowej wysoczyzny Pojezierza 
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Kaszubskiego. Stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej szeregowej z przewagą zieleni ogrodowej, w 

otoczeniu słabo zabudowanych terenów o znacznych spadkach, porośniętych spontanicznie rozwijającą 

się zróżnicowaną zielenią. Teren w rejonie ulicy Komandorskiej i Mrongowiusza położony jest u 

podnóża strefy krawędziowej i obejmuje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z zielenią 

towarzyszącą. 

 

3. Wybrane cechy środowiska przyrodniczego 

3.1. Kluczowe komponenty środowiska 

Teren przy ulicy Leszczynki zajmuje szczyt erozyjnego ostańca w strefie krawędziowej 

wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego. Obejmuje stosunkowo połogi grzbiet wzniesienia oraz fragment 

jego silnie nachylonego stoku, znacznie już zmienione przez istniejącą zabudowę. Teren w rejonie ul.ul. 

Komandorskiej i Mrongowiusza jest położony u podnóża strefy krawędziowej w obrębie stożka 

usypiskowego, lekko nachylony w kierunku północno-wschodnim i także znacznie przekształcony przez 

obecne zagospodarowanie. Podłoże na szczycie ostańca budują gliny zwałowe, w pozostałej części 

strefy krawędziowej głównie piaski i żwiry wodno-lodowcowe. 

Rejon zmian ustaleń planu pozbawiony jest naturalnych cieków. Odwadniany jest kanałami (w ul 

ul. Stoigniewa, Sambora, Kalksztajnów i Dembińskiego) do basenów portowych. 

Według mapy hydrogeologicznej Polski (1 : 50 000, PIG 1998) obszar zmienianego planu 

miejscowego jest położony w strefie, w której rzędne zwierciadła wody głównego poziomu 

wodonośnego wynoszą od około 7 do nieco ponad 30 m n.p.m. Głębokość zalegania wód może się 

zatem kształtować na poziomie ok. 10 m w jego północno-wschodniej części do 60-70 m w części 

południowo-zachodniej. Lokalnie, warunki występowania wód podziemnych mogą być znacznie 

zróżnicowane. Możliwa jest obecność płycej zalegających soczewek wodnych, zawieszonych na 

gliniastych przewarstwieniach. 

Na obszarze opracowania przeważają wiatry północno-zachodnie, wiejące zgodnie z kierunkiem 

przebiegu pradoliny. Głębokość wcięcia pradoliny w powierzchnie wysoczyznowe sprzyja powstawaniu 

efektu tunelowego i znacznemu przyspieszaniu prędkości wiatrów. Stąd rejon ten należy do najbardziej 

wietrznych w Polsce – przez średnio 20 % dni w roku wieją tu wiatry z prędkością ponad 10 m/s. 

Znaczna wietrzność (średnia roczna – 4,5 m/s) wpływa niekorzystnie na odczuwanie komfortu 

cieplnego, umożliwia jednak dobre przewietrzanie tej części miasta. 

Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie obszaru planu można odnieść do wyników 

uzyskiwanych przez najbliższe stacje pomiarowe znajdujące się w dzielnicach Pogórze i Śródmieście, 

obsługiwane przez Fundację „ARMAAG” (Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji 

Gdańskiej). Wyniki uzyskiwane z tych stacji wskazują na ogólnie dobry stan czystości powietrza w tej 
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części miasta, stwierdzano tu jedynie przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM 

10 (Śródmieście; WIOŚ 2008-2009) oraz zagrożenie niespełnieniem celów długoterminowych 

ustalonych na rok 2020 dla stężenia ozonu (O3) (Pogórze; WIOŚ 2008-2010).  

Podstawowym źródłem zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu w rejonie opracowania jest 

komunikacja samochodowa. Większość emisji tego rodzaju pochodzi obecnie z ul. Morskiej i z Trasy 

Kwiatkowskiego. Hałas przemysłowy w kształtowaniu warunków życia odgrywa zdecydowanie mniejszą 

rolę. W zasięgu hałasu z ul. Morskiej, w świetle ul. Montwiłła-Mireckiego znajduje się jedynie fragment 

terenu przy ul.ul. Komandorskiej i Mrongowiusza. Teren przy ulicy Leszczynki jest oddalony od 

głównych źródeł hałasu komunikacyjnego. Rejon ul.ul. Komandorskiej i Mrongowiusza zajmują tereny 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej lub wielorodzinnej, o określonym w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dn. 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

dopuszczalnym długookresowym, średnim poziomie dźwięku A[dB] dla hałasu komunikacyjnego 

(drogowego i kolejowego) wynoszącym: 

∗ 60 dB dla całej doby (LDWN), 

∗ 50 dB dla pory nocy (LN). 

Teren przy ulicy Leszczynki obejmuje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, o dopuszczalnym 

długookresowym, średnim poziomie dźwięku dla hałasu komunikacyjnego wynoszącym: 

∗ 55 dB dla całej doby, 

∗ 50 dB dla pory nocy. 

Szata roślinna obszaru planu prawie w całości została ukształtowana przez człowieka. 

Zabudowie jednorodzinnej, towarzyszą założenia ogrodowe z niewielkimi uprawami roślin użytkowych i 

ozdobnych oraz nasadzeniami drzew i krzewów ozdobnych i owocowych. Zieleń ta jest mocno 

zróżnicowana pod względem formy i stopnia utrzymania. Nachylone zbocza i skarpy (ul. Leszczynki) 

porastają głównie porolne, półnaturalne murawy oraz duże zespoły zróżnicowanych zarośli, 

budowanych przez żarnowiec lub zestaw pionierskich i ruderalnych krzewów oraz młodych drzew. 

 

3.2. Walory przyrodnicze, konieczny zakres ich ochrony 

Na obszarze planu nie ma obiektów przyrodniczych wyróżniających się naturalnym bądź 

półnaturalnym charakterem. Nie ma również przykładów zieleni urządzonej, wyróżniających się 

walorami estetycznymi i stopniem utrzymania. 
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3.3. Przyrodnicze powiązania z terenami sąsiednimi, konieczny zakres ich ochrony 

Obszar planu jest położony poza terenami zapewniającymi funkcjonowanie przyrodniczych 

powiązań w obrębie środowiska miejskiego. Sposób jego zagospodarowania nie wpłynie więc na 

kondycję ponadlokalnego systemu przyrodniczego. 

Kierunek spływu powierzchniowego i podziemnego uwarunkowany jest ukształtowaniem terenu. 

Przepływ wód podziemnych, ze względu na głębokość ich zalegania, nie decyduje o warunkach 

zagospodarowania na obszarze planu. Spływ powierzchniowy jest natomiast odpowiedzialny za 

przenoszenie materiału ze zboczy wysoczyzny na tereny zabudowane. Może on mieć decydujące 

znaczenie dla utrzymania dróg i sprawności kanalizacji burzowej. Podstawowym czynnikiem 

hamującym aktualnie to zjawisko są zadrzewienia i zakrzaczenia silnie nachylonych stoków. 

Ze względu na kierunek przepływu podziemnego (w kierunku pradoliny) ewentualne 

zanieczyszczenie wód gruntowych nie będzie miało wpływu na jakość środowiska pobliskich terenów 

leśnych. 

 

4. Walory kulturowe i cechy krajobrazu 

Krajobraz w rejonie terenów objętych zmianą planu jest w typie krajobrazu kulturowego, 

zurbanizowanego. W wyższych partiach strefy krawędziowej, w rejonie ul. Leszczynki ma on jeszcze 

charakter krajobrazu podmiejskiego. Jego wartość jest uzależniona głównie od architektonicznych 

walorów zabudowy. W rejonie górnego odcinka ul. Leszczynki dużą rolę odgrywa także zróżnicowana 

rzeźba terenu, zapewniająca m.in. widokową ekspozycję na wnętrze Pradoliny Kaszubskiej i północną 

część Gdyni.  

W granicach terenów objętych zmianami ustaleń planu nie ma obiektów o walorach kulturowych. 

 

5. Znaczenie dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu dla jakości 
środowiska 

Zabudowane tereny w granicach planu odznaczają się silnym przekształceniem powierzchni 

ziemi i szaty roślinnej. W granicach terenów objętych zmianami ustaleń planu miejscowego nie ma 

natomiast źródeł emisji znacząco wpływających na jakość środowiska. 

 

6. Obowiązujący i postulowany zakres ochrony zasobów środowiska 

Obszar planu nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody, określoną w ustawie z dn. 

16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Teren przy ul. Leszczynki znajduje się jedynie w sąsiedztwie granicy 

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, funkcjonującego obecnie na podstawie uchwały nr 143/VII/11 

Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27.04.2011 r. w sprawie Trójmiejskiego Parku 
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Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 58, poz. 1194). TPK nie ma w tej części miasta wyznaczonej 

otuliny.  

Zatoka Pucka, oddalona od granic obszaru planu o ok. 4 km stanowi obszar specjalnej ochrony 

(OSO) w sieci Natura 2000 „Zatoka Pucka” PLB 220005. Został on utrzymany rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków. Według 

standardowego formularza danych tego obszaru (SDF), zagrożeniem dla niego są: 

• zrzuty oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni Dębogórze i Swarzewo, 

• prace czerpalne związane z ochroną Półwyspu Helskiego, 

• masowa rekreacja na wybrzeżach zatoki, 

• intensywny rozwój sportów wodnych, 

• rybołówstwo z użyciem sieci stawnych. 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dn. 16.04.2004 r. O ochronie przyrody „Zabrania si ę 

podejmowania działa ń mogących w znacz ący sposób pogorszy ć stan 

siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków ro ślin 

i zwierz ąt, a tak że w znacz ący sposób wpłyn ąć negatywnie na 

gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obsz ar Natura 

2000  (z zastrzeżeniem art. 34: je żeli przemawiaj ą za tym konieczne wymogi 

nadrz ędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakte rze 

społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwi ązań 

alternatywnych, wła ściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony 

środowiska, a na obszarach morskich dyrektor wła ściwego urz ędu 

morskiego, mo że zezwoli ć na realizacj ę planu lub 

przedsi ęwzi ęcia, które mog ą mie ć negatywny wpływ  (…) zapewniaj ąc 

wykonanie kompensacji przyrodniczej niezb ędnej do zapewnienia 

spójno ści i wła ściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 

2000 )”. Jednocześnie, zgodnie z art. 36, ust. 1 przywołanej ustawy: ”na obszarach Natura 

2000  (…) nie podlega ograniczeniu działalno ść zwi ązana 

z utrzymaniem urz ądze ń i obiektów słu żących bezpiecze ństwu 

przeciwpowodziowemu oraz działalno ść gospodarcza, rolna, 

le śna, łowiecka i rybacka, a tak że amatorski połów ryb, je żeli 

nie zagra żaj ą one zachowaniu siedlisk  (…) ani nie wpływaj ą 

w sposób istotny negatywnie na gatunki ro ślin i zwierz ąt, dla 

których ochrony został wyznaczony obszar Natura 200 0”. Dla obszaru 
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Natura 2000 minister właściwy do spraw środowiska ustanawia, w drodze rozporządzenia, plan ochrony 

na okres 20 lat. Obecnie taki dokument nie został jeszcze sporządzony. 

Tereny objęte zmianą ustaleń planu miejscowego znajdują się w granicach projektowanego 

obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110, wskazanego w dokumentacji 

hydrogeologicznej GZWP (Aneks nr 2... 2000). Według dokumentacji hydrogeologicznej, w rejonie 

lokalizacji obszaru planu proponowane są następujące zasady ochrony wód podziemnych: 

• zakaz lokalizowania inwestycji bez konieczności zabezpieczeń przed negatywnym wpływem na 

wody podziemne, a w szczególności inwestycji, które mogą zanieczyścić wody podziemne ze 

względu na wytwarzane ścieki, emitowane pyły i gazy oraz składowanie odpadów, 

• nakaz stosowania technologii nie pogarszających stanu środowiska wodno-gruntowego, 

• konieczność uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, 

• dokonywanie oceny wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na wody podziemne takich elementów jak 

lokalizacja wysypisk komunalnych, składowisk przemysłowych, terenów przemysłowych, terenów 

przeznaczonych pod zabudowę miejską, 

• ograniczenie emisji gazowych i pyłowych, stosowanie paliw odpowiedniej jakości, 

• monitoring obiektów, które mogły by zanieczyścić wody podziemne. 

Tak jak w całym mieście, w rejonie analizowanych terenów obowiązują ustalenia programu 

ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, wprowadzonego uchwałą Nr 1203/XLIX/10 

Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28.06.2010 r. Obowiązujący dokument za podstawowe 

kierunki i zakresy działań niezbędnych do przywrócenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego 

PM10 uznaje m.in.: 

⇒ upłynnianie strumieni ruchu drogowego poprzez: przebudowę skrzyżowań, implementację 

zintegrowanego systemu zarządzania ruchem drogowym Tristar oraz budowę alternatywnych dróg 

przejazdowych i dojazdowych, 

⇒ obniżenie emisji z energetycznego spalania paliw dla celów komunalnych poprzez podłączanie 

zabudowy zlokalizowanej w strefie aglomeracji trójmiejskiej do centralnych systemów zaopatrzenia 

w ciepło lub wymianę niskosprawnych, indywidualnych źródeł na niskoemisyjne lub nieemisyjne 

źródła ciepła (oparte o gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy lekki, energię elektryczną, energią 

odnawialną, kotły retortowe), 

⇒ stosowanie technik ograniczających emisję niezorganizowaną, w tym ograniczających pylenie ze 

składowisk materiałów sypkich i węgla. 
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Zawarta w uchwale lista działań długoterminowych zmierzających do ograniczenia 

zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 oraz dotrzymania poziomu docelowego dla 

benzo[α]piranu obejmuje: 

⇒ ograniczanie emisji powierzchniowej (niskiej, rozproszonej emisji komunalno– bytowej i 

technologicznej), 

⇒ ograniczanie emisji liniowej (komunikacyjnej), 

⇒ ograniczanie emisji z istotnych źródeł punktowych – energetyczne spalanie paliw, 

⇒ ograniczanie emisji z istotnych źródeł punktowych – za źródeł technologicznych, 

⇒ edukację ekologiczną i reklamę w zakresie ochrony powietrza, 

⇒ planowanie przestrzenne uwzględniające rozwiązania ograniczające emisję do powietrza oraz 

stymulujące i sprzyjające przewietrzaniu terenów. 

 

7. Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Do analizowanych miejsc można odnieść następujące ustalenia studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdyni: 

W zakresie polityki sektorowej „ochrona i kształtowanie środowiska”: 

Podstawowe kierunki zagospodarowania przestrzennego: 

1. Poprawa ekologicznych warunków życia ludzi przez poprawę jakości środowiska miejskiego i jego 
wzbogacenie w zakresie przyrodniczych terenów rekreacyjnych, 

2. Proekologiczny rozwój przestrzenny miasta ukierunkowany na minimalizację konfliktu „urbanizacja - 
środowisko przyrodnicze”, 

3. Wzrost efektywności ochrony przyrody i kształtowanie osnowy ekologicznej miasta, 
4. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami stałymi. 

Zasady polityki przestrzennej w zakresie wdrożenia podstawowych kierunków 
zagospodarowania przestrzennego: 

poprawa ekologicznych warunków życia ludzi: 

• poprawa stanu aerosanitarnego powietrza atmosferycznego: 

∗ ograniczenie uciążliwości istniejących źródeł zanieczyszczeń atmosfery, zwłaszcza obiektów 
przemysłowych i energetyki cieplnej, 

∗ ograniczenie emisji niezorganizowanej, 
∗ modernizacja układu komunikacji samochodowej i wzrost płynności ruchu w mieście, 
∗ ograniczenie lokalizacji nowych obiektów uciążliwych pod względem aerosanitarnym, 
∗ kształtowanie środowiska zurbanizowanego z uwzględnieniem form stymulujących 

samooczyszczanie atmosfery, zwłaszcza przewietrzanie, 

• ograniczenie uciążliwości akustycznej środowiska miejskiego: 

∗ modernizacja układu komunikacji samochodowej i wzrost płynności ruchu w mieście, 
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∗  stymulowanie w budynkach położonych w strefach uciążliwego hałasu komunikacyjnego 
wykorzystania lokali mieszkalnych na potrzeby innych funkcji, 

∗ unikanie konfliktowego lokalizowania funkcji będących źródłem i wymagających ochrony przed 
hałasem, 

∗ kształtowanie środowiska zurbanizowanego z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających 
z rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku miejskim, 

• doprowadzenie wód powierzchniowych, w tym przybrzeżnych wód morskich do trwałego stanu 
czystości: 

∗ podczyszczanie wód opadowych z terenów przemysłowych i komunikacyjnych przed ich 
odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej, 

• rewaloryzacja bioklimatu: 

∗ zwiększenie wykorzystania wody i urządzeń wodnych w zagospodarowaniu przestrzeni 
publicznych, zwłaszcza śródmiejskich, 

• rewaloryzacja i zagospodarowanie środowiska przyrodniczego terenów rekreacyjnych: 

∗ ochrona przestrzenna i rewaloryzacja jakościowa przyrodniczych terenów rekreacyjnych 
położonych na obszarze bezpośrednio zurbanizowanym, 

proekologiczny rozwój przestrzenny miasta: 

• ograniczanie przestrzennego rozwoju miasta: 

∗ efektywne wykorzystanie wewnątrzmiejskich terenów inwestycyjnych, 
∗ rewitalizacja urbanistyczno-przyrodnicza zdegradowanych struktur osadniczych, 

• dostosowanie zakresu terytorialnego urbanizacji do funkcji ekologicznych i zasobów środowiska 
przyrodniczego: 

∗ ochrona osnowy ekologicznej miasta, 
∗ ochrona struktur przyrodniczych o unikalnych walorach krajobrazowych, 
∗ ochrona terenów o dużym potencjale zasobowo-użytkowym, zwłaszcza wodnym i rekreacyjnym, 
∗ dostosowanie charakteru urbanizacji na potencjalnych kierunkach rozwoju miasta do lokalnych 

warunków przyrodniczych i sozologicznych, 

wzrost efektywności ochrony przyrody i kształtowanie osnowy ekologicznej miasta: 

• wzrost bioróżnorodności miejskich struktur przyrodniczych: 

∗ stosowanie na terenach zieleni urządzonej zróżnicowania jej form tak pod względem struktury 
pionowej, jaki i składu gatunkowego, 

• kształtowanie osnowy ekologicznej miasta jako systemu terenów przyrodniczo aktywnych, 
przenikających obszar zurbanizowany, umożliwiających przyrodnicze powiązania funkcjonalne, 
spełniającego warunki: 

∗ różnorodności świata żywego i nisz ekologicznych, 
∗ ciągłości w czasie ekosystemów, 
∗ ciągłości przestrzennej ekosystemów, 
∗ adekwatności systemów ekologicznych do warunków siedliskowych, 
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• ochrona terytorialna i jakościowa struktur przyrodniczych strefy krawędziowej wysoczyzny i strefy 
brzegowej morza jako trzonu osnowy ekologicznej miasta: 

∗ nie zwiększanie obciążenia antropogenicznego, ograniczenie penetracji ludzi do wyznaczonych 
i właściwie urządzonych przejść, 

∗ rewaloryzacja fragmentów zdewastowanych, 

• ochrona terytorialna mikropłatów ekologicznych: 

∗ terenów zieleni miejskiej, w tym założeń dworsko-parkowych, 
∗ zgrupowań drzew i krzewów różnicujących nisze ekologiczne, o istotnej roli krajobrazowo-

fizjonomicznej, 

modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej ochrony środowiska: 

• rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej: 

∗ modernizacja kanalizacji sanitarnej miasta w celu uniknięcia sytuacji awaryjnych i zrzutów 
ścieków do odbiorników powierzchniowych, 

• rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej: 

∗ objęcie siecią kanalizacji deszczowej wszystkich terenów komunikacyjnych, przemysłowo-
składowych i innych stwarzających zagrożenie obciążeniem wód opadowych 
zanieczyszczeniami, 

∗ podczyszczanie ścieków deszczowych z tych terenów przed ich odprowadzeniem do wód 
powierzchniowych, przy czym podczyszczanie ścieków deszczowych z obszarów śródmiejskich 
i portowo-przemysłowych, przy zastosowaniu urządzeń o najwyższym poziomie sprawności 
określonym w przepisach szczegółowych, dotyczących wprowadzania ścieków do wód lub do 
ziemi, 

∗ na terenach rekreacyjnych, zabudowy mieszkaniowej i innych o małym zagrożeniu 
zanieczyszczenia wód opadowych, odprowadzanie ich do gruntu zgodnie z zasadą, że spływy 
opadowe powinny być odprowadzane do gruntu na terenach ich powstawania lub w najbliższym 
sąsiedztwie, 

• modernizacja systemów grzewczych: 

∗ likwidacja indywidualnego ogrzewania węglowego przez podłączenie wszystkich obiektów do 
sieci ciepłowniczej EC lub przez wykorzystanie niskoemisyjnych mediów grzewczych, 

∗ preferowanie zasilania z sieci EC nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej, 
przemysłowej, zlokalizowanej w zasięgu sieci, 

∗ modernizacja sieci ciepłowniczej w celu minimalizacji strat energii cieplnej, 

• wprowadzenie gospodarki odpadami stałymi opartej na recyklingu: 

∗ upowszechnianie selektywnej zbiórki odpadów, 
∗ tworzenie punktów odbioru, składowania i częściowego przetwarzania odpadów przeznaczonych 

do recyklingu, 

rekultywacja i rewaloryzacja środowiska terenów zdewastowanych i zaniedbanych przyrodniczo: 

• rewaloryzacja terenów wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej: 

∗ uaktywnienie biologiczne fragmentów zdewastowanych, 
∗ izolacja od głównych tras komunikacji samochodowej wielopiętrowymi strefami zieleni buforowej, 
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∗ zwiększenie udziału zieleni wysokiej, przede wszystkim na nowych osiedlach, 
∗ kształtowanie osiedlowych terenów zielonych o funkcji rekreacyjnej, 

 

W zakresie polityki sektorowej „ochrona i kształtowanie przestrzeni o walorach kulturowych”: 

Główne cele: 

1. zachowanie tożsamości historyczno-kulturowej miasta, a w szczególności śladów jego historycznej 
genezy i specyfiki jako "miasta dwudziestolecia międzywojennego - morskiej stolicy II 
Rzeczypospolitej", 

2. ochrona wybitnych przykładów architektury modernizmu lat 1918-39 oraz wybitnych realizacji 
modernistycznych okresu powojennego, 

3. zachowanie śladów osadnictwa wiejskiego oraz wiejsko-letniskowego jako świadków historii 
przestrzennej i kultury materialnej tego terenu, 

4. rewaloryzacja zdegradowanych przestrzeni miejskich o bogatej tradycji historycznej jako źródła 
odzyskania przestrzeni kulturowej w obrębie dzielnic peryferyjnych, 

5. zachowanie niematerialnych wartości historycznych przestrzeni miejskiej, a w szczególności nazw 
dzielnic i ulic posiadających tradycję historyczną. 

 

8. Wnioski i zalecenia opracowania ekofizjograficznego 

Dla obszaru obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

proponowano uwzględnienie następujących zasad zabudowy i zagospodarowania terenu (Sągin, 

Rogocz 2007): 

• na całym obszarze planu realizacja zabudowy powinna być uzależniona od wyników badań 

geotechnicznych lub geologiczno-inżynierskich, 

• z możliwości realizacji nowej zabudowy powinny być wyłączone sztuczne skarpy i stoki o 

nachyleniu powyżej 20%, 

• na terenach dotychczas niezabudowanych w południowej części obszaru planu dopuszczalna jest 

wyłącznie zabudowa niska, małej intensywności, dużym udziale powierzchni biologicznie czynnej, w 

układzie dopasowanym do rzeźby terenu; przebieg ulic powinien nawiązywać do przebiegu 

poziomic, 

• system kanalizacji deszczowej powinien zbierać wodę wyłącznie z powierzchni 

nieprzepuszczalnych i być wyposażony w regulatory przepływu, zmniejszające intensywność 

odpływu deszczówki, szczególnie w okresie intensywnych opadów, 

• niewskazane jest lokowanie wzdłuż ul. Kalksztajnów, zwłaszcza w rejonie skrzyżowania z ul. Orlicz-

Dreszera i ul. Komandorską, zabudowy wysokiej, utrudniającej przepływ doliną mas zimnego 

powietrza, 

• silna ekspozycja obszaru planu w krajobrazie wymaga stosowania w przypadku nowych obiektów 

wysokich standardów architektonicznych, 
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• ze względów biocenotycznych, ochronnych i krajobrazowych należy zachować istniejące enklawy 

lasu i zadrzewienia, zwłaszcza graniczące z terenem TPK; w dogodnych warunkach terenowych 

możliwe jest rekreacyjne udostępnienie lasów i zadrzewień, 

• zalecane jest utrzymanie, uzupełnienie lub wprowadzenie zadrzewień wzdłuż ulic: Kalksztajnów, 

Komandorskiej, Mireckiego, Orlicz-Dreszera, Sambora; zachowania i ochrony wymaga 90 letni dąb 

przy ul. Orlicz-Dreszera, 

• należy utrzymać walory istniejących punktów widokowych, w tym ekspozycję na wnętrze Pradoliny 

Kaszubskiej i jej przeciwległe stoki, 

• sposób zagospodarowania powinien umożliwić zachowanie śladów historii analizowanego obszaru: 

baterii przeciwlotniczej, bocznicy kolejowej, granic i rozplanowania zespołu zabudowy na wzgórzu 

Orlicz-Dreszera, pozostałości wiejskiej zabudowy. 

 

9. Ustalenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwala m.in. dostosować 

nową zabudowę do charakteru zabudowy ukończonej po uchwaleniu dokumentu obowiązującego. 

Wprowadza następujące ustalenia: 

Teren przy ul. Leszczynki: 

006MN3, 007MN3 – zabudowa jednorodzinna; dopuszcza się wszelkie formy zabudowy jednorodzinnej 

– budynki wolno stojące albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, wyklucza się zabudowę grupową.  

Zmianie ulega maksymalna wysokość zabudowy z 9.0 m (do 2 kondygnacji) na 12.0 m (do 3 

kondygnacji) i jednocześnie wzrasta jej intensywność o 50-60%. 

008MN2,MW1 – zabudowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza, zabudowa wielorodzinna w 

budynkach zawierających do 4 mieszkań.  

O co najmniej 15-30% wzrasta intensywność, a także dopuszczalna powierzchnia zabudowy. Wysokość 

budynków zasadniczo nie ulega zmianie i wynosi jak w uchwalonym planie 12,0 m. 

Teren między ul. Komandorską i Mrongowiusza: 

054MN2,MW1 – zabudowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza, zabudowa wielorodzinna do 6 

mieszkań. Adaptuje się istniejący budynek wielorodzinny MW2 (9 mieszkań, 4 kondygnacje). 

Wzrasta o 50% intensywność zabudowy oraz w powiązaniu z tym jej wysokość do 10-11 m. 

070MW3 – zabudowa wielorodzinna; tereny zabudowy wielorodzinnej realizowanej w budynkach 

powyżej 4 kondygnacji.  

Zwiększeniu ulega intensywność zabudowy o 25% i jednocześnie jej wysokość do 17 m. 
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10. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

10.1. Zakres zmian funkcji i użytkowania terenu, stopień oddziaływania na środowisko 

Projekt planu aktualizuje i ujednolica zapisy dotyczące charakteru zabudowy na objętych nim 

terenach stosownie do sytuacji istniejącej, która nie zdążyła być uwzględnioną w dokumencie 

obowiązującym aktualnie. Projekt zachowuje jednak wyłącznie funkcję mieszkaniową, zwiększając 

jedynie miejscami jej intensywność do poziomu zabudowy wielorodzinnej, przeważnie niskiej. 

Przewidywany dotąd skład oraz poziom emisji związanych z realizacją i funkcjonowaniem planowanego 

zagospodarowania nie ulegnie zmianie. Aktualne pozostają więc oceny planu miejscowego zawarte w 

prognozie oddziaływania na środowisko dokumentu obowiązującego (Sągin, Fiutowska 2008). 

 

10.2. Oddziaływanie ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska 

Zmiana dotychczasowych zapisów planu miejscowego nie spowoduje wzrostu stopnia 

oddziaływania jego realizacji na poszczególne komponenty środowiska. Aktualne pozostają następujące 

stwierdzenia Prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic: Orlicz-Dreszera, 

Kalksztajnów i Dembińskiego (Sągin, Fiutowska 2008): 

• Realizacja ustaleń planu doprowadzi do znacznych przekształceń powierzchni ziemi, zwłaszcza w 

górnej części zboczy wysoczyzny; zapewnienie bezpieczeństwa nowemu zagospodarowaniu na 

stromych stokach uzależnione będzie w tej sytuacji od szczegółowego rozpoznania budowy 

geologicznej oraz zastosowania wynikających z niego rozwiązań inżynieryjnych. 

• Ustalenia planu nie będą miały znaczącego wpływu na obecny stan aerosanitarny tej części 

miasta. 

• Ustalony w projekcie planu sposób usuwania nieczystości nie będzie powodował zanieczyszczenia 

gruntu ani wód podziemnych. 

• Zapisy zawarte w dokumencie nie będą miały wpływu na jakość wód podziemnych i ogólne 

warunki ich przepływu w kierunku pradoliny. 

• Projekt planu uwzględnia w swoich ustaleniach zasady ochrony wód podziemnych proponowane 

dla obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110. 

• Ustalenia projektu planu nie naruszają lokalnych wartości przyrodniczych. 

Zwiększenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy pod szczytem wzniesienia, w granicach 

terenu 008MN2,MW1 przy ulicy Leszczynki może przyczynić się do poszerzenia ewentualnych 

przekształceń powierzchni ziemi. Jest to jednak teren już częściowo objęty zabudową, a ewentualny 
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wzrost ingerencji w rzeźbę terenu będzie miał głównie wpływ na kształt rozwiązań technicznych i koszt 

prac. Zmiana planu utrzymuje ponadto nakaz szczegółowego rozpoznania budowy geologicznej i 

ustalenia kategorii geotechnicznej warunków posadowienia budynków na terenach wskazanych jako 

potencjalnie narażone na osuwanie się mas ziemnych. 

 

10.3. Stopień ochrony przyrody 

Ustalenia projektu zmiany planu nie naruszają żadnych lokalnych i ponadlokalnych wartości 

przyrodniczych. Nie zmieniają także ustaleń zabezpieczających wartości przyrodnicze zawartych w 

pozostałej części obowiązującego dokumentu. 

 

10.4. Oddziaływanie na wartości kulturowe i krajobraz 

Zmiana ustaleń planu nie będzie miała wpływu na wartości kulturowe w jego granicach. 

Znaczenie nowych zasad kształtowania zabudowy dla ochrony jakości krajobrazu będzie nadal zależało 

od rozwiązań projektowych, przyjmowanych dla poszczególnych inwestycji. 

 

 

 

10.5. Zgodność z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia wartości przyrodniczych i kulturowych 
oraz zaleceniami opracowań ekofizjograficznych 

Ustalenia projektu zmiany planu nie naruszają warunków ochrony wartości przyrodniczych, 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, w szczególności warunków 

ochrony TPK. 

Projekt nie narusza warunków ochrony jakości wód podziemnych, związanych z obecnością 

GZWP nr 110. Realizuje także postulaty programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji 

trójmiejskiej, przyjętego uchwałą Nr 1203/XLIX/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 

28.06.2010 r.  

Projekt dokumentu realizuje postanowienia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gdyni. Uwzględnia również warunki zabudowy określone w opracowaniu 

ekofizjograficznym. 

 

11. Przewidywane metody analizy skutków realizacji postanowień planu 

Stan aerosanitarny miasta jest i będzie stale kontrolowany w ramach monitoringu prowadzonego 

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz fundację "Agencja Monitoringu Regionalnego 
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Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej" (ARMAAG). Jakość klimatu akustycznego prezentuje mapa 

akustyczna miasta Gdyni, aktualizowana co 5 lat. 

Jakość wód opadowych odprowadzanych do Zatoki Gdańskiej będzie kontrolowana w ramach 

obowiązków dysponenta sieci, określonych w przepisach szczegółowych i pozwoleniu wodno prawnym. 

 

12. Kompensacja przyrodnicza, rozwiązania alternatywne 

Niewielki stopień oddziaływania realizacji ustaleń planu na naturalne komponenty środowiska 

oraz jakość jego zasobów nie wymaga formułowania rozwiązań alternatywnych ani określenia metod 

kompensacji przyrodniczej. 

 

13. Podsumowanie i wnioski 

1. Projekt zmiany planu aktualizuje i ujednolica zapisy dotyczące charakteru zabudowy na objętych nią 

terenach stosownie do sytuacji istniejącej, która nie zdążyła być uwzględnioną w dokumencie 

obowiązującym aktualnie. Projekt zachowuje wyłącznie funkcję mieszkaniową, zwiększając jedynie 

miejscami jej intensywność do poziomu zabudowy wielorodzinnej, przeważnie niskiej. 

2. Przewidywany dotąd skład oraz poziom emisji związanych z realizacją i funkcjonowaniem 

planowanego zagospodarowania nie ulegnie zmianie. Aktualne pozostają więc oceny planu 

miejscowego zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko dokumentu obowiązującego. 

3. Ustalenia projektu zmiany planu nie naruszają żadnych lokalnych i ponadlokalnych wartości 

przyrodniczych. Nie zmieniają także ustaleń zabezpieczających wartości przyrodnicze zawartych w 

pozostałej części obowiązującego planu. 

4. Zmiana ustaleń planu nie będzie miała wpływu na wartości kulturowe i krajobrazowe w jego 

granicach. 

5. Ustalenia projektu planu nie naruszają warunków ochrony wartości przyrodniczych, w szczególności 

warunków ochrony TPK, a także warunków ochrony jakości innych komponentów środowiska, 

zwłaszcza wód podziemnych. 

6. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego realizuje postanowienia 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, uwzględnia również 

warunki zabudowy sformułowane w opracowaniu ekofizjograficznym. 

7. Jakość środowiska w rejonie objętym zmianami zagospodarowania będzie kontrolowana w ramach 

sieci państwowego monitoringu środowiska. 

8. Niewielki stopień oddziaływania realizacji ustaleń planu na naturalne komponenty środowiska oraz 

jakość jego zasobów nie wymaga formułowania rozwiązań alternatywnych ani określenia metod 

kompensacji przyrodniczej. 
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UZASADNIENIE SPOSOBU UWZGLĘDNIENIA UWAG I WNIOSKÓW 
ZGŁOSZONYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 

54 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

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

199, poz. 1227 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni obwieszczeniem z dnia 12.01.2012 r. i 

ogłoszeniem z dnia 16.01.2012 r. (Polska Dziennik Bałtycki) oraz z dnia 20.01.2012 r. (Ratusz, nr 1035- 

rok XXI) zawiadomił o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i 

Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego. Zainteresowani 

mogli składać do Prezydenta Miasta Gdyni wnioski dotyczące opracowania prognozy oddziaływania 

na środowisko w terminie do dnia 13.02.2012 r. W wyznaczonym terminie nie złożono żadnego wniosku 

dotyczącego strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzanej w trakcie jej trwania 

prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i 

Dembińskiego. 

 

 

 
 


