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STRESZCZENIE 

Opracowanie obejmuje ocenę skutków dla środowiska zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z 

drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej.  

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. 

Na obszarze objętym zmianą planu ustalenia pozwalają zachować dotychczasowy stopień 

oddziaływania na środowisko. Zmiana ustaleń nastąpi na fragmencie terenu dotychczas wyłączonym z 

zabudowy i przeznaczonym do zagospodarowania w formie zieleni, obecnie zadrzewionym jednak o 

przeciętnych wartościach przyrodniczych. Został on włączony do powierzchni o dopuszczonej lokalizacji 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej, jednak z reorganizacją jej proponowanego 

ustawienia. i ominięciem najstarszej części drzewostanu. 

Zmiana nie wpłynie na warunki życia mieszkańców. Nie będzie miała negatywnego wpływu na 

Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz zlokalizowany na północny – wschód od terenu Polany 

Bernadowskiej rezerwat przyrody „Łęg nad Swelinią”. 

Ilość emisji do środowiska nie zwiększy się w stosunku do dotychczasowego oddziaływania na 

środowisko. 

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

Jakość środowiska w rejonie objętym zmianą 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 Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i 

ciągiem infrastruktury technicznej, 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/379/12 Rady Miasta Gdyni z 23.05.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni 
– Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej, 

 uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania 
na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego RDOŚ-Gd-
PNII.411.6.11.2012.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-4901/9/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni z dnia 
13.07.2012 r. 

 
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 Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z 

drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej, 

 wskazanie możliwych sposobów ograniczenia ewentualnego negatywnego oddziaływania na 

środowisko proponowanych w planie rozwiązań oraz sposobów przyszłej kontroli tego 

oddziaływania. 
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Opracowanie niniejsze obejmuje teren odpowiadający obszarowi objętemu planem i 

pozostającemu w zasięgu oddziaływania jego ustaleń. 

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), 

 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: 

 Elektroniczna Mapa Akustyczna Miasta Gdyni, 2012, SECTEC Adam Naguszewski, Gdańsk, 

 Kondracki 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa, 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana 
Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej, zatwierdzonego Uchwałą 
Nr XXVII/629/05 Rady Miasta Gdyni z 26.01.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 29 marca 2005 r., 
Nr 29, 578), 

 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, 

 Roszman H. 2004. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe części dzielnicy Mały Kack w Gdyni 
– Polana Bernadowo dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, POŚ 
H. Roszman, Gdynia, 

 Roszman H. 2004. Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z 
drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej, POŚ H. Roszman, Gdynia, 

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

oraz: 

 informacje uzupełniające projektantów planu, 

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

Obszar planu położony jest w południowej części Gdyni, w granicach dzielnicy Mały Kack w 

południowo-zachodniej części Polany Bernadowo. (ryc. 1). Granice obszaru objętego zmianą obejmują 

teren oznaczony, w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 

04 MN1. 

W podziale fizyczno-geograficznym obszar planu znajduje się w mikroregionie Wysoczyzna 

Gdańska (Przewoźniak 1985) w mezoregionie Pojezierze Kaszubskie (Kondracki 2002). 

Obszar opracowania jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i 

ciągiem infrastruktury technicznej, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVII/629/05 Rady Miasta Gdyni z 

26.01.2005 r. 

W planie obowiązującym teren oznaczony symbolem 04 MN1 przeznaczony jest pod zabudowę 

jednorodzinną wolno stojącą. Z uwagi na położenie w obrębie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego na 

terenach sąsiadujących z lasem, wyłączono z zabudowy pas terenu do zagospodarowania w formie 

zieleni. Szerokość tego pasa ustalono na 30.0 m od granicy lasu, z lokalnymi poszerzeniami. Na terenie 

04 MN1 poszerzeniem objęto zadrzewiony nieużytek. Minimalną powierzchnię działek budowlanych, 

których część stanowi teren wyłączony z zabudowy, przeznaczony do zagospodarowania w formie 

zieleni, ustalono na 3000 m2, dopuszczając minimalną powierzchnię działki 2500 m2 w przypadku 

istniejących wydzieleń, przy czym powierzchnia działki pozostająca poza strefą wyłączoną z zabudowy 

powinna wynosić minimum 1200 m2. 

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 27.02.2008 r. Zgodnie z jego ustaleniami obszar objęty 

zmianą planu stanowi teren z dużym udziałem terenów zieleni biologicznie czynnej, z przeznaczeniem 

pod zabudowę mieszkaniową o przewadze zabudowy jednorodzinnej. 

Obszar zmiany planu jest gruntem porolnym, częściowo zajętym przez budynki jednorodzinne z 

towarzyszącą zielenią urządzoną częściowo zaś porośnięty wieloletnią murawą o niejednorodnym 

składzie gatunkowym z luźnym nalotem młodych drzew, zwłaszcza brzozy i sosny. Rozszerzenie terenu 

w obowiązującym planie wyłączonego spod zabudowy obejmuje niewielkie, stare wyrobisko, porośnięte 

sosnowym zadrzewieniem w wieku ok. 40 lat. Sąsiedztwo stanowią inne działki z zabudową 

jednorodzinną. Obszar objęty zmianą ustaleń planu jest położony już w obrębie zboczy doliny, której 

górną część obejmuje Polana Bernadowska. Z tego względu kierunek spływu wód i przepływu materii 
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powoduje, że analizowany teren nie będzie się znajdował pod wpływem działań prowadzonych na 

północ i wschód od niego, w szczególności zabudowy mieszkaniowej i terenu rolnego. Sam może mieć 

jednak wpływ na powierzchnie położone poniżej, choć ze względu na charakter planowanych tu funkcji 

nie będzie on znaczący. 

 

3. Wybrane cechy środowiska przyrodniczego 

3.1. Kluczowe komponenty środowiska 

Zgodnie z charakterystyką zawartą w opracowaniu ekofizjograficznym obszar Polany 

Bernadowskiej znajduje się w obrębie strefy krawędziowej wysoczyzny morenowej Pojezierza 

Kaszubskiego. Zajmuje górny fragment doliny erozyjnej – jej dno oraz zachodnie zbocza z ostańcami 

erozyjnymi w postaci wyniesień. Poniżej, w kierunku południowo-wschodnim i wschodnim dolina jest 

wykorzystywana przez potok Swelina. Obszar objęty zmianą ustaleń planu położony jest na 

południowym obrzeżu polany, w strefie zboczy doliny. Teren jest tu stosunkowo płaski, lekko nachylony 

w kierunku północnym i wschodnim. Jedynie w zachodniej części analizowanego obszaru znajduje się 

wzniesienie sięgające 7-8 m wysokości względnej, we fragmencie jednak rozkopane i zastąpione przez 

niewielkie, stare, zarastające wyrobisko. W północnej i wschodniej jego części powierzchnia ziemi 

została przekształcona przez zabudowę. 

Płytkie podłoże budują utwory piaszczyste o różnym stopniu uziarnienia (Roszman 2004). Mogą 

tu występować cienkie przewarstwienia gruntów spoistych (glin o różnym stopniu spiaszczenia). 

Zgodnie z oceną opracowania ekofizjograficznego warunki geotechniczne są generalnie korzystne dla 

posadowienia obiektów. 

Jest to teren należący do zlewni Swelini, pozbawiony zorganizowanego odpływu 

powierzchniowego. 

Poza doliną płytkie wody gruntowe zalegają poniżej głębokości potencjalnego posadowienia 

obiektów (2-3 m ppg.; Roszman 2004). Bazą drenażu dla płytkich wód gruntowych jest ciek Swelina. 

Głębsze warstwy wodonośne są drenowane bezpośrednio do Zatoki Gdańskiej. Wody podziemne na 

okolicznych posesjach są ujmowane indywidualnie z głębokości 20-50 m. Izolacja od powierzchni 

eksploatowanych poziomów wodonośnych nie jest dobrze rozpoznana. Część z użytkowanych otworów 

sięga warstwy wodonośnej, która ma prawdopodobnie swoje wychodnie w postaci terenów 

źródliskowych Sweliny. 

Klimat lokalny charakteryzuje się mało korzystnymi warunkami bioklimatycznymi (Roszman 

2004). Warunki miejscowe (rzeźba terenu, zabudowa, leśne otoczenie) mają znaczny wpływ na 

kształtowanie się warunków wietrznych w przyziemnych warstwach atmosfery. Ze względu na znaczne 
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osłonięcie obszaru planu siła wiatru jest tu znacznie osłabiana. Teren jest podatny na występowanie 

inwersji temperaturowych (występowanie chłodnych mgieł, niższe temperatury przy powierzchni ziemi). 

Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie dzielnic Karwiny, Mały Kack i Wielki Kack jest 

kontrolowany przez stację pomiarową znajdującą sie w dzielnicy Gdynia-Karwiny, obsługiwaną przez 

Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku. Stacja prowadzi pomiar stężenia 

średniodobowego i średniorocznego związków lotnych SO2 i NO2 oraz pyłu zawieszonego PM 10 w 

powietrzu. Dane zebrane w tej stacji z lat 1999-2008 nie wskazują na przekroczenie poziomów 

dopuszczalnych. Daje to podstawę do określenia jakości powietrza, w odniesieniu do zanieczyszczeń 

gazowych i pyłowych, w tej części miasta jako dobrą. Polana Bernadowo jest pozbawiona znaczących 

źródeł komunikacyjnych zanieczyszczeń powietrza. Podstawowym źródłem emisji są indywidualne 

systemy ogrzewania w rozwijającej się wokół zabudowie mieszkaniowej.  

Polana jest oddalona również od istotnych źródeł hałasu, komunikacyjnego, jak i przemysłowego 

(Elektroniczna Mapa Akustyczna 2012). 

Obszar zmiany planu jest gruntem porolnym, częściowo zajętym przez zabudowania 

jednorodzinne z towarzyszącą zielenią urządzoną częściowo zaś porośnięty wieloletnią murawą o 

niejednorodnym składzie gatunkowym, z udziałem gatunków ruderalnych, ciepłolubnych muraw i 

łąkowych. Teren pokrywa również luźny nalot lekko nasiennych drzew, zwłaszcza brzozy i sosny w 

wieku do 5 lat. Rozszerzenie terenu wyłączonego spod zabudowy, wskazanego w obowiązującym 

planie obejmuje niewielkie, stare wyrobisko, porośnięte sosnowym zadrzewieniem w wieku ok. 40 lat, z 

domieszką młodszych egzemplarzy gatunków liściastych: buka, dęba, topoli osiki i in. 

 

3.2. Walory przyrodnicze, konieczny zakres ich ochrony 

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

odznacza się przeciętnym walorem przyrodniczym. Istniejące zadrzewienie w wyrobisku ma znaczenie 

głównie krajobrazowe oraz jako element podnoszący biologiczną różnorodność w obrębie zabudowy. 

 

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

Polana Bernadowska jest bezpośrednio otoczona lasami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 

mając swobodny kontakt z systemem przyrodniczym TPK. Jej teren może być wykorzystywany przez 

szereg gatunków zwierząt (głównie ptaków i ssaków) z terenów leśnych, ale także szereg gatunków 

(głównie roślin) synantropijnych może przenikać do pobliskich drzewostanów. 

Podstawową jednak formą funkcjonowania powiązań przyrodniczych w opisywanym rejonie jest 

spływ powierzchniowy i płytki przepływ podziemny wód. Polana znajduje się w strefie podziemnego 
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zasilania źródeł Sweliny oraz bezpośrednio samego cieku, mając istotne znaczenie dla jakości jego 

środowiska, a także środowiska w granicach rezerwatu przyrody „Łęg nad Swelinią”. 

Obszar objęty zmianą ustaleń planu jest położony już w obrębie zboczy doliny, której górną część 

obejmuje Polana Bernadowska. Z tego względu kierunek spływu wód i przepływu materii powoduje, że 

analizowany teren nie będzie się znajdował pod wpływem działań prowadzonych na północ i wschód od 

niego, w tym zabudowy mieszkaniowej i terenu rolnego. Sam może mieć jednak wpływ na powierzchnie 

położone poniżej, choć ze względu na charakter planowanych tu funkcji nie będzie on znaczący. 

 

4. Walory kulturowe i cechy krajobrazu 

Obszar zmiany planu jest pozbawiony obiektów ujętych w rejestrze lub ewidencji zabytków. 

Krajobraz odpowiada typowi krajobrazu podmiejskiego-urbanizowanego, gdzie coraz większą rolę 

odgrywa w nim zabudowa oraz jej estetyka, kosztem elementów przyrodniczych. 

 

5. Znaczenie dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu dla jakości 
środowiska 

Teren planu jest obecnie przeznaczony pod funkcję mieszkaniową jednorodzinną z zielenią 

towarzyszącą, wymagającą mało znaczącego stopnia przekształceń powierzchni ziemi i pokrywy 

roślinnej, a także odznaczającą się niewielkim stopniem emisji podczas swojego funkcjonowania. 

Aktualnie opisywany obszar jest tylko w części zabudowany i jego oddziaływanie na otoczenie można 

uznać za nieistotne dla lokalnej jakości środowiska. 

 

6. Obowiązujący i postulowany zakres ochrony zasobów środowiska 

Obszar opracowania jest położony w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (ryc.2) 

funkcjonującego obecnie na podstawie uchwały 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). Zgodnie z zapisami uchwały szczególne cele ochrony Parku stanowi: 

1. zachowanie zespołu form ukształtowania terenu strefy krawędziowej wysoczyzny morenowej, 

stanowiącej unikat morfologiczny w skali europejskiej, 

2. zachowanie szczególnych walorów środowiska wodnego parku, zwłaszcza jezior lobeliowych i 

cieków o podgórskim charakterze, 

3. utrzymanie pozytywnego wpływu lasów parku na warunki klimatyczne aglomeracji gdańskiej, 

4. zachowanie bogactwa szaty roślinnej z jej różnorodnością botaniczną i regionalną specyfiką 

ekosystemów leśnych i nieleśnych, zwłaszcza fitocenoz źródliskowych, torfowiskowych, łąkowych i 

polnych, 
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5. dążenie do renaturalizacji zbiorowisk leśnych pod względem składu gatunkowego oraz struktury 

wiekowej i przestrzennej drzewostanów, 

6. utrzymanie różnorodności siedlisk i mikrosiedlisk warunkujących bogactwo mykoflory i fauny, 

7. zapewnienie warunków dla migracji fauny w obrębie parku oraz między parkiem a jego 

regionalnym otoczeniem oraz przeciwdziałanie fragmentacji kompleksów leśnych, 

8. ochrona dziedzictwa kulturowego parku, w szczególności zachowanie historycznej sieci dróg o 

charakterze komunikacyjnym i rekreacyjnym, układów urbanistycznych i ruralistycznych oraz 

zespołów architektoniczno - przyrodniczych, a także niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 

9. ochrona i rewaloryzacja szczególnych wartości krajobrazowych parku, a zwłaszcza bezleśnych 

dolin, unikatowej ekspozycji strefy krawędziowej oraz obszarów współistnienia krajobrazu 

naturalnego i kulturowego. 

Na terenie TPK wprowadzono ponadto następujące zakazy: 

1. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 3.10.2008 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 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 340 i Nr 84, poz. 700), 

2. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i 

miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania 

czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej, 

3. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają 

z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 

wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych, 

4. pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, 

5. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń 

wodnych, 

6. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej, 

7. budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i 

innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej 

lub rybackiej, 
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8. likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 

wodno-błotnych, 

9. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych, 

10. prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową, 

11. utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych, 

12. organizowania rajdów motorowych i samochodowych, 

13. używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych. 

Obszar objęty zmianą planu jest oddalony o ok. 250 m w kierunku południowo-zachodnim od 

granicy rezerwatu przyrody „Łęg nad Swelinią”, utworzonego rozporządzeniem Nr 11/2005 Wojewody 

Pomorskiego z dnia 20.06.2005 r. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie lasów łęgowych i 

grądowych w dolinie potoku Swelinia oraz stanowisk roślin chronionych i rzadkich. 

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), 

 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, 
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 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 analizowanego obszaru 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, 
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, 
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 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: 

 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, 
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 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, 

 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: 
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 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, 

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. 
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8. Wnioski i zalecenia opracowania ekofizjograficznego 

Zgodnie z zapisami opracowania ekofizjograficznego (Roszman 2004), obejmującego obszar 

Polany Bernadowo, dotychczasowe zagospodarowanie terenu oraz uwarunkowania przestrzenne 

narzucają, jako optymalne, wykorzystanie terenu dla potrzeb funkcji wykorzystujących w sposób 

ekstensywny środowisko i o znacznie ograniczonym szkodliwym oddziaływaniu na otoczenie (np. 

ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej i ekstensywnego wykorzystania rekreacyjnego). Warunki 

ekofizjograficzne ograniczają w części terenu możliwości jego zagospodarowania. Dotyczy to 

szczególnie warunków gruntowo-wodnych oraz bioklimatycznych pasa szerokości kilkudziesięciu 

metrów w obrębie dna doliny. Ze względu na warunki gruntowo-wodne oraz bioklimatyczne w obrębie 

dna doliny Berdnadowo zaproponowano wyłączenie pasa z zagospodarowania kubaturowego. 

Rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w ciepło, zaopatrzenie w wodę, odprowadzania ścieków powinny 

uwzględniać niekorzystne warunki klimatyczne oraz warunki gruntowo-wodne. 

 

9. Ustalenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Zmiana ustaleń dotyczy obszaru o powierzchni 1.22 ha, stanowiącego teren oznaczony 

symbolem 04 MN1 i polega na: 

 na ograniczeniu poszerzonego terenu wyłączonego spod zabudowy, z zachowaniem wyłączenia 

dla części drzewostanu porastającego dawne wyrobisko i umożliwieniu podziału działki nr 40/3 na 

dwie działki budowlane; powierzchnia nowo wydzielanych działek spełniać będzie minimalne 

warunki stawiane w obecnych ustaleniach (min. pow. 2500 m2 i 2000 m2), a w przypadku już 

istniejących wydzieleń zmiana planu dopuszcza zachowanie działki budowlanej o powierzchni 

2300 m2, 

 zmianie zasięgu terenu wyłączonego z zabudowy do zagospodarowania zielenią, 

 zmianie proponowanej lokalizacji budynków z ominięciem grupy najstarszych drzew w wyrobisku. 

Wymagana powierzchnia biologicznie czynna w ustaleniach projektu pozostaje taka sama – min. 

70 % powierzchni działki budowlanej; wzrośnie nieco powierzchnia zabudowy na działkach 

obejmujących część terenu wyłączonego spod zabudowy, z 0,1 do 0,12 powierzchni działki. 

 

10. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

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

Planowana zmiana ustaleń planu polega przede wszystkim na częściowej rezygnacji, w obrębie 

objętego nią obszaru, z rozszerzenia terenu wyłączonego do tej pory z zabudowy i przeznaczonego do 
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zagospodarowania w formie zieleni na rzecz włączenia tej powierzchni do powierzchni o dopuszczonej 

lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej. Ustalenia projektu zwiększą w ten 

sposób stopień możliwego oddziaływania na środowisko w miejscu zmiany dopuszczalnego sposobu 

zagospodarowania, jednak pozwala to jedynie na inną organizację powstającej zabudowy bez 

znaczącego zwiększania jej maksymalnej intensywności. Zmiana ustaleń nie modyfikuje zatem 

charakteru zagospodarowania na Polanie Bernadowo zapisanego w granicach dotychczas 

obowiązującego dokumentu, nie prowadzi do poszerzenia spodziewanego zestawu emisji do 

środowiska lub podniesienia ich poziomu i zachowuje w ten sposób aktualność oceny zawartej w 

prognozie oddziaływania na środowisko całego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem 

infrastruktury technicznej (Roszman 2004). W ostatecznej ocenie można przyjąć, że ustalenia zmiany 

planu miejscowego będą neutralne dla lokalnej jakości środowiska. 

W sferze redakcyjnej planu miejscowego dokonano wydzielenia obszaru objętego zmianą ustaleń 

jako osobnej karty terenu. 

Położenie obszaru zmiany planu miejscowego w strefie zboczy doliny erozyjnej i związany z tym 

kierunek przepływu materii, w tym spływu wód i mas powietrza powoduje także, że analizowany teren 

nie będzie znajdował się pod wpływem działań prowadzonych poza jego granicami, zwłaszcza na 

terenach użytkowanych rolniczo w południowo-wschodniej części Polany Bernadowo, w obrębie dna 

doliny. 

 

10.2. Oddziaływanie ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska 

Zmiana dotychczasowych zapisów planu miejscowego nie spowoduje wzrostu poziomu emisji do 

środowiska – zanieczyszczeń powietrza, hałasu, ścieków i odpadów komunalnych. Nie zmieni się 

istotnie stopień przekształcenia powierzchni ziemi, obejmującej tu wyłącznie tereny porolne i 

poeksploatacyjne. Proponowana zmiana ustaleń umożliwia przy tym zachowanie kępy wysokiej zieleni 

porastającej dawne wyrobisko, stosunkowo młodej i o przeciętnej wartości przyrodniczej, w warunkach 

realizacji dopuszczonej zabudowy, zwłaszcza w kształcie proponowanym w projekcie. Nie będzie także 

miała znaczącego wpływu na ogólne warunki życia fauny zasiedlającej okoliczne lasy TPK. 

 

10.3. Stopień ochrony przyrody 

Realizacja ustaleń zmienionego fragmentu planu miejscowego nie wpłynie na lokalne wartości 

przyrodnicze. Ze względu na niski poziom i ograniczony zasięg emisji nie będzie miała ona wpływu na 

warunki życia mieszkańców a także nie wpłynie na ekosystemy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 

jak i położonego w odległości ok. 250 m na północny-wschód rezerwatu przyrody „Łęg nad Swelinią”. 
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10.4. Oddziaływanie na wartości kulturowe i krajobraz 

Ze względu iż na obszarze zmiany planu nie występują obiekty ujęte w rejestrze lub ewidencji 

zabytków nie przewiduje się oddziaływania na wartości kulturowe. 

Analizowana zmiana planu spowoduje ewentualną lokalizację nowej zabudowy w obrębie już 

przekształconych terenów zabudowy. Przy utrzymaniu obowiązujących na podstawie wcześniej 

uchwalonego planu miejscowego parametrów zabudowy wprowadzone do dokumentu zmiany nie będą 

miały krajobrazowych konsekwencji.  

 

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. Nie naruszają zasad 

ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego ani rezerwatu przyrody „Łęg nad Swelinią”. 

Projekt realizuje 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. 

 

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 polega przede wszystkim na częściowej rezygnacji z rozszerzenia 

terenu wyłączonego z zabudowy i przeznaczonego do zagospodarowania w formie zieleni na rzecz 

włączenia tej powierzchni do powierzchni o dopuszczonej lokalizacji zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolno stojącej, z reorganizacją proponowanego ustawienia tej ostatniej. 
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2. Docelowe przeznaczenie w pełni odpowiada panującym na działce warunkom środowiska oraz 

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

nie odbiegającym od poziomu właściwego zabudowie okolicznej; nie wpłynie na warunki życia 

okolicznych mieszkańców.  

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

warunków ochrony jakości innych komponentów środowiska. 

5. Zmiana nie będzie miała negatywnego wpływu na Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz zlokalizowany 

na północny – wschód od terenu Polany Bernadowskiej rezerwat przyrody „Łęg nad Swelinią”. 

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

granicach. 

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

sieci państwowego monitoringu środowiska. 

9. 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 nr 155) oraz z dnia 06.07.2012 r. (Ratusz, 

nr 1058 - rok XXI) zawiadomił o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana 

Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej oraz o przystąpieniu 

do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 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 złożono 6 wniosków do strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko oraz sporządzanej w trakcie jej trwania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana 

Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej. Zgodnie z art. 41. 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 wnioski złożone po 

upływie wyznaczonego terminu pozostawiono bez rozpatrzenia. 

Opis wniosków oraz sposób ich uwzględnienia wraz z uzasadnieniem przedstawia tabela: 

 

 



 

 

Lp. Data wpływu Od kogo Treść wniosku 
Sposób uwzględnienia wraz z uzasadnieniem 

uwzględniony nieuwzględniony 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. 26.07.2012 r. J. J. C. 

. 
Zmniejszenie pasa ochronnego – terenu 
wyłączonego z zabudowy do zagospodarowania w 
formie zieleni – do szerokości 30 m w obrębie działki 
nr 73, na terenie 02MN1-R 

 Wniosek wykracza poza 
zakres prognozy; dotyczy 
terenu poza granicami 
zmiany ustaleń planu 
miejscowego. 

2. 27.07.2012 r. A. D. K. 
. 

Aby zagadnienia zawarte w prognozie nie były 
traktowane wybiórczo dla wyrywkowego fragmentu 
obowiązującego m.p.z.p. 

 Zgodnie z zapisami 
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 prognoza 
oddziaływania na 
środowisko jest częścią 
strategicznej oceny 
skutków realizacji 
objętego nią dokumentu. 

3. 27.07.2012 r. M.P. 
 

Aby objąć w opracowaniu środowiskowym cały 
obszar Polany Bernadowo 

 j.w. 

4.  27.07.2012 r. K. D. 
. 

Uwzględnić w prognozie oddziaływanie terenów 
rolnych oznaczonych w m.p.z.p. symbolem 12R z 
terenami rezydencjonalnymi o symbolach 04MN1, 
03MN1, 05MN1 

Wniosek został 
uwzględniony w treści 
prognozy w części 
dotyczącej terenu 
04MN1. 

 

5. 27.07.2012 r. K.D. 
. 

Zaktualizować umiejscowienie terenów 
źródliskowych Swelini, które znajdują się poza 
obszarem Polany Bernadowo, poza terenem działek 
29/3 i 30/3 KM 36WK, a szczególnie z całą 
pewnością poza działkami 24/3, 26/3, 27/3, 28/3  

 Wniosek wykracza poza 
zakres prognozy; dotyczy 
terenu poza granicami 
zmiany ustaleń planu 
miejscowego. 



22 

 

6. 27.07.2012 r. K. D. 
 

Rozpatrzeć w prognozie oddziaływanie na 
środowisko wpływu scalenia działek 24/3, 26/3, 27/3, 
28/3 KM 36WK o łącznej powierzchni 6300 m2; 
zabudowy 1 domem jednorodzinnym dz. 24/3, 26/3 
pozostawiając niezabudowane dz. 27/3, 28/3, 
pozostawienie jako terenu ochronnego dz. 29/3 i 
30/3 o łącznej powierzchni ok. 5000 m2. 

 Wniosek wykracza poza 
zakres prognozy; dotyczy 
terenu poza granicami 
zmiany ustaleń planu 
miejscowego. 

 


