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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.411.6.8.2012.MPI.1 Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Gdańsku z dnia 23.07.2012 r. 

♦ uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 
oddziaływania na środowisko NS-4901/10/12 Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Gdyni z dnia 13.07.2012 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 dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, 

Benisławskiego.  

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. 

Planowana zmiana ustaleń planu miejscowego prowadzi do dodania do dotychczasowej funkcji 

usługowej funkcje mieszkaniowe, ze zmniejszeniem intensywności zabudowy i zwiększeniem 

wymaganej powierzchni biologicznie czynnej, oraz do wydzielenia z powierzchni terenu zatoki 

autobusowej, służącej miejskiej komunikacji zbiorowej. Docelowe przeznaczenie odpowiada w pełni 

panującym na działce warunkom środowiska oraz będzie generowało zbliżony do spodziewanego 

wcześniej zestaw emisji, na poziomie przeciętnym dla miejskiej zabudowy osiedlowej, nie odbiegającym 

od poziomu właściwego zabudowie okolicznej; zwiększy się udział i najprawdopodobniej jakość zieleni 

towarzyszącej zabudowie, a oddziaływanie hałasu komunikacyjnego na zabudowę akustycznie 

chronioną zostanie ograniczone przez odpowiednie zabezpieczenia. 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 wpływu na wartości kulturowe i krajobrazowe w jego 

granicach. 

Ustalenia projektu planu nie naruszają warunków ochrony wartości przyrodniczych, a także 

warunków ochrony jakości innych komponentów środowiska, zwłaszcza wód podziemnych. 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 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 dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego, 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 XX/378/12 Rady Miasta Gdyni z 23.05.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, 
rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego,  

♦ 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 23.07.2012 r. (pismo RDOŚ-Gd-
PNII.411.6.8.2012.MPI.1), 

♦ uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania 
na środowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni z dnia 13.07.2012 r. 
(pismo NS-4901/10/12). 

 
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 dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, 

Benisławskiego, 

⇒ 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 01.10.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony 

ptaków (Dz. U. nr 25, poz. 133), 
• Rozporządzenie Nr 33/2007 Wojewody Pomorskiego z 19.12.2007 r. w sprawie programu ochrony 

powietrza dla aglomeracji trójmiejskiej (Dz. Urz. Woj. Pom. 2008 Nr. 1, poz. 45), 
• 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), 

 

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., 

• Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej, „ARMAAG”. 
www.armaag.gda.pl, 

• Frankowski Z., Zachowicz J. (red.) 2007. Baza danych geologiczno-inżynierskich wraz z 
opracowaniem atlasu geologiczno – inżynierskiego aglomeracji trójmiejskiej Gdańsk – Sopot – 
Gdynia. Min. Środ., PIG, Gdańsk-Warszawa, 

• Koncepcja rozbudowy i modernizacji systemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w 
Gdyni. 2006, BPBK S. A., Gdańsk, 

• Kondracki 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa, 
• Elektroniczna Mapa Akustyczna Miasta Gdyni (EMAMG), 2012, SECTEC Adam Naguszewski, 

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 dzielnicy Obłuże Gdyni, rejon ulic 

Tkackiej i Benisławskiego, uchwalony Uchwałą nr XII/240/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.10.2003 
roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 18.04.2006 r. Nr 41 poz. 825), 

• Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2007, WIOŚ, Gdańsk 2008, 
• Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2008, WIOŚ, Gdańsk 2009, 
• Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2009, WIOŚ, Gdańsk 2010, 
• 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, 
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• Sągin P. 2012. Opracowanie ekofizjograficzne do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego, BPPMG, 

• Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w aglomeracji gdańskiej i Tczewie w roku 2007 
i informacja o działalności fundacji ARMAAG. ARMAAG, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew 2008, 

• Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w aglomeracji gdańskiej i Tczewie w roku 2008 
i informacja o działalności fundacji ARMAAG. ARMAAG, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew 2009, 

• Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w aglomeracji gdańskiej i Tczewie w roku 2009 
i informacja o działalności fundacji ARMAAG. ARMAAG, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew 2010, 

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

• Szukalski J., 1990, Fizycznogeograficzne uwarunkowania rozwoju Gdyni, [w:] Adrjanowska E. 
[red.], Gdynia. Środowisko – przestrzeń - -gospodarka, TMG, Gdynia, 

• Trapp J. 2001. Warunki klimatyczne, [w:] Czochański J. T. [red.], Opracowanie ekofizjograficzne do 
planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Pomorskie Studia 
Regionalne. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk. 

oraz: 
• informacje uzupełniające projektantów planu, 
• wizja terenowa. 
 

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

Obszar planu położony jest w północnej części Gdyni, w granicach dzielnicy Obłuże, przy ul. 

Bosmańskiej (ryc. 1). Teren obejmuje działki 138/53, 139/53, 136/54, 137/54 GD 105, z budynkiem 

dawnego kina „Marynarz”. 

W podziale fizyczno-geograficznym obszar leży w mikroregionach: Kępa Oksywska i Pradolina 

Kaszubska (por. Przewoźniak 1985), w mezoregionie Pobrzeże Kaszubskie (Kondracki 2002). 

Obszar opracowania jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego, zatwierdzonego 

Uchwałą Nr XII/240/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.10.2003 roku. Zgodnie z nimi na objętym zmianą 

terenie 12 UC 1 są przewidziane usługi komercyjne osiedlowe. 

Wskazania dotyczące możliwego i preferowanego przeznaczenia terenów są także zawarte w 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni, zatwierdzonym 

uchwałą Nr XVII/400/08 Rady Miasta Gdyni z 27 lutego 2008 r. Zgodnie z jego ustaleniami obszar 

objęty uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest w strefie miejskiej i 

przeznaczony jest pod: 

• tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny ważniejszych usług 

komercyjnych z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2. 

Działka objęta zmianą planu jest w części zajęta przez budynek kina powstały w latach 30.-40. 

XX w. Obiekt jest obecnie nie użytkowany, od zaplecza pełni jednak funkcję mieszkalną. Teren wokół 
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niego jest zaniedbany, obejmuje pozostałości zieleni urządzonej zdominowanej obecnie przez 

roślinność ruderalną. 

 

3. Wybrane cechy środowiska przyrodniczego 

3.1. Kluczowe komponenty środowiska 

Powierzchnia ziemi i gleby 

Obszar przeznaczony do sporządzenia miejscowego planu położony jest u podstawy strefy 

krawędziowej wysoczyzny Kępy Oksywskiej, sięgającej stokami aż do Pradoliny Kaszubskiej. 

Stosunkowo niewielki teren jest płaski, przekształcony przez zabudowę, lekko nachylony w kierunku 

południowym. Wyniesienie od strony ul. Bosmańskiej sięga ponad 20 m n.p.m. 

Podłoże na obszarze planu stanowią osady wodnolodowcowe składające się z piasków o 

zmiennej granulacji i żwirów (Frankowski, Zachowicz 2007). Miąższość tych gruntów może dochodzić 

do 5 m. 

Gleby na analizowanym obszarze uległy silnym przekształceniom i przemieszczeniom w związku 

z prowadzonymi pracami budowlanymi. W obrębie zabudowy występują gleby silnie przekształcone 

przez działalność ludzką, obecnie reprezentowane przez gleby urbanoziemne. 

 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Obszar objęty pracami nad planem miejscowym jest pozbawiony wód powierzchniowych. 

Cechuje się dobrą przepuszczalnością wodną gruntów występujących w strefie krawędziowej. Spływ 

powierzchniowy wód opadowych skierowany jest w kierunku południowym i południowo-zachodnim, 

zgodnie z rzeźbą terenu. Nie występuje naturalna zlewnia (BPBK 2006), a spływające wody podzielone 

są sztucznie na zlewnie kolektorów kanalizacji deszczowej, odbierających wody opadowe z terenów 

zabudowanych i odprowadzających je do basenów portowych, a stamtąd do Zatoki Puckiej. 

Wody podziemne pierwszego poziomu wodonośnego występują w obrębie wysoczyzny Kępy 

Oksywskiej głównie w czwartorzędowych piaskach ze żwirami oraz drobnoziarnistych piaskach 

miocenu; obie warstwy pozostają ze sobą w kontakcie hydraulicznym. Zgodnie z mapą 

hydrogeologiczną Polski (1 : 50 000, PIG 1998) obszar opracowania jest położony w strefie, w której 

rzędne zwierciadła wody pierwszego poziomu wodonośnego nie przekraczają 5 m n.p.m. Głębokość 

zalegania wód może zatem wynosić ponad 15 m. Przepływ podziemny na wysoczyźnie skierowany jest 

w stronę południowo-wschodnią, w stronę kanałów portowych. Poziomy wodonośne na obszarze 

objętym opracowaniem są słabo izolowane, ze stwierdzonym średnim lub bardzo wysokim stopniem 

zagrożenia zanieczyszczeniem wód (Mapa 1 : 50 000, PIG 1998). 
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Klimat, stan aerosanitarny, klimat akustyczny 

Warunki makroklimatyczne obszaru opracowania wynikają z położenia Gdyni nad Zatoką 

Gdańską, w obrębie Pobrzeża Kaszubskiego (część wschodnia miasta) oraz w strefie krawędziowej 

Pojezierza Kaszubskiego (część zachodnia), z zaznaczającymi się wpływami cech klimatu krainy 

nadmorskiej i pojeziernej. Efektem tego jest duża zmienność stanów pogody oraz złagodzenie rocznych 

i dobowych kontrastów termicznych, przejawiające się podniesieniem temperatury powietrza w półroczu 

jesienno-zimowym i obniżeniem w półroczu wiosenno-letnim, z wiosną chłodniejszą od jesieni. Rejon 

pobrzeża odznacza się przy tym wysokimi wartościami usłonecznienia w stosunku do pojezierza, 

zwłaszcza w maju i czerwcu. Usłonecznienie rzeczywiste (czas kiedy nieprzesłonięte słońce jest nad 

horyzontem) w miesiącach letnich w rejonie Gdyni dochodzi do 750 godzin, a w samym czerwcu 

przekracza 255. Średnia roczna suma wynosi 1 700 godzin (Trapp 2001). Wartości te należą do 

najwyższych w Polsce. Zwiększone wartości wykazuje wilgotność względna powietrza, przy czym 

najbardziej wilgotne są miesiące zimowe (Szukalski 1990). W Gdyni notuje się także większą liczbę dni 

mglistych niż w głębi lądu. Niższe od średnich dla Niżu Polskiego są natomiast sumy opadów, ze 

względu na położenie Pobrzeża Kaszubskiego i przyległych partii pojeziernej wysoczyzny w cieniu 

opadowym Pojezierza Pomorskiego. Roczna suma opadów atmosferycznych wynosi 535 mm, 

największe opady występują w lipcu i wynoszą 79,2 mm, najniższe – w marcu i wynoszą 22,7 mm 

(Szukalski 1990). W obrębie głęboko wciętej pradoliny przeważają wiatry północno-zachodnie, wiejące 

zgodnie z kierunkiem specyficznie ukształtowanej rzeźby terenu. Takie ukształtowanie terenu sprzyja 

powstawaniu efektu tunelowego i znacznemu przyspieszaniu prędkości wiatru. Stąd też 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 obszaru objętego planem wpływa niekorzystnie na odczuwanie komfortu 

cieplnego, umożliwia jednak dobre przewietrzanie tej części miasta. Natomiast poprawę warunków 

termicznych w ciągu dnia zapewnia południowa ekspozycja skarp strefy krawędziowej; takie 

ukształtowanie terenu zapewnia korzystne nasłonecznienie większości terenu opracowania. W porze 

nocnej jednak w warunkach pogody radiacyjnej (bezchmurne niebo, brak wiatru), pochylone ku 

pradolinie skarpy strefy krawędziowej sprzyjają występowaniu spływów zimnego powietrza.  

Stan zanieczyszczenia powietrza w dzielnicy Obłuże 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 części miasta, 

stwierdzano tu jedynie przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM 10 (Ocena 
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WIOŚ 2008-2009) oraz zagrożenie niespełnieniem celów długoterminowych ustalonych na rok 2020 dla 

stężenia ozonu (O3) (Ocena WIOŚ 2008-2010). 

W trakcie pomiarów wykonywanych do roku 2006 stwierdzano liczne ponadnormatywne 

przekroczenia dla pyłu zawieszonego PM 10 oraz niedotrzymanie, wyznaczonego na 2005 rok, terminu 

osiągnięcia poziomu dopuszczalnego bez przekroczeń. Z tego też powodu opracowano program 

ochrony powietrza dla aglomeracji trójmiejskiej, ustanowiony rozporządzeniem Nr 33/2007 Wojewody 

Pomorskiego z 19.12.2007 r. Od 2007 roku zauważalna jest poprawa uzyskiwanych wyników 

średniorocznych i średniodobowych stężeń pyłu w punkcie fundacji „ARMAAG” na Pogórzu.  

Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę Nr 1203/XLIX/10 z dnia 28.06.2010 r. w 

sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej. Nowy program 

wskazuje na powody przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, które są 

związane przede wszystkim z emisją liniową (komunikacyjną), w drugiej kolejności emisją 

powierzchniową (komunalną): 

• w emisji liniowej największy udział ma emisja z unosu, czyli z suchego zabrudzenia, 

wzniecanego podczas ruchu pojazdów, zalegającego na jezdni pyłu, w mniejszym stopniu 

emisja ze spalania paliwa w silnikach pojazdów oraz z tarcia kół pojazdów, 

• w emisji powierzchniowej największy udział ma emisja z indywidualnego spalania paliw na cele 

komunalno-bytowe, gdzie dominują paliwa stałe – węgiel i drewno. 

Na stacji Fundacji „ARMAAG” w Gdyni Pogórzu spełniany był wyznaczony poziom docelowy dla 

stężenia ozonu (O3), założony do osiągnięcia w roku 2010. Pomimo to stwierdzane były do 2009 roku 

przekroczenia dopuszczalnej częstości występowania w ciągu roku ponadnormatywnego stężenia 

ośmiogodzinnego dla ozonu, dla którego całkowity brak przekroczeń przyjęto jako cel długoterminowy 

ustalony na rok 2020 (Ocena WIOŚ 2010). Główną przyczyną obecności podwyższonego stężenia tego 

gazu w powietrzu jest ruch pojazdów po głównych arteriach komunikacyjnych oraz intensywne 

promieniowanie słoneczne. Stwierdzane przekroczenia na stacji zlokalizowanej jednak poza głównymi 

trasami komunikacji samochodowej w dzielnicy Pogórze wskazują, że stan ten może występować 

znacznie częściej i na większej przestrzeni niż wskazują na to dane pomiarowe (Ocena WIOŚ 2008-

2010). 

Podstawowym źródłem stwierdzonych zanieczyszczeń powietrza w rejonie opracowania jest 

komunikacja samochodowa. Większość emisji liniowej pochodzi z jezdni o największym ruchu 

pojazdów, tj. z ulic: Unruga i Bosmańskiej. Nie bez znaczenia dla lokalnego stanu aerosanitarnego jest 

emisja powierzchniowa z indywidualnych kotłowni i pieców grzewczych zlokalizowanych na terenie 

okolicznej zabudowy jednorodzinnej. 
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Klimat akustyczny w rejonie obszaru opracowania jest charakteryzowany przez 

ponadnormatywne natężenie hałasu drogowego, stwierdzanego dla zabudowy chronionej występującej 

wzdłuż ul. Bosmańskiej oraz wzdłuż ulic: Unruga i Nasypowej. Funkcja reprezentowana na obszarze 

dotychczasowego planu jako zabudowa usługowa nie jest objęta ochroną akustyczną. Na Elektronicznej 

Mapie Akustycznej Miasta Gdyni EMAMG (SECTEC 2012), przyległe tereny mieszkaniowe z przewagą 

zabudowy jednorodzinnej wzdłuż ul. Bosmańskiej (ryc. 2), są objęte ochroną akustyczną na podstawie 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 01.10.2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, tj. rozporządzenie Ministra Środowiska z 

dn. 14.06.2007 r. Notuje się na nich przekroczenia dopuszczalnego średniego długookresowego 

poziomu dźwięku A [dB], dla hałasu komunikacyjnego wynoszącego dla całej doby 64 dB (LDWN) oraz 

59 dB dla pory nocy (LN) (ryc. 3, 4). Na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zlokalizowanej 

wzdłuż ulic Unruga i Nasypowej, także notowane są przekroczenia dopuszczalnego średniego 

długookresowego poziomu dźwięku A [dB], dla hałasu komunikacyjnego wynoszącego dla całej doby 68 

dB (LDWN) oraz 59 dB dla pory nocy (LN) (ryc. 3, 4). 

W rejonie planu nie stwierdzono innych znaczących źródeł zanieczyszczeń powietrza i hałasu. 

 

Szata roślinna 

Otoczenie budynku kina stanowią powierzchnie utwardzone oraz pozostałości dawnej urządzonej 

zieleni towarzyszącej. Obecnie jest ona zdominowana przez zbiorowiska ruderalne. Śladem dawnego 

zagospodarowania pozostały tylko pojedyncze krzewy ozdobne, m.in. lilaka. Po zachodniej stronie 

budynku rośnie okaz topoli włoskiej w wieku ok. 60-70 lat. 

 

3.2. Walory przyrodnicze, konieczny zakres ich ochrony 

Obszar planu nie posiada obiektów przyrodniczych o wysokim stopniu naturalności i odznacza 

się przeciętnym walorem przyrodniczym. 

 

3.3. Przyrodnicze powiązania z terenami sąsiednimi, konieczny zakres ich ochrony 

Podnóże strefy krawędziowej zlokalizowane w pradolinie pod względem przepływu materii jest 

podporządkowana terenom wysoczyzny. Jest bazą drenażu dla wód podziemnych, przejmuje spływy 

powierzchniowe ze zboczy strefy krawędziowej oraz spływy chłodnych mas powietrza. Jest więc w ten 

sposób miejscem kumulowania się (długo- lub krótkotrwałego) skutków różnych form oddziaływania na 

środowisko, obecnych na terenach wyżej położonych. Sposób zagospodarowania strefy krawędziowej 

Kępy Oksywskiej decyduje tym samym o jakości środowiska u jej podstawy. 
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Powiązania przyrodnicze z terenami sąsiednimi na poziomie przyrody ożywionej są w rejonie 

opracowania osłabione. Pomimo istnienia użytków zielonych w głębi Pradoliny Kaszubskiej oraz enklaw 

lasu w strefie krawędziowej Kępy Oksywskiej powiązania przyrodnicze są skutecznie ograniczone 

poprzez silne bariery wynikające z istnienia zabudowy mieszkaniowej i przemysłowo-usługowej w 

pradolinie oraz ruchliwych ulic przecinających krawędź wysoczyzny. 

 

4. Walory kulturowe i cechy krajobrazu 

Znajdujący się na działce budynek dawnego kina przy ul. Bosmańskiej 127/129 jest wpisany do 

gminnej ewidencji zabytków. 

 

5. Znaczenie dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu dla jakości 
środowiska 

Cały teren planu jest silnie przekształcony poprzez działalność człowieka, związaną z realizacją 

istniejącej zabudowy. Zabudowa jest obecnie nie użytkowana, a teren – zdegradowany. Przekształcenia 

dotyczą przede wszystkim powierzchni ziemi i szaty roślinnej. Poziom emisji przy uwzględnieniu 

dotychczasowej funkcji usługowej osiedlowej jest znikomy. 

 

6. Obowiązujący i postulowany zakres ochrony zasobów środowiska 

Obszar opracowania nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody, określoną w ustawie 

z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Najbliższe formy ochrony przyrody znajdują się w odległości 

ok. 2,5 km od obszaru objętego planem (ryc. 5). 

Tak jak w całym mieście, w granicach analizowanego obszaru 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), 
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⇒ stosowanie technik ograniczających emisję niezorganizowaną, w tym ograniczających pylenie ze 

składowisk materiałów sypkich i węgla. 

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. 

Obszar planu położony jest w obrębie obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy”, wskazanego w dokumentacji 

hydrogeologicznej GZWP (Aneks nr 2... 2000), choć formalnie nieobowiązującego. 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. 

 

7. Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Do analizowanego obszaru można odnieść następujące ustalenia studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdyni: 
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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, 
5. Rekultywacja i rewaloryzacja środowiska terenów zdewastowanych i zaniedbanych przyrodniczo, 
6. Eliminacja aktualnych i potencjalnych konfliktów na tle ekologicznym z sąsiednimi gminami, 
7. Kształtowanie środowiska przyrodniczego obszarów zasilających miasto w zakresie stymulującym 

trwałe wykorzystanie ich zasobów. 

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, 
∗ wprowadzenie biologicznych lub technicznych ekranów akustycznych wzdłuż najbardziej 

uciążliwych tras komunikacyjnych, tam gdzie jest to możliwe, 
∗  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: 

∗ eliminacja zrzutów ścieków komunalnych i gospodarczych do cieków, 
∗ oczyszczanie fizyczne i biologiczne wszystkich ścieków komunalnych i przemysłowych, 
∗ podczyszczanie wód opadowych z terenów przemysłowych i komunikacyjnych przed ich 

odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej, 
∗ podczyszczanie i retencjonowanie wszystkich wód opadowych przed ich zorganizowanym 

odprowadzaniem do cieków, 

• rewaloryzacja bioklimatu: 
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∗ 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, 

wzrost efektywności ochrony przyrody i kształtowanie osnowy ekologicznej miasta: 

• wzrost bioróżnorodności miejskich struktur przyrodniczych: 

∗ zachowywanie na terenach zielonych miasta enklaw naturalnych i półnaturalnych ekosystemów: 
oczek wodnych, podmokłości, torfowisk, wyróżniających się krajobrazowo, starych zadrzewień 
itp. 

∗ 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, 

• ochrona terytorialna mikropłatów ekologicznych: 

∗ drobnych kompleksów leśnych i semileśnych, 
∗ drobnych zbiorników wodnych i terenów hydrogenicznych, zwłaszcza torfowiskowych, 
∗ 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: 

∗ rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w celu objęcia wszystkich terenów zainwestowanych 
miasta, 
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∗ 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 obciążenia 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, 

∗ zaniechanie technicznej regulacji koryt cieków i preferowanie metod naturalnych, zgodnych 
z ekologicznymi funkcjami struktur przyrodniczych dolin cieków, 

• 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: 

• rekultywacja terenów przemysłowych, poprzemysłowych i składowych: 

∗ uaktywnienie biologiczne terenów niepokrytych sztucznymi nawierzchniami, 
∗ wprowadzenie stref zieleni izolacyjno-krajobrazowej, 

• rewaloryzacja terenów zabudowy śródmiejskiej: 

∗ wzbogacenie struktury biotycznej terenów zielonych, 
∗ uaktywnienie biologiczne fragmentów zdewastowanych, 
∗ zwiększanie zróżnicowania zieleni na terenach publicznych, w tym także wzrost udziału zieleni 

wysokiej, 

• rewaloryzacja terenów wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej: 

∗ uaktywnienie biologiczne fragmentów zdewastowanych, 
∗ izolacja od głównych tras komunikacji samochodowej wielopiętrowymi strefami zieleni buforowej, 
∗ zwiększenie udziału zieleni wysokiej, przede wszystkim na nowych osiedlach, 
∗ kształtowanie osiedlowych terenów zielonych o funkcji rekreacyjnej, 
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eliminacja aktualnych i potencjalnych konfliktów na tle ekologicznym z sąsiednimi gminami: 

• ograniczanie uciążliwości środowiskowej obiektów położonych w Gdyni oddziaływujących 
negatywnie na jej otoczenie: 

∗ dostawa zanieczyszczeń do wód Zatoki Gdańskiej (Port Handlowy Gdynia, Port Wojenny Gdynia, 
Stocznia Gdynia SA, Stocznia ”Nauta”, kanalizacja deszczowa miasta), 

 

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. 

Ochrona dziedzictwa kulturowego w planach miejscowych 

W zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy objąć ochroną 

wymienione w studium obiekty, a także obszary obejmujące zespoły zabudowy o wysokiej wartości 

historycznej i kulturowej, ujęte w 3 strefy ochrony konserwatorskiej oraz 2 obszary o specyficznej formie 

ochrony (cmentarze historyczne). W planach miejscowych należy uściślić listę obiektów i granice 

obszarów, które będą objęte ochroną konserwatorską oraz obowiązujące zasady ochrony, 

uwzględniając stan zachowania zasobów i istniejące uwarunkowania. Dla każdego obiektu i dla 

każdego obszaru powinny być sprecyzowane szczegółowe zapisy ochrony.  

 

8. Wnioski i zalecenia opracowania ekofizjograficznego 

Dla obszaru obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

proponowano uwzględnienie następujących zasad zabudowy i zagospodarowania terenu (Sągin 2012): 

• działka znajduje się w obrębie zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (i wielorodzinnej 

niskiej) i mieszkaniowo-usługowej, nowo planowane funkcje nie powinny zwiększać poziomu emisji 

do środowiska w porównaniu z przeznaczeniem dotychczasowym, zwłaszcza hałasu. 
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9. Ustalenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Zmiana ustaleń planu dotyczy obszaru o powierzchni 0,19 ha stanowiącego dotychczas jeden 

teren 12 UC1 a obecnie dwa tereny o przeznaczeniach oznaczonych symbolami: 

1) 12 MN3,MW4,UC1 – z wprowadzonymi zmianami polegającymi na: 

• dodaniu do dotychczasowej funkcji UC1 (usługi komercyjne osiedlowe) funkcji zabudowy 

mieszkaniowej MN3 ,MW4, tj. zabudowa jednorodzinna i małe domy mieszkalne oraz 

zabudowa wielorodzinna niska, 

• obniżeniu maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy z 1,0 do 0,6, 

• obniżeniu dopuszczalnej wysokości zabudowy – do 11,0 m (3 kondygnacji nadziemnych) z 12,0 

m– jedynie w przypadku adaptacji istniejącego budynku dopuszcza się zachowanie jego 

wysokości, 

• podwyższeniu minimalnej wymaganej wartości powierzchni biologicznie czynnej z 10% do 30% 

powierzchni działki – jedynie w przypadku adaptacji istniejącego budynku pozostaje min. 10 %, 

• obniżeniu pokrycia działki zabudową z 40% do 25% (spadek o 15 %) – jedynie w przypadku 

adaptacji istniejącego budynku pokrycia zabudową spadnie o 10 %, 

• dopisaniu do warunków wynikających z ochrony środowiska: 

o  występowania od strony ul. Bosmańskiej przekroczenia wartości poziomów 

dopuszczalnego hałasu komunikacyjnego dla terenów mieszkaniowo-usługowych. Plan 

wprowadza obowiązek zastosowania odpowiednich zabezpieczeń przeciwhałasowych w 

ramach inwestycji, 

o wykluczenia lokalizacji obiektów lub działalności, których uciążliwości na granicy działki 

mogłyby powodować przekroczenie standardów jakości środowiska wymaganych dla 

zabudowy mieszkaniowej, 

• dopisaniu do warunków konserwatorskich obecności obiektu o walorach kulturowych, 

możliwego do przekształceń – budynku dawnego kina przy ul. Bosmańskiej 127/129; w razie 

ingerencji w strukturę budynku lub jego całkowitej rozbiórki należy go udokumentować oraz 

zachować wartościowe elementy – w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków, 

2) 19 KZ 1/2 – z wprowadzeniem funkcji komunikacyjnej polegającej na: 

• poszerzeniu ulicy zbiorczej (ul. Bosmańska) pod lokalizację przystanku komunikacji miejskiej. 
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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 

Planowana zmiana prowadzi do dodania do dotychczasowej funkcji usługowej funkcje 

mieszkaniowe, ze zmniejszeniem intensywności zabudowy i zwiększeniem wymaganej powierzchni 

biologicznie czynnej, oraz do wydzielenia z powierzchni terenu zatoki autobusowej pod istniejący 

przystanek miejskiej komunikacji zbiorowej. Docelowe przeznaczenia odpowiadają w pełni panującym 

na działce warunkom środowiska oraz będą generowały zbliżony do spodziewanego wcześniej zestawu 

emisji, na poziomie przeciętnym dla miejskiej zabudowy osiedlowej, nie odbiegającym od poziomu 

właściwego terenom okolicznej zabudowy i komunikacji. 

 

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. Powierzchnia ziemi i pokrywa 

roślinna już są silnie przekształcone przez istniejące zagospodarowanie. Przy planowanym 

przeznaczeniu terenu na funkcje mieszkaniowo-usługowe i komunikacyjne poziom emisji 

zanieczyszczeń powietrza, hałasu, ścieków i odpadów komunalnych nie wzrośnie. Zwiększy się udział 

i najprawdopodobniej jakość zieleni towarzyszącej zabudowie, a oddziaływanie hałasu 

komunikacyjnego na zabudowę akustycznie chronioną zostanie ograniczone przez odpowiednie 

zabezpieczenia w ramach prowadzonych inwestycji. W ostatecznej ocenie można przyjąć, że ustalenia 

zmiany planu miejscowego będą neutralne dla lokalnej jakości środowiska. 

 

10.3. Stopień ochrony przyrody 

Realizacja ustaleń zmienionego planu miejscowego nie wpłynie na lokalne wartości przyrodnicze. 

W granicach obszaru planu nie ma obiektów reprezentujących naturalne składniki przyrody. 

 

10.4. Oddziaływanie na wartości kulturowe i krajobraz 

Projekt dokumentu określa warunki ochrony istniejącego budynku dawnego kina, ze względu na 

stosunkowo niską wartość dopuszczonego do rozbiórki. Zgodnie z ustaleniami projektu w razie 

ingerencji w strukturę budynku lub jego całkowitej rozbiórki należy go udokumentować oraz zachować 

wartościowe elementy, w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków. 
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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. 

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 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 

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. Planowana zmiana ustaleń planu miejscowego prowadzi do dodania do dotychczasowej funkcji 

usługowej funkcje mieszkaniowe, ze zmniejszeniem intensywności zabudowy i zwiększeniem 

wymaganej powierzchni biologicznie czynnej, oraz do wydzielenia z powierzchni terenu zatoki 

autobusowej pod przystanek miejskiej komunikacji zbiorowej. 

2. Docelowe przeznaczenie odpowiada w pełni panującym na działce warunkom środowiska oraz 

będzie generowało zbliżony do spodziewanego wcześniej zestaw emisji, na poziomie przeciętnym 

dla miejskiej zabudowy osiedlowej, nie odbiegającym od poziomu właściwego terenom okolicznej 

zabudowy i komunikacji; zwiększy się udział i najprawdopodobniej jakość zieleni towarzyszącej 

zabudowie. 
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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, 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. 

 



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 27.06.2012 r. i 

ogłoszeniem z dnia 05.07.2012 r. (Polska Dziennik Bałtycki) oraz z dnia 06.07.2012 r. (Ratusz, nr 1058- 

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

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, 

rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego. Zainteresowani mogli składać do Prezydenta Miasta Gdyni 

wnioski dotyczące opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 

27.07.2012 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 dzielnicy Obłuże 

w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego. 

 

 

 
 


