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STRESZCZENIE 

Poniższe opracowanie zawiera ocenę skutków dla środowiska przyrodniczego ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, 

Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem. 

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. 

Zapisy analizowanego projektu planu na przeważającej jego części zachowują dotychczasowy 

charakter zagospodarowania i związany z nim stopień obciążenia środowiska - głównie niski oraz 

średni. Na terenach dotychczas intensywnie zabudowanych oraz na większości terenów 

komunikacyjnych plan zachowuje wysoki stopień obciążenia środowiska. 

Działania związane z modernizacją, rozbudową i zastosowaniem miejskiego systemu 

infrastruktury technicznej powinny przyczynić się do poprawy jakości lokalnego środowiska. 

Wprowadzanie nowych form zagospodarowania nie powinno wpłynąć na pogorszenie się lokalnego 

stanu aerosanitarnego i akustycznego. 

Ustalenia projektu planu nie naruszają warunków ochrony wartości przyrodniczych rezerwatu 

przyrody Kępa Redłowska oraz warunków ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSO) w sieci 

Natura 2000 „Zatoka Pucka” PLB 220005 oraz obszaru Natura 2000 mającego znaczenie dla 

Wspólnoty proponowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk (SOOP) „Klify i Rafy Kamienne 

Orłowa” PLH 220105; nie naruszają także warunków ochrony jakości innych komponentów środowiska. 

Ze względu na położenie obszaru planu oraz stopień oddziaływania realizacji jego ustaleń na 

środowisko nie jest możliwe oddziaływanie transgraniczne. 

Ustalenia projektu planu są zgodne z przepisami szczególnymi dotyczącymi zabezpieczenia 

jakości lokalnego środowiska oraz z większością zaleceń sformułowanych w opracowaniu 

ekofizjograficznym. 

Wpływ planowanego zagospodarowania na stan aerosanitarny, klimat akustyczny i jakość wód 

powierzchniowych będzie kontrolowany w ramach państwowego monitoringu środowiska. Planowane 

zagospodarowanie nie narusza żadnych lokalnych i ponadlokalnych wartości przyrodniczych. Nie 

przewiduje się zatem kompensacji przyrodniczej ani rozwiązań alternatywnych. Wszystkie ewentualne, 

uzasadnione ekonomicznie rozwiązania wariantowe wymagałyby podobnych rozwiązań w zakresie 

zapobiegania skutkom ich oddziaływania na środowisko. 



3 
 

Wstęp 

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa 

Redłowska” wraz z otoczeniem, 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 (t.j. Dz.U. 2016 

poz. 353), 

  Uchwała nr VI/91/11 Rady Miasta Gdyni z 23.03.2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, 

Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem. 

 uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania 
na środowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 25.05.2012 r. 
(pismo RDOŚ-Gd-PNII.411.6.5.2012.MPI.1), 

 uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania 
na środowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni z dnia 24.05.2012 r. 
(pismo NS-4901/5/12). 

 
Prognoza oddziaływania projektu zmiany 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 w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Gdyni.  

Celem opracowania jest: 

 ocena skutków dla środowiska przyrodniczego i walorów kulturowych realizacji ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, 

Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem. 

 wskazanie możliwych sposobów ograniczenia ewentualnego negatywnego oddziaływania na 

środowisko proponowanych w planie rozwiązań oraz sposobów przyszłej kontroli tego 

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

Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obejmuje fragmenty 

dzielnic: Orłowo, Redłowo i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni. Położony jest we wschodniej części 

miasta (rys. 1), a jego granica przebiega: 

 od wschodu – wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej, 

 od południa – wzdłuż północnego odcinka ul. Orłowskiej, wzdłuż doliny rzeki Kaczej, dalej wzdłuż 

ul. Zapotocznej do ul. Huzarskiej, 

 od zachodu – wzdłuż ulicy Huzarskiej obejmując sąsiednią zabudowę mieszkaniową, następnie 

wzdłuż ulic: Powstania Wielkopolskiego, M. Kopernika i K. Tetmajera, 

 od północy – wzdłuż ul. J. Ejsmonda i jej przedłużenia do brzegu morskiego. 

W podziale fizyczno-geograficznym obszar planu znajduje się w mezoregionie Pobrzeże 

Kaszubskie (Kondracki 2002), w większej części w mikroregionie Kępa Redłowska oraz, południowym 

obrzeżem, w mikroregionie Obniżenie Redłowskie (Przewoźniak 1985). 

Z obszarem planu graniczą lub pokrywają się inne obowiązujące plany zagospodarowania 

przestrzennego, są to: 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w 

Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda, zatwierdzony Uchwałą nr XXI/507/08 Rady Miasta 

Gdyni z dnia 25.09.2008 r. – graniczy z obszarem opracowania od strony północnej, 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulicy 

Huzarskiej, zatwierdzony Uchwałą nr XIX/404/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2004 r. – cały plan 

o powierzchni 0,46 ha wchodzi w obszar opracowania w części zachodniej; zgodnie z ustaleniami w 

jego granicach przewidziano: 

 zabudowę jednorodzinną wolnostojącą MN1, 

 zabudowę wielorodzinną w budynkach zawierających do 4 mieszkań MW1, 

 drogi i ulice dojazdowe KD-D, 

 tereny infrastruktury technicznej, wodnej W, 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni, 

zatwierdzony uchwałą nr IV/47/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 r. – obszar opracowania 

częściowo obejmuje ten plan w rejonie ulic Zapotocznej i Zacisznej wzdłuż doliny rzeki Kaczej oraz 

ul. Orłowskiej wzdłuż jezdni przy plaży; na pozostałym odcinku od strony południowej z nim graniczy. 

Zgodnie z ustaleniami planu nadmorskiej części Orłowa w granicach obszaru opracowania 

przewidziano: 
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 zabudowę jednorodzinną wolno stojącą, strefa rezydencjalna MN1-R, 

 zabudowę jednorodzinną wolno stojącą MN1, 

 usługi turystyki: usługi hotelarskie, informacji turystycznej, gastronomii i inne usługi świadczone 

turystom UT, a także usługi: kultury UK, oświaty i wychowania UO, 

 tereny zieleni urządzonej ZP, 

 drogi i ulice publiczne lokalne KD-L, a także wydzielone publiczne place, ciągi piesze, pieszo-

jezdne i rowerowe, parkingi KD-X, 

 tereny infrastruktury technicznej: sanitarnej - K i elektroenergetycznej E. 

Wskazania dotyczące możliwego i preferowanego przeznaczenia terenów są zawarte w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, przyjętym uchwałą Nr XVII/400/08 

Rady Miasta Gdyni z dnia 27.02.2008 r., zmienionym uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXVIII/799/14 z 

dnia 15.01.2014 r. i uchwałą nr XI/190/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.08.2015 r. Dla obszaru objętego 

granicami planu miejscowego Studium przewiduje: 

 na przeważającej części utrzymanie elementów współtworzących osnowę ekologiczną poprzez : 

 tereny zieleni leśnej w północnej i południowej części obszaru, 

 pojedyncze tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej (łąki, zadrzewienia, zalesienia, uprawy 

rolne itp.) z minimalnym udziałem powierzchni biologicznie czynnej 90 %, 

 tereny zieleni urządzonej (ogrody botaniczne, parki, bulwary, skwery) przy północno-wschodniej 

granicy obszaru z minimalnym udziałem powierzchni biologicznie czynnej 80 %, 

 na pozostałej części zachowanie strefy funkcjonalnej z przeznaczeniem pod: 

 tereny usług publicznych: 

o sportu i rekreacji w północnym fragmencie obszaru, 

o oświaty w części południowej i zachodniej, 

 tereny usług z dopuszczeniem obiektów handlowych o pow. sprzedaży do 2000 m2 w części 

północno-wschodniej i południowej, 

 tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy zachodniej i południowej 

granicy obszaru, 

 tereny obiektów i urządzeń kanalizacji zbiorowej przy południowej granicy obszaru, 

 w południowo- wschodniej części obszar głównej przestrzeni publicznej. 

Obecnie obszar opracowania jest zagospodarowany i użytkowany zgodnie z zapisami planów 

miejscowych i przyjętą polityką przestrzenną w Studium. W większości granica miejscowego planu 

przebiega wzdłuż obrzeży zainwestowanej części miasta, a jedynie od strony wschodniej wzdłuż 

naturalnej linii brzegu morskiego. W północnej części planu znajduje się kompleks kortów tenisowych. 
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Dalej w kierunku północno-wschodnim przy polanie leśnej, służącej rekreacji mieszkańców – 

tzw. „Polance Redłowskiej” – występuje zdewastowany i obecnie niezagospodarowany teren po 

dawnym hotelu i basenach kąpielowych. Wzdłuż zachodnich obrzeży planu oprócz zabudowy usługowej 

znajduje się zabudowa jednorodzinna wolno stojąca typu rezydencjalnego, przede wszystkim przy 

ul. Huzarskiej. Południowa granica obejmuje zabudowę mieszkaniową i usługową różnego typu, a także 

zieleń urządzoną oraz teren infrastruktury technicznej. W części centralnej na obszarach leśnych 

występuje zamknięty teren wojskowy należący do MON. Pozostały obszar planu stanowią lasy w 

większości objęte ochroną w granicach rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”. Teren rezerwatu 

przyrody obejmuje także nadmorską plażę, zespół naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk roślinnych na 

klifach, ponad klifami i w dolinach leśnych. 

 

2. Wybrane cechy środowiska przyrodniczego 

2.1. Kluczowe komponenty środowiska 

Powierzchnia ziemi i gleby 

Obszar planu miejscowego prawie w całości położony jest w obrębie Kępy Redłowskiej, 

stanowiącej płat polodowcowej wysoczyzny morenowej wzniesionej na wysokość 90,8 m n.p.m. 

(Przewoźniak, Buliński 1996). Wysoczyzna morenowa w obrębie Kępy Redłowskiej ograniczona jest 

stokiem, którego wysokość wynosi kilkadziesiąt metrów, tam gdzie wysoczyzna zbliża się bezpośrednio 

do linii brzegowej występują brzegi klifowe (Frankowski, Zachowicz red. 2007). Niewielki południowy 

fragment obszaru znajduje się w obrębie Obniżenia Redłowskiego. 

Pod względem ukształtowania obszar charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą z licznymi 

rozcięciami erozyjnymi powierzchni moreny dennej. Większą część terenu obejmuje rezerwat przyrody 

„Kępa Redłowska”, w którym doliny erozyjne osiągają głębokość 40 m a strome stoki osiągają 40º 

nachylenia. W końcowych odcinkach niektóre z dolin rozcięte są wtórnie dolinami holoceńskimi o 

charakterze wąwozów (Przewoźniak red. 2008). 

W obrębie terenu opracowania wysokości osiągają 50 - 70 m n.p.m., z kulminacją 79,4 m n.p.m. 

w południowo-zachodniej jego części. Kępa opada ku Zatoce Gdańskiej stromym klifem, którego 

wysokość osiąga maksymalnie 50,0 m. Północną część obszaru przecina dolina Polanka Redłowska, 

na północ od której obok zalesionych fragmentów moreny występują tereny o przekształconej 

powierzchni ziemi obejmujące m. in. tereny sportowe. 

Na omawianym fragmencie brzegu morskiego Kępy Redłowskiej wyróżniono dwa aktywne 

odcinki klifu: orłowski (km 81,3-81,95) i gdyński (km 83,1 – 83,55). Najbardziej aktywnym fragmentem 

klifu jest Cypel Orłowski (Subotowicz 1971a, b, 1982). 
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Brzeg klifowy w rejonie Kępy Redłowskiej zbudowany jest głównie z utworów czwartorzędowych 

i trzeciorzędowych. Pierwsze z nich reprezentowane są głównie przez piaski drobne oraz drobne i 

średnie plejstoceńskie piaski wodnolodowcowe. Występują tu też gliny lodowcowe, gliny piaszczyste 

oraz piaski gliniaste budujące przeważnie koronę klifu. Północny fragment klifu orłowskiego budują 

głównie osady miocenu występujące w formie kry glacjalnej obejmującej przeważnie piaski mułkowate, 

z pyłem i przewarstwieniami węgla brunatnego. Najbardziej wysunięty w morze fragment brzegu zwany 

Cyplem Orłowskim, buduje głównie szara glina zwałowa zlodowacenia bałtyckiego. Występują tu też 

piaszczysto-żwirowe utwory fluwioglacjalne (Subotowicz 1971a). 

Wzdłuż wschodniej granicy obszaru u podnóża brzegu klifowego, za wyjątkiem umocnionego 

fragmentu, rozciąga się przeważnie wąska plaża, która w północnej i południowej części planu jest 

szersza co jest wynikiem refulacji. 

Urozmaicona rzeźba terenu, w tym znaczne nieraz deniwelacje, wiążą się z możliwością 

uruchomienia ruchów masowych, przede wszystkim w miejscach o znacznym nachyleniu, a szczególnie 

w obrębie wysokich, naturalnych bądź sztucznych skarp. Poza granicami rezerwatu i towarzyszących 

mu lasów komunalnych stoki o nachyleniu przekraczającym 20% występują sporadycznie. Najbardziej 

pod tym względem wyróżniającym się obiektem jest skarpa martwego klifu wznosząca się ponad 

bulwarem nadmorskim, poniżej ul. Ejsmonda. 

W rejonie obszaru planu w północno-zachodniej, wschodniej i południowej części występują 

osuwiska (Mapa i rejestr 2012, 2015). Powstają one w największej ilości w słabo zdiagenezowanych 

piaszczysto-pylastych osadach plejstoceńskich wypełniających lokalne obniżenia w stropie miocenu. 

Osuwiska te ze względu na ciągłą działalność abrazji są bardzo dynamiczne. Stanowią one zespoły 

osuwisk o różnym stopniu aktywności, których szerokość waha się od kilku do kilkunastu metrów. 

Główne przyczyny powstawania osuwisk na terenie miasta Gdyni to przyczyny naturalne, m. in. 

związane abrazją morską (klif), infiltracją wód opadowych i roztopowych a także erozyjnym podcięciem 

zbocza. Na terenie wysoczyzny Kępy Redłowskiej wyznaczono jedne z największych powierzchniowo w 

Gdyni osuwisk, które charakteryzuje najwyższa dynamika związana z ciągłą działalnością abrazji. W 

powstawaniu ruchów masowych podstawowe znaczenie ma ukształtowanie terenu oraz erozja 

i denudacja. Jedną z przyczyn powstawania osuwisk jest współwystępowanie osadów sypkich 

i spoistych, stanowiących w sprzyjających warunkach płaszczyzny poślizgu. Budowa geologiczna jest 

ważnym jednakże nie decydującym czynnikiem powstawania osuwisk na terenie miasta Gdyni. Jako 

jedną z głównych przyczyn powstawania osuwisk antropogenicznych na terenie Gdyni podaje się 

niewłaściwą gospodarkę wodami opadowymi Przykładem jest osuwisko zlokalizowane w pobliżu 

północnej granicy planu, w rejonie ul. Tetmajera (nr ID 77091), które jest w całości okresowo aktywne. 

Powstało ono na skutek uaktywnienia się w 2004 roku w miejscu istniejącego w latach 60 i 70 ubiegłego 
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wieku głębokiego rozcięcia erozyjnego, później zasypanego nasypem niekontrolowanym. W wyniku 

ruchu osuwiska powstały spękania asfaltu i odsłonięcie kanalizacji sanitarnej. Obecnie teren 

zdewastowany i zdegradowanych w wyniku ruchów masowych ziemi w 2004 r. został rekultywowany. W 

trakcie wizji terenowej w 2015 r. w północnej części osuwiska obserwowano wyraźne ruchy masowe 

m.in. ślady spełzywania i spływania gruntu. 

Na terenie planu występuje siedem osuwisk, ujętych w Mapie i rejestrze osuwisk i terenów 

zagrożonych ruchami masowymi ziemi (Mapa i rejestr 2012, 2015) a także ujętych w bazie danych 

Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO: 

 nr 77092, rejon ul. M. Kopernika, osuwisko aktywne okresowo, 

 nr 77093, rejon ul. M. Kopernika, osuwisko nieaktywne, 

 nr 77094, wschodni stok Kępy Redłowskiej, osuwisko aktywne okresowo, 

 nr 77095, wschodni stok Kępy Redłowskiej, osuwisko w części aktywne okresowo, w części 

aktywne ciągle, 

 nr 77096, teren rezerwatu, wschodni stok Kępy Redłowskiej, w części aktywne ciągle; 

występują skomplikowane warunki gruntowe, 

 nr 77097, teren rezerwatu, osuwisko aktywne ciągle, 

 nr 77103, rejon ul. K. Tetmajera, osuwisko w części aktywne ciągle, w części nieaktywne. 

W obrębie obszaru występują też tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi posiadające kartę 

rejestracyjną i ujęte w bazie danych Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO: 

 teren o numerze 9298,oraz teren o nr 9299 - zlokalizowane na terenie rezerwatu przyrody Kępa 

Redłowska; 

 teren o numerze 9300, rejon ulic M. Kopernika i Orląt Lwowskich; 

 teren o numerze 9301, zlokalizowany w rejonie ul. K. Tetmajera; 

 teren o numerze 9302, rejon ul. Zacisznej, w większości zlokalizowany w południowej części 

terenu rezerwatu przyrody Kępa Redłowska; 

 teren o numerze 9319, rejon ulic K. Tetmajera i M. Kopernika. 

Mapa osuwisk i terenów zagrożonych rucham masowymi ziemi przedstawia stan chwilowy, 

jednakże pozwalający stwierdzić, że w rejonach wskazanych terenów zagrożonych ruchami masowymi 

ziemi należy przed jakimkolwiek zagospodarowaniem dokładnie rozpoznać warunki geologiczne oraz 

hydrogeologiczne i na ich podstawie ocenić bezpieczeństwo planowanych działań. W świetle przyjętej 

metodyki sporządzenia mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, wszystkie 

strome stoki, obecnie nie uznane za tereny zagrożone, mogą się w nie przekształcić na skutek 

oddziaływań antropogenicznych w przyszłości. Zgodnie z rejestrem na obszarach terenów zagrożonych 
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ruchami masowymi ziemi, występują skomplikowane warunki gruntowe, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, odpowiadające II kategorii 

geotechnicznej (Mapa i rejestr 2012, 2015). Pomimo, że rejestr wskazuje iż główną przyczyną 

powstawania ruchów masowych na terenie Gdyni są naturalne procesy to jak wskazują obserwacje, 

impulsem do rozwoju osuwisk jest też działalność człowieka. Zgodnie zaleceniami dla administracji 

publicznej, dotyczącymi planowania przestrzennego, mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami 

masowymi wraz z bazą danych sytemu SOPO może służyć do oceny realnych zagrożeń ruchami 

masowymi ziemi oraz przeciwdziałania ich negatywnym skutkom. 

W celu charakterystyki warunków glebowych obszaru posłużono się charakterystyką gleb w 

rezerwacie przyrody „Kępa Redłowska”. Ze względu na duże nachylenie terenu i spływ powierzchniowy 

wód opadowych oraz na ubóstwo lub brak runa na znacznych terenach (wydepczyska, klepiska), gleby 

brunatne i brunatno-bielicowe zagrożone są erozją wodną, a zwłaszcza zmywem powierzchniowym. 

Lokalnie na niewielkich powierzchniach w zagłębieniach terenu występują gleby glejowe właściwe 

należące do rzędu gleb zabagnionych, wykształconych na utworach przepuszczalnych (Przewoźniak 

red. 2008). Aktywne klify wykazują brak gleb, natomiast przy okresowym ustabilizowaniu podłoża 

występują na nich słabo wykształcone rankery właściwe. W północnej części rezerwatu przeważają 

gleby brunatne kwaśne występujące na przemian z bielicowymi właściwymi. W centralnej części 

rezerwatu są obecne głównie gleby bielicowe właściwe oraz brunatno-rdzawe, przechodzące w 

południowej części rezerwatu w gleby rdzawe właściwe. W obrębie terenów zabudowanych pokrywa 

glebowa została silnie przekształcona. Tworzą ją gleby urbanoziemne lub kulturoziemne (na terenach 

opraw ogrodowych). 

 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Pod względem hydrograficznym obszar opracowania znajduje się w bezpośrednim zlewisku 

Morza Bałtyckiego z czego południowa część należy do zlewni rzeki Kaczej, a pozostała do niewielkich, 

lokalnych zlewni o niezorganizowanej sieci hydrograficznej. Rzeka Kacza, posiadająca swe źródła na 

wierzchowinie wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego przepływa wzdłuż południowej granicy obszaru 

planu. Na południe od niego rzeka uchodzi do Zatoki Gdańskiej gdzie jej ujściowy odcinek ulegał dużym 

zmianom w czasie spiętrzeń sztormowych. W latach 2006-2007 koryto rzeki w ujściowym odcinku 

umocniono gabionami i narzutem kamiennym. Średni przepływ Kaczej określany dawniej na 0,94 m3/s, 

systematycznie wzrasta w związku ze wzrostem znaczenia Kaczej jako odbiornika wód opadowych z 

nowych terenów zabudowanych Gdyni Zachód (Przewoźniak red. 2008). Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Gdańsku zgodnie z oceną stanu jednolitych części wód rzek badanych na 
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obszarze województwa pomorskiego w 2009 r. dla rzeki Kaczej stan biologiczny określił jako dobry, 

potencjał ekologiczny jako dobry jednak stan fizyko-chemiczny poniżej dobrego. Ogólnie więc stan 

Jednolitych Części Wód dla rzeki Kaczej określono jako zły. Badania przeprowadzane przed 2009 

rokiem potwierdzały utrzymujący się zły stan rzeki Kaczej klasyfikując jej wody często do V klasy pod 

względem sanitarnym oraz IV klasy pod względem ogólnej klasy czystości (WIOŚ 2008). Z powyższego 

względu w latach 2005 – 2010 nie dopuszczono organizowania kąpielisk w Gdyni Orłowie na odcinkach 

300 m po obu stronach ujścia rzeki Kaczej (WIOŚ 2006 - 2010). W latach 2010 – 2012 stan chemiczny 

rzeki Kaczej plasował się poniżej stanu dobrego. Jednocześnie w latach 2011 i 2012 stan Jednolitych 

Części Wód dla rzeki Kaczej utrzymywał się jako zły (WIOŚ 2011-2013). Dopiero w roku 2014 zgodnie z 

oceną stanu powierzchniowych wód płynących monitorowanych na terenie woj. pomorskiego a także 

stanu Jednolitych Części Wód stan wód rzeki Kaczej uległ polepszeniu do dobrego (WIOŚ 2015) 

skutkiem czego poprawił się stan wód kąpielisk i kąpielisko w Gdyni Orłowie w 2015 r. było otwarte. 

Poprawa wód rzeki Kaczej sprzyja poprawie stanu wód morskich pobliskiego kąpieliska jednakże 

brakuje tu jednoznacznych wyników badań. Zgodnie z profilem wody w kąpielisku w wyniku 

czteroletnich ocen jakości wód w latach 2011 - 2014 ich stan oceniono jako dobry (Profil wody w 

kąpielisku Gdynia Orłowo). Zgodnie z profilem wody dla kąpieliska w Redłowie (północna część obszaru 

planu) w powyższym czteroleciu jakość wód była doskonała. 

Charakterystyczną cechą Kępy Redłowskiej jest występowanie lokalnych soczewek wód 

gruntowych i brak ciągłego poziomu wodonośnego co najmniej do głębokości związanej z poziomem 

morza. Wynika to z budowy geologicznej, z niewielkiej powierzchni Kępy i otoczenia jej ze wszystkich 

stron głęboko wciętymi strefami drenażu (Obniżenia Redłowskiego, Pradoliny Kaszubskiej, strefą 

brzegową morza). Lokalne soczewki wód gruntowych występują w utworach podścielonych glinami lub 

iłami. O ich istnieniu świadczą między innymi wysięki na klifie (Przewoźniak red. 2008). Pierwszy ciągły 

poziom wodonośny w obrębie Kępy Redłowskiej występuje w zróżnicowanych litologicznie i 

stratygraficznie osadach. Stanowią je piaski drobne do grubych plejstocenu oraz piaski drobne miocenu. 

Serie piaszczyste często są poprzedzielane miąższymi seriami plejstoceńskich pyłów zastoiskowych lub 

spiętrzonych glin zwałowych. Poziom wodonośny prowadzi wody o swobodnym zwierciadle, które 

układa się od 20 m n.p.m. do około 5 m n.p.m. Zasilanie bezpośrednie w obrębie Obniżenia 

Redłowskiego jest ograniczone z uwagi na zwartą zabudowę (Subotowicz 1971a). 

W odległości ok. 800 m w kierunku południowo-zachodnim od granic opracowania znajduje się 

komunalne ujęcie wód podziemnych „Kolibki”. W dwóch studniach ujęcia ujmowane jest piętro kredowe, 

nawiercone na głębokości 175-180 m. Ze względu na grubą warstwę glin izolujących od powierzchni i 

ciśnienie artezyjskie poszczególnych poziomów wodonośnych rejon ujęcia posiada korzystne warunki 

ochrony zasobów wodnych, w wyniku czego nie utworzono tu obszaru ochrony pośredniej ujęcia. 
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Przedostawaniu się zanieczyszczeń z terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i komunikacyjnej 

położonych na wschód od ujęcia zapobiega silny drenaż ku Zatoce Gdańskiej (GEOS 2006). 

W granicach obszaru planu znajdują się jeszcze 2, lokalne ujęcia wód podziemnych: 

 należące do Szpitala im. PCK ujęcie wody kredowej na działce nr 74 (obecnie nr 1782) przy ul. 

Huzarskiej, sięgające głębokości 249 m ppt, 

 na terenie Klubu Tenisowego „Arka”, na zapleczu kortów i dawnego stadionu piłkarskiego przy ul. 

Ejsmonda 3, ujęcie wód trzeciorzędowych z głębokości 58 m ppt. 

 

Warunki klimatyczne, stan aerosanitarny i klimat akustyczny 

Makroklimatyczne cechy położenia Gdyni, w tym i obszaru opracowania przedstawiają stan 

przejściowy między klimatem oceanicznym a kontynentalnym, modyfikowany jeszcze przez 

bezpośrednie sąsiedztwo Morza Bałtyckiego. 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. Zwiększone wartości wykazuje wilgotność względna powietrza – 

najbardziej wilgotne są miesiące zimowe (Przewoźniak red. 1995, Szukalski 1990). Niższe od średnich 

dla Niżu Polskiego są 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. 

Rejon pobrzeża odznacza się wysokimi wartościami usłonecznienia (krótszym okresem 

zachmurzenia) w stosunku do pojezierza, zwłaszcza w maju i czerwcu. Suma godzin usłonecznienia 

rzeczywistego (czas kiedy słońce jest nad horyzontem, niczym nie przesłonięte) w miesiącach letnich w 

rejonie Gdyni dochodzi do 750, a w samym czerwcu przekracza 255 (w Chojnicach ok. 235). Średnia 

roczna suma wynosi 1 700 godzin (Trapp 2001). Wartości te należą do najwyższych w Polsce. 

Na obszarze opracowania przeważają wiatry z sektora zachodniego (od południowo- do 

północno-zachodnich), nie bez znaczenia pozostają jednak lokalne wpływy zależne od ukształtowania 

i użytkowania powierzchni terenu, a także dużej wysokości względnej Kępy Redłowskiej i innych 

czynników. Wszystkie one powodują lokalne zmiany tak kierunku jak i prędkości strumienia powietrza – 

szczególnie przy wiatrach słabych, poniżej 4 m/s, występuje znaczne wyhamowanie prędkości ruchu 

powietrza od morza. Przy wiatrach od morza wiejących z prędkością powyżej 4 m/s notuje się na kępie 

nieznaczny wzrost prędkości wiatru. Podobnie w granicach kępy kształtuje się rozkład prędkości wiatru 

wiejącego od lądu (Trapp, Korzeniewski 1998). Wpływ wiatrów lokalnych: stokowego i bryzowego, 

zaznacza się w okresie lata w sprzyjających warunkach pogodowych, podczas dni słonecznych oraz 
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przy dużym kontraście termicznym w ciągu doby (pogoda radiacyjna). Zauważalne jest w obrębie 

zachodnich stoków Kępy Redłowskiej występowanie wiatru stokowego, związanego z grawitacyjnym 

spływem chłodnego powietrza w okresie nocy wzdłuż ulic prostopadłych do poziomic. Lokalnie wiatr ten 

był modyfikowany przez zabudowę oraz uaktywnianie się bryzy lądowej, podczas której w drugiej 

połowie nocy kierunek wiatru ulegał odwróceniu (Trapp, Korzeniewski 1998). 

Lokalne zróżnicowanie klimatu w obrębie terenów leśnych jest efektem przede wszystkim różnej 

ekspozycji stoków i różnic w strukturze zbiorowisk roślinnych, co znajduje odzwierciedlenie głównie w 

usłonecznieniu i warunkach termicznych (Przewoźniak red. 2008). Specyficzny klimat obszarów leśnych 

mogący oddziaływać na okoliczne tereny, obejmuje miedzy innymi takie warunki jak: 

 obniżenie temperatury powietrza w stosunku do terenów otwartych i mniejsze jej amplitudy w 

przebiegu dobowym i rocznym, 

 podwyższona wilgotność powietrza, będąca efektem sąsiedztwa morza i gęstej pokrywy roślinnej, 

 osłabienie prędkości wiatru przy generalnie dobrym przewietrzaniu ze względu na występujący 

kompleks leśny od strony morza oraz zwartą zabudowę osiedlową od strony lądu, 

 dłuższe niż na terenach otwartych zaleganie pokrywy śnieżnej. 

Do najbardziej korzystnych pod względem bioklimatycznym należą fragmenty kępy 

wyeksponowane na południe oraz południowy-zachód. Tereny te prezentują dogodne warunki 

nasłonecznienia, o względnie wysokich temperaturach powietrza (mieszczących się w komforcie 

termicznym) i obniżonej w ciągu dnia wilgotności względnej powietrza. Niekorzystne warunki panują w 

krótkich lecz często głęboko wciętych dolinach rozcinających stoki kępy. Stanowią one szlaki spływu 

chodnego powietrza (Przewoźniak i in. 1997). Lokalizacja w tych miejscach zabudowy, przede 

wszystkim wzdłuż ulic poprzecznych do stoku, powoduje tworzenie się w warunkach pogody radiacyjnej 

(przy bezwietrznej i bezchmurnej pogodzie), szczególnie wieczorem i nocą, zastoisk chłodnego 

i wilgotnego powietrza, wraz z zamgleniami. Miejsca te sprzyjają także okresowemu zaleganiu 

zanieczyszczeń powietrza. 

W granicach obszaru planu kontrolę imisji zanieczyszczeń prowadzono w działającej do 

października 2008 r. automatycznej stacji pomiarowej AM9 sieci Fundacji „ARMAAG” (Agencja 

Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej), zlokalizowanej przy ul. Kopernika 

(ARMAAG 2009). Zgodnie z raportem o stanie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w 

aglomeracji gdańskiej w roku 2008 większość substancji objętych kontrolą w stacji AM9, w tym 

dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2) oraz pył zawieszony PM10, nie wykazywały przekroczeń 

wartości dopuszczalnych stężeń średniorocznych. Stwierdzano jedynie przekroczenia dopuszczalnego 

stężenia średniodobowego dla pyłu zawieszonego PM10 oraz liczne przekroczenia wartości 

dopuszczalnego stężenia ośmiogodzinnego dla ozonu (O3) (ARMAAG 2009); dla ozonu zagrożone były 
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tym samym poziomy celów długoterminowych ustalonych na rok 2020 (Ocena... WIOŚ 2009). Główną 

przyczyną obecności podwyższonego stężenia ozonu w powietrzu jest ruch pojazdów po głównych 

arteriach komunikacyjnych oraz intensywne promieniowanie słoneczne w okresie letnim. Stwierdzenie 

przekroczenia w stacji zlokalizowanej jednak poza głównymi trasami komunikacji samochodowej w 

dzielnicy Redłowo wskazuje, że stan ten może występować znacznie częściej i na większej przestrzeni 

niż podają dane pomiarowe (Ocena... WIOŚ 2009-2010). 

Monitoring jakości powietrza prowadzony w aglomeracji trójmiejskiej na stacjach WIOŚ, WSSE 

i fundacji ARMAG i stwierdzane przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń były 

podstawą w latach poprzednich do sporządzenia dla tego obszaru programów ochrony powietrza. 

Także w wyniku oceny jakości powietrza w roku 2011 aglomerację trójmiejską zakwalifikowano do klasy 

C (powyżej poziomu dopuszczalnego/docelowego zanieczyszczeń) co doprowadziło do opracowania 

kolejnego „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony 

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

uchwałą Nr 754/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25.11.2013 r. Konieczność 

opracowania aktualnego programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej wynikała 

w szczególności z: 

 przekroczenia dopuszczalnej częstości przekroczeń dopuszczalnego stężenia 24-godzinnego dla 

pyłu zawieszonego PM10, 

 przekroczenia poziomu docelowego stężenia średniorocznego dla benzo(a)pirenu. 

Analizy zamieszczone w programie nie zmieniają zasadniczo wcześniejszej oceny warunków 

panujących na obszarze planu pod względem zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10. 

Określonych tak na podstawie danych pomiarowych, jak i modelowania matematycznego. Dokument 

wskazuje jednocześnie, że na wszystkich stacjach mierzących poziom benzo(a)pirenu w roku 2011 

odnotowano przekroczenie poziomu docelowego stężeń średniorocznych (1 ng/m3), w tym też na stacji 

w Gdyni (przy ul.ul. Piłsudskiego i Bema). W oparciu o obliczenia modelowe przekroczenie poziomu 

docelowego stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu jest spodziewane na obszarze prawie całej strefy 

aglomeracji trójmiejskiej, oprócz tylko jej południowo-wschodnich krańców w Gdańsku.  

Program zwraca uwagę na dużą sezonowość i korelację wielkości stężeń pyłu zawieszonego 

PM10 i benzo(a)pirenu. Najwyższe stężenia benzo(a)pirenu notowane są w tym samym czasie co 

stężenia pyłu PM10, czyli w miesiącach zimowych, co wskazuje na istotny wpływ źródeł związanych ze 

spalaniem paliw w okresie grzewczym. W miesiącach letnich (czerwiec, lipiec, sierpień) widać znaczny 

spadek poziomu stężeń obu czynników. Średnia wartość analizowanych stężeń z sezonu grzewczego 

jest 10-35% wyższa od średniej z okresu letniego. 
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Wnioski wypływające z rozkładu emisji zanieczyszczeń powietrza w czasie pokrywają się z 

wynikami inwentaryzacji jej źródeł. Pierwsze miejsce zajmuje emisja powierzchniowa, której źródła 

związane są z ogrzewaniem budynków. Na wielkość emisji z obszarów zwartej zabudowy 

mieszkaniowej z indywidualnymi źródłami ciepła ma wpływ przede wszystkim rodzaj stosowanego 

paliwa oraz stan techniczny urządzeń, w których następuje spalanie paliw. Znaczący poziom emisji ze 

źródeł liniowych dotyczy jedynie pyłu PM10, którego emisja ze wszystkich ujętych w strefie trójmiejskiej 

odcinków dróg w 2011 roku wyniosła blisko 39 % emisji zinwentaryzowanej. 

Zgodnie z Elektroniczną Mapą Akustyczną Miasta Gdyni (SECTEC 2012) w granicach obszaru 

opracowania znajdują się tereny objęte ochroną akustyczną, posiadające wyznaczone dopuszczalne 

poziomy hałasu, zróżnicowane ze względu na rodzaj źródła jak i porę dnia (ryc. 2). 

W sąsiedztwie ul.ul. Tetmajera i Orłowskiej zlokalizowany jest teren zabudowy związanej ze 

stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, a przy ul.ul. Kopernika, Powstania Wielkopolskiego 

i Huzarskiej znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obie kategorie posiadają 

taką samą wartość dopuszczalnego długookresowego, średniego poziomu dźwięku A[dB] dla hałasu 

komunikacyjnego wynoszącą: 

 64 dB dla całej doby, 

 59 dB dla pory nocy. 

Niewielki fragment terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ulicy Redłowskiej (teren 

04 MN3) zlokalizowany jest w obrębie ponadnormatywnego hałasu drogowego LDWN o wartościach 64 

– 68 dB. Podobnie niewielkie fragmenty terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną znajdują się w zasięgu hałasu przemysłowego od istniejących parkingów zarówno dla 

pory całej doby i pory nocy. W mapie akustycznej ujęte zostały też inne niezorganizowane źródła 

hałasu, które obecnie nie występują. Źródłem hałasu była też szkoła budowlana przy ul. Kopernika, 

która obecnie jest w likwidacji. (ryc. 3 – 6). 

 

Szata roślinna, bioróżnorodność 

Szata roślinna w granicach planu w sposób bardzo wyraźny podkreśla nadmorskie położenie 

Gdyni i jednocześnie reprezentuje związane z nim kluczowe przyrodnicze wartości miasta. Na dużej 

powierzchni tworzy naturalny, seminaturalny lub podlegający powolnej renaturyzacji układ przyrodniczy 

w strefie brzegowej i nadbrzeżnej, obiekt wyjątkowy w obrębie dużej aglomeracji miejskiej. 

Trzon roślinności stanowią zbiorowiska leśne. W całości są to lasy komunalne. Są one w 

większości objęte ochroną w granicach rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”. Jedynie ich część 

położona na północ od Polanki Redłowskiej oraz po zachodniej stronie ul. Huzarskiej pozostała poza 

granicami rezerwatu. 
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Szata roślinna chronionego obiektu określa najistotniejsze elementy botanicznej charakterystyki 

obszaru planu. Została przy tym dokładnie opisana, przede wszystkim podczas sporządzania ostatnich 

dwóch edycji planu ochrony rezerwatu (Przewoźniak, Buliński 1996, 2008). Mające największy udział 

powierzchniowy zbiorowiska leśne nie zawsze zajmowały tak znaczny areał. Historyczne mapy 

wskazują (Topographische Karte 1 : 25 000, 1909), że na początku XX w. dość duża część terytorium 

obecnego rezerwatu pozbawiona była lasu. Las występował jedynie w północnej i wschodniej części, 

wzdłuż klifu. Centralną i południową część zajmowały, według legendy mapy, wrzosowiska i nieużytki. 

Zasięg terenów leśnych powiększyły późniejsze dolesienia oraz prawdopodobnie, na niektórych 

fragmentach terenu, spontaniczny rozwój zadrzewień. Do połowy lat 90. XX w. na terenie rezerwatu 

prowadzona była gospodarka leśna zgodnie z opracowywanymi planami urządzania gospodarstwa 

rezerwatowego. Wykonywane były zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne oraz hodowlane (w tym zalesienia i 

dolesienia). Obecnie prowadzona jest ekstensywna gospodarka leśna, polegająca głównie na usuwaniu 

powalonych drzew ze szlaków dostępnych dla ruchu pieszego. Nie prowadzi się nasadzeń. Drzewa 

martwe, wiatrołomy i wiatrowały pozostawia się na miejscu. 

Dominującym zbiorowiskiem leśnym są buczyny, zwłaszcza żyzna buczyna niżowa, w tym w 

postaci naklifowej (martwy klif). Płaty kwaśnej buczyny wykształciły się na niektórych stromych stokach 

o wystawie północno-zachodniej jednak z ograniczonym udziałem. Podobnie niewielkie enklawy tworzą 

zespół kwaśnej dąbrowy na wybranych kulminacjach terenu, grądu gwiazdnicowego i łęgu jesionowo-

olszowego występujących na dnie niektórych erozyjnych dolinek oraz u podstawy jednego z odcinków 

martwego klifu i zboczy w dolinie rzeki Kaczej. Zbiorowiska leśne wykształcone są w większości jako 

postaci degeneracyjne, których przyczyną są m.in. obecność drzew obcych siedliskowo (sosny, brzozy, 

modrzewia i in.), silna penetracja terenu oraz do niedawna użytkowanie jego części przez wojsko. 

Dominują płaty zbiorowisk leśnych o średnim stopniu zniekształcenia, w stosunku do fitocenoz w pełni 

naturalnych. Najlepszy poziom naturalności fitocenoz cechuje zwłaszcza te występujące na martwym 

klifie – żyznej buczyny niżowej. Na obecnym etapie rozwoju zbiorowisk leśnych rezerwatu występują 

dwa przeciwstawne trendy. Jeden dotyczy naturalnych przemian w drzewostanach, prowadzących do 

unaturalniania się zbiorowisk (wypadają gatunki obce geograficznie i siedliskowo, rozwija się młode 

pokolenie drzew zgodnych z typem zbiorowiska). Jednocześnie jednak nasila się presja na zbiorowiska 

związana ze spontaniczną penetracją, pieszą i rowerową (nawet motorową), która prowadzi przede 

wszystkim do mechanicznego niszczenia niższych warstw fitocenoz oraz powierzchni gleby. Plan 

urządzenia lasów komunalnych miasta wskazuje, że relacje przestrzenne udokumentowane w 

zbiorowiskach leśnych rezerwatu znajdują swoje odbicie również poza nim. Pod względem stopnia 

naturalności fitocenoz znacznie lepiej prezentują się lasy po północnej stronie Polanki Redłowskiej, 

gdzie występują jeszcze ponad 100 letnie drzewostany bukowe, niż po zachodniej stronie 
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ul. Huzarskiej, w których duży udział ma brzoza. Można się także spodziewać, że procesy i zjawiska 

dotykające lasów rezerwatu i opisane w planach ochrony zachodzą również w pozostałej części lasów 

komunalnych. Wydaje się jednak, że antropopresja jest tam znacznie silniejsza i bardziej 

skoncentrowana, zwłaszcza w północnej części obszaru objętego planem miejscowym. 

Zbiorowiska nieleśne w granicach rezerwatu reprezentują tą część roślinności, która na obszarze 

sporządzanego planu zachowuje największy stopień naturalności. Są to przede wszystkim fitocenozy 

związane ze stokami aktywnego klifu oraz terenem plaży. Na klifach występują płaty zbiorowisk 

inicjalnych, zaroślowych i murawowych, tworzących dynamiczny kompleks, zmieniający swój 

przestrzenny rozkład pod wpływem procesów zboczowych i postępującej abrazji. W zależności od 

okresu, który upłynął od ostatniego obrywu spowodowanego ruchami masowymi mamy do czynienia z 

różnymi fazami rozwojowymi roślinności. Na styku plaży z klifem spotkać można inicjalne postacie 

zbiorowiska wydmy białej. 

Zbiorowiska ruderalne i wydepczyskowe w rezerwacie zajmują niewielką powierzchnię są jednak 

stałym składnikiem szaty roślinnej, związanym przede wszystkim z obecnością ludzi. Stąd 

drobnopowierzchniowe najczęściej agregacje roślin towarzyszących działalności człowieka układają się 

głównie wzdłuż dróg i ścieżek przecinających chroniony obszar. Zanikła już znaczna ilość 

efemerycznych zbiorowisk, które powstały po likwidacji części wojskowej infrastruktury. 

Zbiorowiska ruderalne wraz z zielenią urządzoną o różnym stopniu utrzymania stanowią trzon 

roślinności nieleśnej obszaru planu miejscowego poza granicami rezerwatu. Zbiorowiska ruderalne 

zajmują obrzeża dróg i zabudowy, zwłaszcza na granicy z terenami leśnymi. Większe powierzchnie 

pokrywają w obrębie Polanki Redłowskiej, na zapleczu kortów przy ul. Ejsmonda oraz w obrębie 

nieużytkowanych ogrodów działkowych przy ul.ul. Kopernika i Powstania Wielkopolskiego. Zieleń 

urządzona występuje na terenach zabudowanych. Częściowo jest to zieleń ogrodów przy zabudowie 

jednorodzinnej (w rejonie ul.ul. Orląt Lwowskich, Huzarskiej), częściowo zaś zieleń na terenach 

otwartych (bulwar nadmorski do ul. Ejsmonda) lub wokół obiektów publicznych (szkoła przy 

ul. Tetmajera i liceum plastyczne, kościół na Płycie Redłowskiej, korty i klub tenisowy przy 

ul. Ejsmonda). Dzięki obecności lasów obszar planu jest szczególnie bogaty w zieleń wysoką. Poza 

zwartymi drzewostanami skupienia drzew występują przede wszystkim w zieleni publicznej. Pod 

względem wieku i stanu zachowania wyróżniają się pojedyncze drzewa na terenie klubu tenisowego – 

lipy w wieku 70-80 lat – oraz na terenie liceum plastycznego – 3 ok. 100 letnie lipy i dwupniowy 

żywotnik. 

Walory szaty roślinnej analizowanej części miasta, a zwłaszcza rezerwatu przyrody, wiążą się 

także z zasiedlającą ją florą. Flora roślin naczyniowych, jakie były podawane z obszaru rezerwatu na 

przestrzeni prowadzonych tam badań liczy łącznie 522 gatunki. Podczas prac nad sporządzeniem 
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obecnie obowiązującego planu ochrony zanotowano 385 gatunków. Mimo występowania w izolowanej 

enklawie leśnej w obrębie dużego miasta flora zachowała jeszcze cenny zestaw gatunków roślin 

objętych ochroną oraz zagrożonych w skali regionu, a nawet kilku zagrożonych w skali Polski (2) 

(Przewoźniak red. 2008). Z tej ostatniej grupy rosną tu jeszcze: dąbrówka piramidalna i złoć łąkowa. Z 

roślin znajdujących się pod ochroną na uwagę zasługują stabilne populacje: wawrzynka wilcze łyko, 

dwóch storczyków – kruszczyka szerokolistnego i gnieźnika leśnego oraz związanego z klifowymi 

zboczami rokitnika pospolitego. Jarząb szwedzki, sztandarowy gatunek rezerwatu, umieszczony w 

„Polskiej czerwonej księdze roślin” (Zarzycki, Kaźmierczakowa 2001), mimo ograniczenia swego udziału 

ilościowego od okresu przedwojennego, obsiewa się tu i ma wiele młodych okazów, mających szansę 

na dalszy rozwój. 

Z notowanych w przeszłości gatunków a obecnie zagrożonych w skali Pomorza Zachodniego i 

Pomorza Gdańskiego, wiele taksonów nie zostało potwierdzonych współcześnie i część można uznać 

za wymarłą na tym terenie. Może to wskazywać na postępującą jednak degradację środowiska 

przyrodniczego rezerwatu, a przynajmniej potwierdzać utrzymywanie się pewnego krytycznego stanu 

wynikającego z jego położenia w otoczeniu dużej aglomeracji miejskiej. 

 

Fauna 

Centrum faunistycznej różnorodności na powierzchni planu jest zwarty kompleks lasów 

komunalnych i powiązane z nim przestrzennie naturalne zbiorowiska brzegu morskiego. Nie jest ona 

jednak, tak w przypadku bezkręgowców, jak i kręgowców zbyt bogata, czego można by się spodziewać 

szczególnie w granicach rezerwatu przyrody (Przewoźniak red. 2008). 

Wśród gatunków bezkręgowców względnie większa różnorodność występowała jedynie na łąkach i w 

zaroślach, zajmujących dno doliny Polanki Redłowskiej. Liczne i częste występowanie stwierdzono także 

u przedstawicieli entomofauny związanej z gliniastymi ścianami i nasłonecznionymi zboczami, które to 

warunki zapewniają aktywne klify i wąwozy erozyjne. Stwierdzono również sporą liczbę gatunków 

owadów związanych z martwym drewnem zalegającym w dużych ilościach w głębokich wąwozach. Spośród 

owadów stwierdzonych na terenie rezerwatu i wzdłuż jego północno-zachodniej granicy 14 

umieszczono na Polskiej Czerwonej Liście Zwierząt oraz 22 to gatunki rzadkie w skali kraju lub regionu 

(Przewoźniak red. 2008). 

Wśród występujących kręgowców płazy i gady reprezentowane są przez kilka najpospolitszych 

gatunków. Stwierdzana awifauna rezerwatu także nie jest szczególnie bogata w gatunki i nie wyróżnia 

się pod tym względem spośród podobnych drzewostanów na Pomorzu (Przewoźniak red. 2008). 

Dojrzały drzewostan i zaniechanie zabiegów sanitarnych stwarza korzystne warunki dla występowania 

dziuplaków, których stwierdzono tu 15 gatunków. Fauna drobnych ssaków jest wyjątkowo uboga. Wpływ 
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na to ma niemal całkowita izolacja tego kompleksu leśnego przez otaczającą go zabudowę miejską. W 

granicach rezerwatu znajdują się dwa obiekty podziemne, będące miejscami hibernacji nietoperzy: 

 jaskinia, tzw. „Jaskinia Goryla” – była do 2000 r. jedyną naturalną kryjówką zimową nietoperzy na 

Pomorzu Gdańskim. Od tego czasu ssaków tych już się tam nie spotyka, co może być skutkiem 

zwiększonej penetracji obiektu przez ludzi w ostatnich latach, 

 betonowo-ceglany schron nad klifem, w południowej części rezerwatu. 

Zwarty kompleks leśny kępy redłowskiej stanowi lokalną ostoję dużych i średnich ssaków, miedzy 

innymi sarny i dzika. 

Spośród zwierząt kręgowych występujących w rezerwacie (Przewoźniak red. 2008) aż 46 

gatunków jest objętych ochroną ścisłą, 12 gatunków – ochroną częściową, zgodnie z rozporządzaniem 

MŚ z dnia 06.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt; 2 gatunki ptaków (dzięcioł czarny 

i muchołówka mała) zostały ujęte w załączniku I Dyrektywy Ptasiej UE, a 1 gatunek nietoperza (nocek 

duży) umieszczony jest w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej UE. 

Najbliższym obszarowi planu ciekiem jest rzeka Kacza, na której w latach 2000 i 2002 

prowadzono badania występujących w niej ryb. Na stanowisku, usytuowanym kilkaset metrów powyżej 

ujścia do Zatoki Gdańskiej, stwierdzono występowanie dość licznego narybku ryb łososiowatych. Z 

uwagi na bezpośredni kontakt z morzem Kacza stanowi potencjalnie atrakcyjne siedlisko dla 

ichtiofauny. Jako przykład może posłużyć wstępowanie troci wędrownej do tego cieku, 

gdzie odnotowano jej tarło (Radtke, Grochowski, Dębowski 2007). 

 

2.2. Walory przyrodnicze, konieczny zakres ich ochrony 

Miejscem koncentracji najbardziej wartościowych elementów przyrodniczych jest obszar 

rezerwatu przyrody. Poszczególne komponenty środowiska tworzą tu zespół jednostek krajobrazowych 

o znacznym stopniu naturalności, tak pod względem aktualnej formy, jak i postępujących w nich 

procesów przyrodniczych. Jest to jednocześnie ostoja bioróżnorodności o znaczeniu ponadlokalnym, 

wykraczającym poza granice aglomeracji trójmiejskiej, reprezentująca specyfikę strefy kontaktu dwóch 

różnych typów środowisk, lądowego i morskiego. Bioróżnorodność tą współtworzy m.in. spora grupa 

gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną, rzadkich lub zagrożonych, w tym obecnych na czerwonych 

listach regionu, a nawet kraju. Występują tu także składniki (gatunki, siedliska) ujęte w załącznikach 

Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej UE. Funkcja ochronna w granicach rezerwatu ma również 

duże znaczenie historyczne, istniejąc tam już od ponad 70 lat. W przyszłości jej ranga jeszcze wzrośnie 

kiedy obejmie całą sekwencję siedlisk, od wierzchowiny nadmorskiej kępy morenowej po strefę 

przybrzeżną Zatoki Puckiej, w granicach jednego obszaru Natura 2000. Zachowanie walorów 

przyrodniczych rezerwatu sprowadza się zatem do: 
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 skutecznej realizacji zapisów Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego Nr 49/2001 i planu ochrony 

i uregulowania oraz ścisłej kontroli użytkowania rezerwatu, 

 zapewnienia nienaruszalności jego granic, 

 utrzymania wszystkich istniejących obecnie terenów spełniających funkcje buforowe między 

terenem miasta a terenem chronionym. 

Wiele z wartości wyróżnionych w rezerwacie można także przypisać części lasów komunalnych 

pozostającej poza granicami obiektu, zwłaszcza w północnym fragmencie obszaru planu. W dużym 

stopniu naturalna i bogata rzeźba terenu jest tam porośnięta drzewostanami na znaczącej powierzchni 

starymi i niezbyt zniekształconymi. Zabezpieczenie tych walorów wymaga podobnego podejścia jak w 

przypadku ochrony rezerwatu. Cenne w tym rejonie jest m.in. aktualne zróżnicowanie roślinności 

nieleśnej w obrębie Polanki Redłowskiej, znajdujące swoje odbicie także w zróżnicowaniu 

faunistycznym, co stwierdzono zwłaszcza w grupie bezkręgowców. Ewentualne koncepcje przyszłego 

zagospodarowania i użytkowania terenu powinny uwzględnić potrzebę zachowania siedliskowej 

różnorodności wnętrza doliny. 

Ważnym obiektem przyrodniczym sąsiadującym z obszarem planu jest rzeka Kacza. Jest to 

główny i największy ciek Gdyni, wpływający przy tym bezpośrednio na najbardziej wartościowe składniki 

przyrody w strefie przybrzeżnej. W nieznacznym stopniu może ona wpływać na środowisko pobliskiego 

obiektu chronionego jednak sama znajduje się pod silną presją terenów miejskich, w tym i tych objętych 

pracami nad planem miejscowym, szczególnie poprzez emisję ścieków deszczowych. Dlatego też 

ograniczanie spływu zanieczyszczonych wód do rzeki (a także wszelkiego nowego zrzutu wód) powinno 

być priorytetem w jej ochronie. Ze względu na znaczącą rolę cieku w ukształtowaniu krajobrazu 

południowej części miasta i zachowany ścisły kontakt z najcenniejszymi obszarami systemu 

przyrodniczego (w tym w rejonie obszaru planu) należy także dążyć do zachowania w jak największym 

stopniu naturalnych form i procesów w korycie. 

 

2.3. Przyrodnicze powiązania z otoczeniem, konieczny zakres ich ochrony 

Kompleks lasów komunalnych z rezerwatem „Kępa Redłowska” od strony lądu niemal w całości 

otoczony jest zabudową miejską Gdyni. Wykazuje ograniczone powiązania, zwłaszcza w obrębie 

przyrody ożywionej, z zewnętrznym systemem przyrodniczym w dwóch kierunkach:  

 północ-południe, wzdłuż brzegu morskiego, wąskim pasmem terenów zieleni ciągnącym się między 

terenami portowymi Gdyni i Gdańska, 

 w kierunku zachodnim, wzdłuż doliny rzeki Kaczej, poprzez dolinę Sweliny oraz otwarte tereny 

Kolibek, łączące strefę brzegową ze strefą krawędziową i wierzchowiną wysoczyzny pojeziernej, w 

tym z terenem Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 
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Oba kierunki są przecięte przez silne bariery znacznie ograniczające siłę powiązań. W strefie 

brzegowej jest to zabudowa miejsko-portowa, w granicach Gdyni zamykająca zielone pasmo już w 

rejonie centrum miasta. W kierunku zachodnim najsilniejszą barierę tworzy główny trójmiejski szlak 

komunikacyjny, z al. Zwycięstwa i linią kolejową. 

Przyrodnicze powiązania w kierunku wschodnim dają się wskazać w strefie styku lądu i morza. 

Jest to najważniejsza dla funkcjonowania przyrody, przede wszystkim rezerwatu, strefa oddziaływania 

morza na ląd. Oddziaływanie morza decyduje o rozwoju morfologicznym brzegu i kształtowaniu 

specyficznych siedlisk na nim, ląd zapewnia dostawę materiału skalnego do morza, w tym np. głazów 

stanowiących mikroekosystemy morskie (Przewoźniak red. 2008). 

 

2.4. Zagrożenia brzegu morskiego 

Obszar opracowania stanowi wyjątkowy pod względem dynamiki brzegu morskiego fragment 

wybrzeża. Współczesna dynamika klifu orłowskiego stanowi jeden z etapów ewolucji zachodnich 

wybrzeży Zatoki Gdańskiej (Subotowicz 1971a). Na dynamikę brzegu wpływają różne czynniki, w tym: 

 dynamika morza (przede wszystkim spiętrzenia sztormowe), 

 morfologia brzegu (predyspozycje do abrazji i ruchów masowych), 

 budowa geologiczna brzegu (podatność na abrazję i korazję oraz ruchy masowe), 

 stosunki wodne brzegu (uaktywnianie ruchów grawitacyjnych, głównie osuwisk przez wody 

gruntowe występujące w postaci wysięków na klifie), 

 stan rozwoju roślinności na klifie (rola umacniająca) (Przewoźniak red. 2008). 

Dynamiczne działanie morza jest jednym z najgroźniejszych czynników wpływających na niszczenie 

brzegów morskich i istniejących w ich strefie budowli hydrotechnicznych. Istotne znaczenie dla dynamiki 

brzegu, w rejonie opracowania, mają wezbrania sztormowe, które najczęściej występują w okresie 

jesienno-zimowym. Porównanie map topograficznych z 1837 r. i z 1959 r. wykazuje, że w ciągu 122 lat 

brzeg w rejonie Cypla Orłowskiego cofnął się o 150 m co daje tempo 1,2 m/rok (Subotowicz 1971b). 

Przeprowadzone fotogrametryczne badania zmian pomiędzy 1963 r. a 1937 r. wskazały iż maksymalna 

erozja klifu w tym okresie wyniosła 0,9 m/rok. Kolejne badania w latach 1971 -1975 określiły tempo jako 

1 m/rok. W latach 1997-2007 tempo cofania klifu w Orłowie określono na 0,78 m/rok. Natomiast 

w sezonie 2006/2007 w południowej części klifu orłowskiego nie zaobserwowano śladów erozji co 

prawdopodobnie było spowodowane wybudowaniem w 2006 roku progów podwodnych, chroniących 

Cypel Orłowski (Rudowski, Łęczyński 2009). 

Odnotowuje się systematyczny wzrost względnego poziomu morza. Jego aktualne tempo (0,1 - 

0,15 m/ 100 lat) determinuje tempo erozji brzegów morskich oraz metody i zakres prac ochronnych 

prowadzonych przez administrację morską (Cieślak, Dubrawski 1999). Zgodnie ze „Strategią ochrony 
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brzegów morskich” prognozowany wzrost poziomu morza nasili erozję brzegów, rozszerzy zasięg erozji 

wzdłuż brzegu oraz zwiększy zagrożenia zaplecza ze wszystkimi jego elementami infrastrukturalnymi, 

gospodarczymi, osadniczo-demograficznymi i przyrodniczymi. Przyszłe zmiany poziomu morza 

prognozuje się w trzech wariantach: 

 optymistycznym – 0,3 m/100 lat, 

 najbardziej prawdopodobnym – 0,6 m/100 lat, 

 pesymistycznym – 1,0 m/100 lat. 

W rejonie Zatoki Gdańskiej również zaznacza się wyraźna korelacja pomiędzy wzrastającym 

względnym poziomem morza a niszczeniem brzegu. Ocenia się, że jego podniesienie się o 1 m w 

kolejnym stuleciu będzie przyczyną cofnięcia się linii brzegowej o 150-400 m (Cieślak 2000). 

W przypadku klifu Kępy Redłowskiej, w studiach służących opracowaniu Programu ochrony 

brzegów morskich dla odcinka brzegu od km 80.0 do 82.0 ustalono normę bezpieczeństwa 50 lat 

(sposób umocnienia powinien zapewnić ochronę przed zdarzeniami sztormowymi, które mogą mieć 

miejsce raz na 50 lat). Do roku 2050 przewidziano tam utrzymanie linii brzegowej z 2000 r. oraz 

sztuczne zasilanie, biorąc pod uwagę wariant podnoszenia się poziomu morza 0,3 m/100 lat. Biorąc pod 

uwagę prognozowane tempo wzrostu poziomu morza 0,6 m/100 lat dla powyższego odcinka brzegu w 

granicach planu przewidziano także utrzymanie linii brzegowej przez sztuczne zasilanie. Natomiast dla 

odcinka od Redłowa do Kamiennej Góry (km 82-85) przyjęto normę bezpieczeństwa równą 100 lat. Dla 

niższego tempa przyrostu poziomu morza do 2050 roku zaplanowano utrzymanie linii brzegowej z 

2000 r. przez sztuczne zasilanie. Przy wzroście poziomu morza w tempie 0,6 m/100 lat przewidziano już 

modernizację oraz nadbudowę o 1 m bulwaru nadmorskiego (Cieślak 2000). Ustawa z dnia 

28.03.2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego “Program ochrony brzegów morskich” (t.j. Dz. U. 

2016, poz. 678), określająca działania Urzędu Morskiego w zakresie ochrony brzegu, dla odcinków 

Nowy Port – Orłowo (od km 69,2 – 81,1) oraz Redłowo-Kamienna Góra, od km 81,1 do 85.3, przewiduje 

sztuczne zasilanie i umocnienia brzegowe. 

Analizowany odcinek wybrzeża posiada sztuczne budowle techniczne chroniące wybrane 

fragmenty brzegu. Wzdłuż północno-wschodniej granicy opracowania przebiega bulwar nadmorski 

chroniony od strony morza falochronem. Na południe od niego rozciąga się fragment brzegu klifowego 

z refulowaną plażą. Na wysokości terenu wojskowego i rezerwatu przyrody u podnóża niewielkiego 

cypla znajduje się betonowa opaska, która istnieje tam od połowy XX wieku, a w jej sąsiedztwie 

znajdują się pozostałości czterech drewnianych ostróg. Na terenie wód zatoki od Cypla Orłowskiego do 

przystani rybackiej w Orłowie znajdują się progi podwodne. Ujście rzeki Kaczej zostało uregulowane. Na 

pozostałym fragmencie brzegu nie występują umocnienia brzegowe. 
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Strefa brzegowa stanowi obszar zagrożenia powodziowego od strony morza, wskazany na 

„Mapach zagrożenia powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych” (2013 r.) 

sporządzonych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Wskazują one obszar na 

którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (H 0,2%) oraz, 

zawierający się w nim, obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i 

wynosi raz na 100 lat (1 %), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne będący 

równocześnie obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. 

 

3. Walory kulturowe i cechy krajobrazu 

Najcenniejsze obiekty należące do zabytków architektury znajdują się przy południowo-

wschodniej granicy obszaru planu w obrębie osady rybackiej i letniskowej przy ul. Orłowskiej, tworzącej 

zespół ruralistyczno-kuracyjny Orłowo. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 

11.05.1982 r. zespół ten został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 863. Obejmuje on obszar 

średniowiecznej osady rybackiej, XVIII-wiecznego zespołu młyńskiego, dawnego Zajazdu Adlera oraz 

zespołu kuracyjnego u ujścia rzeki Kaczej, na styku gruntów średniowiecznych wsi: Kolibek i Redłowa. 

Głównym walorem estetycznym osady jest jej silne powiązanie z krajobrazem naturalnym rezerwatu 

przyrody „Kępa Redłowska”. W obrębie planu decyzją konserwatora zabytków wyznaczono strefę pełnej 

ochrony konserwatorskiej (do bezwzględnego zachowania) w granicach zespołu zabytkowego oraz 

poza jego granicą – strefę ochrony krajobrazu na wyeksponowanej od strony Orłowa Kępie Redłowskiej 

z nabrzeżem klifowym. W obrębie zespołu znajdują się dwa obiekty wpisane do rejestru zabytków: 

 pensjonat - dawny Zajazd Adlera, obecnie użytkowany przez Państwowe Liceum Sztuk 

Plastycznych przy ul. Orłowskiej8. Decyzją Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w 

Gdańsku z dnia 07.12.1978 r. został wpisany do rejestru zabytków województwa gdańskiego pod 

nr 797. Budynek pensjonatowy wzniesiony na przełomie XIX i XX w. na planie prostokąta z 

kwadratową przybudówką od strony zachodniej. Wobec licznych przebudów układ zachowany jest 

częściowo. Do elewacji wschodniej w części parteru przylega dobudowa modernistyczna, 

 Dom Kuracyjny przy ul. Orłowska 2. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 

18.09.1984 r. został wpisany budynek wraz ze strefą ochrony konserwatorskiej do rejestru 

zabytków pod numerem 909. Budynek wzniesiony został ok. 1900 r. na terenie ówczesnego 

przysiółka rybackiego i wraz z tzw. Zajazdem Adlera stanowił zalążek przyszłego letniska. Jest to 

obiekt murowany z elementami drewnianej konstrukcji szkieletowej. Zlokalizowany u podnóża kępy 

Redłowskiej, na wysokim brzegu klifowym, co nadaje mu wybitne walory krajobrazowo-

przestrzenne, a dodatkowo harmonijnie wkomponowuje go w przestrzeń przysiółka rybackiego. 
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Obiekt ten stanowi także jedyny w swoim rodzaju w skali miasta przykład budowli nawiązującej do 

nurtu „malowniczości” w historii architektury. 

W granicach planu znalazły się fragmenty zespołów architektonicznych i urbanistycznych z 

okresu dwudziestolecia międzywojennego (Sołtysik 2007) nie wpisane do rejestru zabytków 

województwa pomorskiego, objęte jednak w Studium (2008/2014/2015) strefą ochrony konserwatorskiej 

historycznego rozplanowania i zabudowy: 

 zespół willowo-letniskowy Orłowa, obejmujący założenie urbanistyczne zaprojektowane w 

krajobrazowym związku z ukształtowaniem terenu – w granicach planu jedynie w obrębie 

ul. Zapotocznej, 

 zespół zabudowy Wzgórza Św. Maksymiliana, obejmujący skwer przy zbiegu ulic Tetmajera 

i Kopernika. 

Przy ul.ul. Kopernika oraz Orląt Lwowskich istniało od czasów średniowiecza siedlisko wsi 

Redłowa, późniejsza siedziba folwarku, po którym nie pozostał ślad (Sołtysik 2007). Obszar ten ujęto w 

Studium w zestawie terenów dawnych siedlisk wielskich, zespołów dworsko - parkowych i folwarcznych, 

obecnie nie istniejących (Studium 2015). 

Studium wskazuje także, w granicach rezerwatu przyrody na szczycie klifowego brzegu, obiekty 

fortyfikacyjne 11. Baterii Artylerii Stałej (BAS), wybudowane w latach 40. i 50. XX w. (Dudek 2001, 

Woźniakowski 2013), zamieszczone w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ), prowadzonej przez 

Miejskiego Konserwatora Zabytków: 

 zespół 11 Baterii Artylerii Stałej w Redłowie (zlokalizowany głównie na terenie jednostki 

wojskowej); na terenie opracowania zlokalizowane są 4 stanowiska ogniowe z wieżami armat (11 

BAS AN 4); stanowisko nr 2 w poł. lat 80. XX w. osunęło się z klifu, zlokalizowane na stoku na 

południe od Polanki Redłowskiej (nr w GEZ 1678), 

 zespół obiektów pomocniczych dowodzenia artylerii nadbrzeżnej, w tym: 

 Punkt Obserwacji Dwubocznej „Orłowo”, w skład którego wchodziła wieża obserwacyjna 

(która osunęła się ze ściany zbocza klifu w latach 90 XX wieku), schron pogotowia 

(zrzucony z klifu w 2012 r. ze względów bezpieczeństwa) oraz latryna (nr w GEZ 1710 - 

dawny 11 BAS AN 6 – schron załogi), 

 schron reflektora, stanowiący schron - garaż reflektora i agregatu prądotwórczego, 

konstrukcja obiektu zachowana w dobrym stanie (11 BAS AN 5 - nr w GEZ 1711), 

 schron dowodzenia 32. DAN, obejmujący dwukondygnacyjnych żelbetowy schron 

całkowicie zagłębiony w ziemi (nr w GEZ 1711), 
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 schron elektrowni, jednokondygnacyjny schron żelbetowy o konstrukcji zachowanej w 

dobrym stanie (nr w GEZ 1711) (Gmina Ewidencja Zabytków, Karta adresowa zabytku 

nieruchomego, Woźniakowski 2013). 

Dla zabezpieczenia rejonu baterii wybudowano wokół system fortyfikacji polowych, tzw. 

kompanijny rejon umocniony (KRU), składający się z żelbetowych stanowisk ogniowych połączonych 

linią transzei o łącznej długości prawie 3,5 km, wzmocnionych żelbetowymi płytami. Bateria redłowska 

to pierwsza z jedenastu powojennych baterii artylerii nadbrzeżnej wybudowanych w latach 1946-1959 

wzdłuż całego wybrzeża polskiego od Międzyzdrojów aż do ujścia Wisły. Jest ona obecnie najlepiej 

zachowaną w kraju powojenną baterią nadbrzeżną i najatrakcyjniejszym zabytkiem militarnym w Gdyni 

(Hirsch, Woźniakowski 2008). 

Malownicze usytuowanie w urozmaiconym krajobrazowo i przyrodniczo rezerwacie „Kępa 

Redłowska” stanowi dużą atrakcję dydaktyczną i turystyczną, szczególnie dla osób zainteresowanych 

historią oraz militariami. 

Na terenie planu występują także inne obiekty zamieszczone w Gminnej Ewidencji Zabytków, nie 

uwzględnione w zapisach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni 

ani nie objęte żadną inną formą ochrony. Należą do nich budynki przy: 

 ul. Huzarskiej nr: 6 i 8, 

 ul. Orłowskiej nr: 4 (dom rybacki), 6 („Domek Żeromskiego”, siedziba Towarzystwa Przyjaciół 

Orłowa i miejsce ekspozycji pamiątek związanych z pisarzem, Stefanem Żeromskim) i Orłowskiej 

nr 8 (budynek gospodarczy dawnego Zajazdu Adlera), 

 ul. Zacisznej nr: 2 i 4 A, 

 ul. Zapotocznej nr: 4 i 8. 

Na zewnętrznej ścianie budynku przy ul. Orłowskiej 6, „Domek Żeromskiego”, umieszczono 

tablicę upamiętniającą pobyt pisarza, Stefana Żeromskiego, w Gdyni w 1920 roku (Panasewicz 1993). 

Na zakończeniu ul. Orłowskiej przy chodniku od strony brzegu klifowego na wysokim kamiennym 

postumencie stoi figura Chrystusa, patrzącego w stronę morza i rozkładającego ręce w geście 

błogosławieństwa – „Błogosławieństwo Morza”. Posąg został poświęcony w 2005 roku i jest repliką 

oryginalnej rzeźby, która była postawiona na orłowskim brzegu w 1924 r. Pierwowzór figury 

ufundowanej przez orłowskich rybaków, nazwanej: „Chrystus – Błogosławieństwo Morza”, został 

zniszczony podczas wojny. 

Przy parkingu na końcu ul. Ejsmonda na polanie, tzw. „Polanka Redłowska”, znajduje się 

kamienny głaz z tablicą, na której widnieje między innymi harcerska lilijka z napisem, upamiętniającym 
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wizytę Roberta Baden Powell’a, twórcy światowego skautingu, w tym miejscu w dniu 16.08.1933 roku 

(Panasewicz 1993). 

Pod względem krajobrazowym teren planu jest urozmaicony i przedstawia bardzo dużą wartość 

widokową. Bogactwo to przejawia się przede wszystkim w zróżnicowaniu oraz dużej harmonijności 

występujących na Kępie Redłowskiej typów krajobrazu, do których można zaliczyć: 

 naturalną strefę brzegową z odcinkami „żywego” i „martwego” klifu, 

 tereny leśne z polaną w dolinie – Polankę Redłowską, 

 kulturową zabudowę historyczną. 

Wybrzeże klifowe stanowi główną atrakcję widokową Gdyni, a także najważniejszy walor 

krajobrazowy rezerwatu przyrody. Wyróżnia się tu przede wszystkim zróżnicowana wysokościowo strefa 

brzegu morskiego z bogatymi formami ukształtowania krawędzi klifu, a zwłaszcza z wysuniętym w 

stronę zatoki aktywnym klifem Cypla Orłowskiego. Te wszystkie cechy zapewniają unikalne warunki 

widokowe wraz z czynną ekspozycją w stronę Zatoki Gdańskiej, aż po Półwysep Helski. Stanowiąc 

jednocześnie malowniczo wyeksponowany fragment wybrzeża klifowego w panoramicznym otwarciu na 

wody zatoki. Głównymi punktami obserwacji strefy brzegowej Kępy Redłowskiej w rejonie obszaru planu 

są: zakończenie bulwaru nadmorskiego oraz plaże Orłowa, a zwłaszcza molo. 

Zalesiona wierzchowina kępy, w tym lasy objęte ochroną rezerwatową, stanowią dodatkową 

wartość widokową tego terenu, będąc m.in. tłem dla zabudowy, zlokalizowanej od zachodniej strony 

obszaru planu. Stanowi krajobrazową dominantę w widokach odbieranych z różnych punktów przede 

wszystkim południowych dzielnic Gdyni: Orłowa, Małego Kacka i Wielkiego Kacka, zwłaszcza z 

głównego szlaku komunikacyjnego Trójmiasta – al. Zwycięstwa. 

Wartością terenów leśnych z dojrzałym i zróżnicowanym drzewostanem jest także ich duża 

zmienność w cyklu rocznym związana z różnorodnością kolorów, kształtów i form występującej zieleni. 

Znajduje się tu również szczególnie wartościowe i wyeksponowane przestrzennie wnętrze krajobrazowe 

polany leśnej w Redłowie, tzw. Polanka Redłowska, zapewniająca bardzo dogodne warunki ekspozycji 

biernej na okoliczne lasy oraz otwarcie widokowe na Zatokę Gdańską, obecnie słabo czytelne. 

Wszystkie te cechy podnoszą wartość krajobrazowo-widokową tych terenów. 

Historyczna zabudowa osady rybackiej i letniskowej przy ul. Orłowskiej jest ważnym elementem 

krajobrazu kulturowego występującego w granicach planu. Wysokie walory tego miejsca podkreśla 

harmonijne i malownicze wtopienie się zabudowy w zalesiony klif Kępy Redłowskiej. Bardzo dużą 

wartość widokową orłowskiego letniska można docenić zwłaszcza z sąsiadującego rejonu plaży i mola 

w Orłowie; lokalizacja ta umożliwia podziwianie historycznej zabudowy wraz z malowniczym tłem 

urwistych klifów. 
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4. Znaczenie dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu dla jakości 
środowiska i warunków życia ludzi, potencjalne zmiany 

Obszar planu jest w większości niezabudowany a istniejące formy zagospodarowania nie są 

znaczącym źródłem emisji do środowiska. Rejony zainwestowania są jednak miejscowo przyczyną 

poważnych zniszczeń w obrębie terenów wartościowych przyrodniczo i krajobrazowo choć o 

ograniczonym zasięgu przestrzennym. Czynnikiem degradującym środowisko są tam spływy 

powierzchniowe wód opadowych z powierzchni utwardzonych, usuwanie odpadów (budowlanych, z 

ogrodów), a przede wszystkim intensywna penetracja ludzka. Przylegająca do ściany lasu zabudowa 

jest także źródłem gatunków obcych przenikających do szaty roślinnej kompleksu leśnego, co ma 

znaczenie szczególnie dla jego części objętej ochroną rezerwatową. 

Spontaniczna, niezorganizowana i trudna do kontrolowania penetracja ludzka, już nie związana 

tylko z najbliższą zabudową jest podstawową formą oddziaływania degradującego cenne składniki 

przyrody, zwłaszcza chronionej w rezerwacie. Jest przyczyną mechanicznego niszczenia powierzchni 

ziemi i pokrywy roślinnej, ale także przez samą liczną obecność ludzi (oraz towarzyszących im psów) 

wpływa na zasiedlającą obszar chroniony faunę. 

Źródła najpoważniejszych emisji znajdują się poza granicami obszaru planu, stanowią je przede 

wszystkim szlaki komunikacyjne, wpływające na: 

 wzrost zanieczyszczenia powietrza, 

 ponadnormatywny hałas, 

 utrzymywanie silnych barier ekologicznych. 

Obecną zabudowę w granicach planu stanowią w większości budynki mieszkaniowe 

jednorodzinne oraz obiekty usługowe, w tym obiekty sportowe przy ul. Ejsmonda, stojące przeważnie 

przy granicy z terenami leśnymi. Do głównych zagrożeń powodowanych przez wprowadzoną zabudowę 

na styku z lasami należą: 

 powstanie stromych skarp gruntów nasypowych przy niwelacji terenu podczas 

zagospodarowywania działek budowlanych, występujące w wielu miejscach na szczycie 

wierzchowiny wzdłuż ulic K. Tetmajera i M. Kopernika oraz brak ich zabezpieczenia przed erozją 

wodną i osuwaniem się gruntu, 

 zwiększenie spływu powierzchniowego na tereny leśne, w tym na obszar rezerwatu przyrody, 

poprzez zwiększenie udziału powierzchni utwardzonych wraz z nieuregulowaniem odprowadzania 

wód deszczowych, 

 usuwanie odpadów na tereny leśne, w tym zielonych z ogrodów i budowlanych: gruzu, żelbetu itp., 

 zwiększona penetracja terenów leśnych wzdłuż granic zabudowy, szczególnie w okolicy ulic 

Huzarskiej i Ułańskiej, a także wokół obiektów sportowych przy ul. Ejsmonda, 
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 dewaloryzacja krajobrazowa przedpola i panoramy kompleksu lasów komunalnych wraz z 

rezerwatem przyrody (zwłaszcza w przypadku obiektów opuszczonych i nieużytkowanych, jak dom 

wypoczynkowy przy ul. Zacisznej w Orłowie). 

W wielu miejscach obszaru planu brak jest systemu kanalizacji deszczowej, a odprowadzanie 

wód opadowych i roztopowych odbywa się poprzez spływ grawitacyjny na tereny leśne. Problem ten 

występuje zwłaszcza przy ulicach Huzarskiej i Ułańskiej, skąd wody deszczowe spływają doliną leśną w 

kierunku rzeki Kaczej. Nieuregulowany sposób odprowadzania wód opadowych dotyczy terenów 

zabudowy usługowej i mieszkaniowej wzdłuż ulic K. Tetmajera i M. Kopernika. Punktowo z tych terenów 

deszczówka jest odprowadzana bezpośrednio na tereny leśne w tym do rezerwatu. Podobny problem 

dotyczy również zamkniętych terenów wojskowych, obejmujących także rezerwat przyrody. Plan 

ochrony (Przewoźniak red. 2008) podaje, że w rezerwacie znajdują się wyloty dwóch czynnych 

kolektorów wód opadowych z kompleksu wojskowego. Skutkiem odprowadzania wód opadowych są 

formy erozyjne poniżej wylotów kolektorów, lokalne zmiany charakteru siedlisk i zagrożenie 

zanieczyszczeniem gruntu substancjami ropopochodnymi. 

Zabudowa na granicy obszaru opracowania oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie jest również 

źródłem innych emisji prowadzących do przekroczenia standardów środowiska: 

 zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłu PM 10 i benzo(α)piranu, 

 hałasu. 

Do źródeł emisji mających wpływ na jakość środowiska należą: 

 trasy komunikacji samochodowej dzielnicy Redłowo, jako źródło emisji zanieczyszczeń powietrza i 

hałasu, 

 zabudowa mieszkaniowa Orłowa i Redłowa, jako źródło emisji zanieczyszczeń powietrza. 

Obok terenów miejskich obecnych i rozwijających się przy granicy kompleksu leśnego Kępy 

Redłowskiej znaczącym źródłem degradacji jego przyrody w obrębie rezerwatu są obiekty wojskowe, 

zwłaszcza porzucone części umocnień baterii nadbrzeżnej. Ciężkie betonowe obiekty ulegają 

postępującej dewastacji a dochodzące do nich grupy ludzi powodują coraz większe zniszczenia 

powierzchni ziemi i pokrywy roślinnej. Ma to także zdecydowanie negatywny wpływ na krajobraz 

wnętrza rezerwatu przyrody. Sytuacji nie poprawia tu nawet okresowa konserwacja zachowanych armat 

baterii. Podobnie elementy kolejnych linii obrony wokół baterii prowadzą do dewaloryzacji znaczących 

fragmentów rezerwatu. Zawalone transzeje i zrujnowane stanowiska ogniowe obok gromadzenia 

znacznych ilości śmieci przynoszonych przez odwiedzających obiekt ułatwiają dalsze niszczenie stoków 

powodowane deptaniem przez ludzi lub erozją wodną w wyniku koncentracji spływu powierzchniowego. 

Nasilona penetracja i presja rekreacyjna jest jednym z poważniejszych zagrożeń dla lasów Kępy 

Redłowskiej, szczególnie dla tych w granicach rezerwatu. Jej skutkiem są liczne, niekiedy dość rozległe 
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zniszczenia pokrywy roślinnej a także przekształcenia powierzchni ziemi. Ciągi przedeptań układają się 

przede wszystkim wzdłuż górnej krawędzi klifu w rezerwacie, wzdłuż przecinających go przejść, w tym 

dojść do plaży oraz wokół przyległej zabudowy, zwłaszcza w rejonie ul. Saperskiej, także wzdłuż 

ogrodzenia terenów wojskowych. Poza rezerwatem lasy na północ od Polanki Redłowskiej pocięte są 

siecią ścieżek, prowadzących z górnej części Redłowa w kierunku dojść do bulwaru nadmorskiego. 

Silne przedeptania są widoczne wokół ogrodzenia terenów sportowych na północy obszaru planu. Silna 

penetracja ma wpływ nie tylko na szatę roślinną, powierzchnię ziemi i ogólnie na walory krajobrazowe, 

ale także na wartości faunistyczne. Była prawdopodobnie przyczyną opuszczenia tzw. Jaskini Goryla 

przez zimujące w niej nietoperze. W strefie brzegu morskiego duży ruch pieszy wiąże się ze znacznymi 

zniszczeniami zboczy klifowych. 

Za zewnętrzne źródło oddziaływania na jakość środowiska w rejonie obszaru planu można uznać 

rzekę Kaczą, istotnie wpływającą na czystość wód zatoki u brzegów Kępy Redłowskiej i Orłowa. Obszar 

sporządzanego planu ma tu niewielkie znaczenie dla jakości wód cieku, zależy ona przede wszystkim 

od obecności terenów zabudowanych poza jego granicami, sukcesywnie zwiększających swój udział w 

zlewni. Ze względu na stan czystości rzeki Kaczej, który oceniany był jako zły (WIOŚ 2010) i jej wpływ 

na jakość wód kąpieliska Gdynia Orłowo, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku w 

swoich corocznych komunikatach nie dopuszczał do organizowania w nim kąpieli morskiej. Odcinek 

wyłączony z wykorzystania pod funkcje kąpielowe od 2005 roku był stały i obejmował 300 m po obu 

stronach ujścia rzeki Kaczej, tj. 400 m od mola w stronę Gdyni i 200 m w stronę Sopotu (WIOŚ 2006, 

Raporty PWIS 2007-2010). Aktualnie, zgodnie z dokonywaną przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w 

Gdyni oceną i kwalifikacją wody w kąpieliskach na terenie Gdyni, wody w kąpieliskach na terenie miasta 

zostały ocenione i sklasyfikowane jako doskonałe (pismo z dnia 11 grudnia 2015 r. znak NK- 

4712/27/2015). Z powyższego wynika, że poprawa stanu wód w rzece Kaczej wpływa na poprawę 

jakości wód w położonym niedaleko do ujścia rzeki kąpielisku. 

Przeprowadzone badania jednoznacznie wskazują, że wody cieków powierzchniowych i ścieków 

deszczowych, odprowadzanych z obszaru Gdyni, powinny być podczyszczone przynajmniej w 

piaskownikach i osadnikach przed wprowadzeniem do Zatoki Gdańskiej. Brak działań w tym zakresie w 

ciągu najbliższych lat przyczyni się do degradacji kąpielisk i plaż morskich (Kasterka 2005). 

 

Elementy wpływające na aktualną jakość środowiska 
Znaczenie 

miejsc. lokalne ponadlok. 

formy i źródła zagrożeń, postępujące zjawiska negatywne 

przekształcenia i zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz pokrywy roślinnej w rejonie styku 
terenów leśnych i zabudowanych, poprzez naruszenia rzeźby, składowanie odpadów, spływ 
powierzchniowy i nasiloną penetrację 

   

stopniowa likwidacja niezabudowanych jeszcze terenów przy granicy kompleksu leśnego – 
likwidacja strefy buforowej 
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emisje do rezerwatu z terenu wojskowego, zwłaszcza wód opadowych z lokalnego systemu 
kanalizacji deszczowej 

   

dewaloryzacja krajobrazowa przedpola i panoramy kompleksu lasów komunalnych z 
rezerwatem przyrody 

   

emisja zanieczyszczeń powietrza z układu komunikacyjnego i indywidualnej zabudowy    

pozostałości umocnień i obiektów wojskowych jako źródło zniszczeń rzeźby, szaty roślinnej 
i degradacji krajobrazu rezerwatu 

   

nasilona penetracja i presja rekreacyjna wpływająca na powierzchnię ziemi, szatę roślinną i 
faunę, zwłaszcza rezerwatu, w tym w obrębie plaż 

   

zanieczyszczenie wód rzeki Kaczej, wpływające na jakość wód morskich w rejonie obszaru 
planu 

   

izolacja lasów od innych dużych kompleksów leśnych    

formy i źródła ryzyka zagrożeń naturalnych 

obszary zagrożenia powodziowego od strony morza     

zagrożenie powodziowe w dolinie rzeki Kaczej    

osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi    

wrażliwe, zagrożone, cenne lub chronione elementy przyrodnicze 

rezerwat przyrody „Kępa Redłowska” oraz obszar Natura 2000 „Klify i Rafy Kamienne 
Orłowa” PLH220105” 

   

lasy komunalne poza rezerwatem    

powierzchnie zróżnicowanej roślinności nieleśnej oraz związanej z nią fauny poza 
rezerwatem (gł. Polanka Redłowska) 

   

rzeka Kacza    

przyrodnicze powiązania wzdłuż brzegu morskiego i ze strefą krawędziową wysoczyzny    

ujęcie wody na działce Nr 74 (obecnie nr 1782)  należące do Szpitala Morskiego im. PCK    

wrażliwe, zagrożone, cenne lub chronione elementy kulturowe i krajobrazu 

zespół ruralistyczno-kuracyjny Orłowo wpisany do rejestru zabytków wraz ze strefami 
ochrony krajobrazu i ekspozycji 

   

obiekty wpisane do rejestru zabytków    

strefy ochrony konserwatorskiej wskazane w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gdyni 

   

zamieszczone w Gminnej Ewidencji Zabytków obiekty fortyfikacyjne 11. Baterii Artylerii 
Stałej (BAS) oraz inne obiekty fortyfikacyjne 

   

obiekty zamieszczone w Gminnej Ewidencji Zabytków nie uwzględnione w zapisach 
Studium 

   

zespół wnętrz krajobrazowych rezerwatu o naturalnym bądź seminaturalnym charakterze, 
zwłaszcza w strefie brzegowej 

   

najlepiej eksponowane panoramy rezerwatu od strony morza i brzegu morskiego oraz z 
południowych dzielnic miasta 

   

 

5. Obowiązujący i postulowany zakres ochrony zasobów środowiska 

Większą część obszaru planu stanowi rezerwat przyrody „Kępa Redłowska” (ryc. 7), utworzony 

Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 29.07.1938 r. o ochronie tworów przyrody na obszarze 

Kępy Redłowskiej w Gdyni. Jednak las na Kępie Redłowskiej za obiekt chroniony uznany został już 

w 1910 r. Powierzchnia rezerwatu w chwili jego utworzenia wynosiła 126,93 ha. Aktualnie na terenie 

rezerwatu obowiązuje Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 49/2001 z dnia 23.03.2001 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody obszaru na Kępie Redłowskiej w Gdyni. Powierzchnia 

rezerwatu określona w rozporządzeniu wynosi 121,91 ha i nie posiada on otuliny. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Pomorskiego Nr 49/2001 celem ochrony jest zachowanie 

unikatowego krajobrazu wybrzeża klifowego z kompleksem lasów bukowych, specyficznych procesów 
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przyrodniczych na styku lądu i morza, naturalnych zbiorowisk roślinnych oraz stanowisk rzadkich 

gatunków roślin, w tym jarzębu szwedzkiego (Sorbus intermedia) stanowiącego relikt epoki lodowcowej. 

W rezerwacie zabrania się: 

 polowania, chwytania dziko żyjących zwierząt, płoszenia ich i zabijania, zbierania poroży zwierzyny 

płowej, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych oraz gniazd ptasich i wybierania z nich jaj, 

 pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, 

 wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego 

zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza, 

 dokonywania zmian przedmiotów ochrony oraz obszarów objętych ochroną, 

 używania, użytkowania, uszkadzania oraz zanieczyszczania przedmiotów oraz obszarów objętych 

ochroną, 

 zmiany stosunków wodnych, jeżeli służą one innym celom niż ochrona przyrody, 

 wydobywania skał, minerałów, w tym torfu i bursztynu, 

 niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania, 

 palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, używania źródeł światła o otwartym płomieniu, 

 zbioru poza miejscami wyznaczonymi dziko rosnących roślin, grzybów oraz ich części, 

 ruchu pieszego, rowerowego, jazdy konnej wierzchem poza szlakami do tego wyznaczonymi, 

 wprowadzania psów bez smyczy i kagańca, 

 wspinaczki, 

 ruchu pojazdów poza drogami publicznymi i innymi drogami do tego wyznaczonymi, 

 umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z ochroną 

przyrody, z wyjątkiem znaków drogowych i innych związanych z ochroną porządku i 

bezpieczeństwa publicznego, na obszarach lub przedmiotach objętych ochroną, 

 zakłócania ciszy, 

 używania lotni, motolotni i spadolotni, 

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 

 biwakowania, 

 prowadzenia badań naukowych bez zgody właściwego organu uznającego obszar za rezerwat 

przyrody, 

 wprowadzanie roślin i zwierząt poza ich naturalne miejsca występowania, 

 wprowadzanie organizmów zmodyfikowanych genetycznie. 

Powyższe zakazy nie dotyczą: 

 wykonywania zabiegów wynikających z planu ochrony lub rocznych zadań ochronnych, a także w 
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przypadku konieczności likwidacji nagłych zagrożeń, czynności nie ujętych w planie ochrony lub 

rocznych zadaniach ochronnych za zgodą organu ustanawiającego plan ochrony lub roczne 

zadania ochronne, 

 prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem publicznym, 

zapobieganiem lub likwidacją skutków klęski żywiołowej, 

 wykonywania zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa. 

Zarządzeniem Nr 6/2010 z dnia 7.04.2010 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Gdańsku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 97 poz. 1897) dla rezerwatu ustanowiono plan ochrony, 

zgodnie z którym na jego terenie wprowadzono ochronę ścisłą, czynną i krajobrazową: 

 1) ochroną ścisłą obejmuje się klify w rezerwacie stanowiące oddziały lasów komunalnych miasta 

Gdyni: 17a, d, f (część wschodnią), 19a, g, k, 20 h (część wschodnią), 20 m, n (część wschodnią) 

oraz klify nieleśne - dz. ewid. Miasta Gdynia, obrębu Gdynia oznaczoną nr 64/1 (część północną), 

o łącznej powierzchni 7 ha; 

 2) ochroną czynną obejmuje się oddziały lasów Skarbu Państwa w zarządzie MON: 17 i 18 oraz 

oddziały lasów komunalnych miasta Gdyni: 16r, 17b, c, f (część zachodnią), 17 g, 18, 19 b, c, d, f, 

h, i, j, l, m, n, o, p, r, s, t, 20a, d, f, g, h (część zachodnią), 20 i, j, k, n (część zachodnią), 20 p, r, s, 

t, w, x, y, 21, o łącznej powierzchni 112 ha; 

 3) ochroną krajobrazową obejmuje się plażę w całym rezerwacie, oznaczoną jako działki ewidencyjne 

miasta Gdynia, obrębu Gdynia: 13/1, 14/1, 46/1, 47/1, 48/1, 49/1, 50/1, 131/7, 292/65, o łącznej 

powierzchni około 3 ha, zmiennej w zależności od stanu morza. 

Zgodnie z planem ochrony, celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie naturalnego 

i seminaturalnego krajobrazu nadmorskiej, polodowcowej kępy wysoczyzny morenowej, procesów 

zachodzących na brzegu morskim, a także zbiorowisk roślinnych klifu i wysoczyzny morenowej oraz 

cennych gatunków flory, fauny i grzybów, a zwłaszcza jarzębu szwedzkiego Sorbus intermedia. 

Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa powyżej są: 

 1) zachowanie naturalnego i seminaturalnego krajobrazu Kępy Redłowskiej oraz pozostałości 

zbliżonych do naturalnych zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych: 1230 - klify wybrzeża 

Bałtyku, 9110 - kwaśne buczyny, 9130 - żyzne buczyny, 9160 - grąd subatlantycki; 2110 - inicjalne 

stadia nadmorskich wydm białych; 

 2) położenie rezerwatu w aglomeracji miejskiej Trójmiasta; 

 3) nadmierna penetracja rezerwatu; 

 4) izolacja rezerwatu od przyrodniczego otoczenia; 



32 
 

 5) położenie rezerwatu w strefie nadmorskiej, w strefie oddziaływania morza na środowisko 

przyrodnicze lądu; 

 6) obecność w rezerwacie brzegu klifowego, w tym również klifu aktywnego w różnych postaciach 

wraz z zespołem zachodzących tam procesów geomorfologicznych i biologicznych; 

 7) użytkowanie części rezerwatu przez wojsko; 

 8) obecność obiektów o charakterze zabytkowym - pozostałości 11 Baterii Artylerii Stałej w Gdyni. 

Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych 

zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich skutków określa załącznik nr 1 do powyższego 

zarządzenia. Działania ochronne na obszarze rezerwatu z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych 

działań określa załącznik nr 2. Natomiast wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów 

naukowych, edukacyjnych, rekreacyjnych oraz określenie sposobów ich udostępniania określa 

załącznik nr 3 do zarządzenia. W zarządzeniu określono następujące ustalenia do Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

pomorskiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych dotyczące 

eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych: 

 1) zachować przeznaczenie na cele leśne lasów komunalnych miasta Gdyni w otoczeniu rezerwatu 

(oddziały 16 i 22), 

 2) wykluczyć z lokalizacji zabudowy niezainwestowane tereny w sąsiedztwie rezerwatu (w dolinie 

Polanki Redłowskiej oraz po wschodniej stronie ulic Kopernika i Powstania Wielkopolskiego, w 

granicach działek ewidencyjnych nr: 5, 6, 19/4, KM Gd 72, nr 422/64, KM Gd 61, nr 88/6, KM Gd 

62), 

 3) utrzymać dotychczasowe przeznaczenie oraz przyjąć intensywność zabudowy na poziomie 

wynikającym z charakteru zabudowy istniejącej na wszystkich terenach budowlanych w 

sąsiedztwie rezerwatu po wschodniej stronie ulic: Kopernika, Powstania Wielkopolskiego i 

Huzarskiej oraz innych terenach budowlanych otoczonych lasem, 

 4) nie zwiększać zasięgu i intensywności, ani nie zmieniać charakteru zabudowy, ustalonych w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w dniu wejścia w życie 

zarządzenia, dotyczących sąsiedztwa rezerwatu nad rzeką Kaczą, w rejonie ulic Zapotocznej, 

Orłowskiej i Zacisznej, 

 5) zapewnić odprowadzenie wód opadowych z terenów komunikacyjnych poza teren rezerwatu, 

 6) wyznaczyć przymorską ścieżkę rowerową Gdynia-Sopot poza rezerwatem, z wyjątkiem odcinka 

udostępnionej dla rowerzystów drogi gruntowej biegnącej dnem doliny Polanka Redłowska, wzdłuż 

północno-zachodniej granicy rezerwatu i w jego obrębie (oddział 16 lasów komunalnych Gdyni), 
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 7) na obrzeżach terenów przeznaczonych pod funkcje parkingów na Polance Redłowskiej i na 

przedłużeniu ulicy Legionów, wprowadzić zieleń maskującą, nawiązującą do roślinności rezerwatu, 

 8) wyznaczyć ekspozycje widokowe rezerwatu z terenów miejskich Gdyni i nie lokalizować w obrębie 

tych stref obiektów mogących dewaloryzować krajobraz lub przesłaniać widok rezerwatu, 

 9) utrzymać możliwość funkcjonowania lokalnych powiązań przyrodniczych poprzez: 

a) zachowanie zarośli i zadrzewień w dolinach rzeki Kaczej, Potoku Kolibkowskiego i Swelini; 

b) zachowanie lasów naklifowych w rejonie Kolibek oraz ograniczenie ich zagospodarowania 

wyłącznie do ciągów pieszych i elementów małej architektury związanej z obsługą funkcji 

rekreacyjno-wypoczynkowej; 

c) ograniczenie zainwestowania w strefie brzegowej oraz nadbrzeżnej do obsługi funkcji 

rekreacyjno-wypoczynkowej, przystani rybackiej oraz tradycyjnej funkcji kultury (teatr letni), w 

stopniu odpowiadającym intensywności zabudowy obowiązującej w dniu wydania zarządzenia; 

d) ograniczenie nowego zainwestowania na terenie zespołu Kolibki, pomiędzy doliną Potoku 

Kolibkowskiego a doliną Sweliny i na terenach znajdujących się na wysokości zespołu na 

zachód od torów kolejowych i projektowanej Drogi Czerwonej do funkcji wykorzystujących 

walory przyrodniczo-krajobrazowe obszaru: tereny zieleni, ogród botaniczny, tereny turystyki, 

sportu, rekreacji i wypoczynku; 

e) stosowanie rozwiązań technicznych umożliwiających przejście zwierząt przez główny szlak 

komunikacyjny miasta (al. Zwycięstwa, linia kolejowa, Droga Czerwona) w ciągu doliny rzeki 

Kaczej i Sweliny. 

Od wschodu teren opracowania sąsiaduje z obszarem specjalnej ochrony (OSO) sieci Natura 

2000 (PLB 220005) obejmującym wody Zatoki Puckiej. Został on ustanowiony Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dn.21.07.2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

następnie zmienionym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie 

obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25 poz. 133 z późniejszymi zmianami). 

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

podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z 

innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele 

ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: pogorszyć 

stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i 

zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 

lub wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został 

wyznaczony obszar Natura 2000, lub pogorszyć integralność 

obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami (z 
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zastrzeżeniem art. 34: jeżeli przemawiają za tym konieczne 

wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o 

charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku 

rozwiązań alternatywnych, właściwy miejscowo regionalny 

dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich dyrektor 

właściwego urzędu morskiego, może zezwolić na realizację planu 

lub działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele 

ochrony obszaru Natura 2000 (…) zapewniając wykonanie 

kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności 

i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000)”. 

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

(…) nie podlega ograniczeniu działalność związana 

z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu 

przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, 

leśna, łowiecka i rybacka, a także amatorski połów ryb, jeżeli 

nie oddziałuje znacząco negatywnie na cele ochrony obszaru 

Natura 2000”. 

Dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadań 

ochronnych na okres 10 lat Obecnie Urząd Morski w Gdyni sporządza taki dokument. 

Utworzenie morskiego rezerwatu przyrody przy istniejącym rezerwacie Kępa Redłowska 

postulowano już w latach 80. XX w. Ten płytkowodny obszar Zatoki Gdańskiej zasiedla urozmaicona i 

stosunkowo bogata pod względem jakościowym flora i fauna. Przeprowadzone przez Pracownię 

Bentosu CBM PAN w latach 1992-1996 badania pozwoliły na sporządzenie jej zaktualizowanego 

zestawienia. Obszar ten został zgłoszony na forum Komitetu Środowiskowego (Environment 

Committee) Komisji Helsińskiej (HELCOM), w latach 90. XX w jako miejsce warte specjalnej ochrony 

(Baltic Sea Protected Area - BSPA). Później pozostał na liście obszarów rekomendowanych dla ochrony 

HELCOM BSPA (Rec. Nr 15/5, 1994). Zgodnie z projektem obszaru chronionego stanowiłby on 

przedłużenie rezerwatu istniejącego na lądzie. Powierzchnia planowanego morskiego rezerwatu 

wynosiłaby ok. 185 ha (Osowiecki, Żmudziński 2000).  

Rezerwat „Kępa Redłowska” od szeregu lat obejmowany był, przyjmującymi różną postać, 

propozycjami włączenia do sieci obszarów Natura 2000 (specjalny obszar ochrony siedlisk „Kępa 

Redłowska”, „Klify Orłowsko-Kolibkowskie”; Przewoźniak red. 2008). Ponowną rekomendację ochrony 

tego obszaru w granicach SOOS „Klify i Rafy Kamienne Orłowa” przedstawiło Seminarium 

Biogeograficzne UE na spotkaniu w Sopocie w październiku 2009 r. Siedliska wskazane do ochrony w 
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Załączniku I Dyrektywy 92/43/EWG zajmują ok. 65% powierzchni obecnie projektowanego SOOS 

(Standardowy Formularz Danych, 2009). Obszar ten jest proponowanym Specjalnym Obszarem 

Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Klify i Rafy Kamienne Orłowa” PLH220105, uznanym obecnie jako 

Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty (OZW). Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na terenie 

obszaru zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, 

znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 

1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 

wyznaczono obszar Natura 2000 lub 

2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 

3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

Należące do Szpitala im. PCK ujęcie wody kredowej na działce nr 74 (obecnie nr 1782), ze 

względu na swoją głębokość (249 m ppg) i korzystne warunki geologiczne nie posiada wyznaczonego 

terenu ochrony pośredniej, wprowadzającego regulacje dotyczące zagospodarowania w jego dalszym 

sąsiedztwie. Wyznaczony teren ochrony bezpośredniej jest ogrodzony i obejmuje samą działkę nr 1782. 

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne, w jego granicach zabronione jest 

użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia. Należy tam natomiast m.in: 

 odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń 

służących do poboru wody, 

 zagospodarować teren zielenią, 

 odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, służących 

ewentualnej obsłudze ujęcia. 

Ujęcie Klubu Tenisowego „Arka” nie ma wyznaczonej strefy ochronnej. 

Tak jak w całym mieście, w granicach obszaru planu obowiązują ustalenia „Programu ochrony 

powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu 

zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu”, przyjętego uchwałą Nr 754/XXXV/13 

Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25.11.2013 r. Obowiązujący dokument za podstawowe 

działania wskazane do realizacji na terenie całej strefy aglomeracji trójmiejskiej uznaje m.in.: 

1. obniżenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez stworzenie systemu zachęt do 

ich likwidacji lub wymiany na niskoemisyjne, 

2. rozwój sieci gazowych w celu umożliwienia większej liczbie ludności wykorzystania 

niskoemisyjnego paliwa, 

3. uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących 

zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń 

z indywidualnych systemów grzewczych oraz projektowanie linii zabudowy uwzględniające 
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zapewnienie „przewietrzania” miasta, ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej 

zabudowie i zwiększenie powierzchni terenów zielonych. 

Głównym celem programu jest ogólna poprawa jakości powietrza, a nie tylko redukcja emisji na 

wybranych obszarach. Działania w celu likwidacji notowanych przekroczeń należy więc podejmować na 

terenie całych miast. Dokument zakłada, że ze względu na bardzo wysoki udział źródeł emisji 

powierzchniowej w stężeniach benzo(a)pirenu w obszarach przekroczeń oraz wysoki udział w 

stężeniach pyłu PM10, efekt redukcji emisji zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań związanych ze 

zmianą sposobu ogrzewania mieszkań oraz termomodernizację budynków. 

W zakresie działań naprawczych na poziomie lokalnym harmonogram rzeczowo-finansowy 

powyższego Programu, jako działania ciągłe przewiduje m.in.: 

 rozwój sieci gazowych na obszarach miast, 

 uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących 

zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników nie powodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń 

z indywidualnych systemów grzewczych oraz projektowanie linii zabudowy uwzględniając 

zapewnienie „przewietrzania” miasta ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie 

oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych (nasadzanie drzew i krzewów), 

 rozwój sieci ścieżek rowerowych lub systemu komunikacji rowerowej poprzez budowę dróg, 

ścieżek, tworzenie tras rowerowych o charakterze transportowym stanowiących powiązania z 

punktami integracyjnymi „Bike & Ride". 

Uchwałą Nr XXVII/677/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie pomników przyrody 

na terenie planu przyjęto za pomniki następujące drzewa: 

 przy ul. Orłowskiej 8 –dwie lipy drobnolistne obwodach pni: 284 cm i lipa drobnolistna i 370 cm 

oraz żywotnik olbrzymi o obwodzie pni 131/182 cm. Obiekty jako pomnik grupowy 

zlokalizowane są na terenie oznaczonym w projekcie miejscowego planu symbolem 27 

UK,UO,UT. 

 przy ul. Orłowskiej 8 – objęto ochroną lipę drobnolistną obwodzie 248 cm, która rośnie na 

terenie 64 KD-D1/2. 

Dla pomników obowiązują zakazy ujęte w Uchwale nr XXXVII/677/16. 

 

6. 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”: 
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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. Ograniczanie ryzyka zagrożeń naturalnych – powodziowego i ruchami masowymi ziemi. 
4. Wzrost efektywności ochrony przyrody i kształtowanie osnowy ekologicznej miasta, 
5. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami stałymi, 
6. Rekultywacja i rewaloryzacja środowiska terenów zdewastowanych i zaniedbanych przyrodniczo, 
7. Eliminacja aktualnych i potencjalnych konfliktów na tle ekologicznym z sąsiednimi gminami, 
8. 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 przemysłowych do cieków, 

 oczyszczanie fizyczne i biologiczne wszystkich ścieków komunalnych i przemysłowo-portowych 
(w tym odbiór ścieków ze statków), 

 podczyszczanie wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni, zwłaszcza z terenów 
przemysłowych i komunikacyjnych przed ich odprowadzeniem do odbiornika, 

 maksymalne zatrzymanie wód opadowych w miejscu ich wystąpienia poprzez lokalną infiltrację 
oraz retencję, 
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 rewaloryzacja bioklimatu: 

 ograniczenie intensywności wiatrów w dużych osiedlach mieszkaniowych zlokalizowanych 
na wierzchowinie wysoczyzny morenowej przez wprowadzenie uzupełniającej zabudowy i stref 
wielowarstwowej zieleni klimatycznej, 

 stymulowanie oddziaływania morza na warunki klimatyczne miasta, zwłaszcza w rejonie 
Śródmieścia przez nie wprowadzanie form zainwestowania ograniczających zasięg bryzy 
morskiej i rozprzestrzenianie się aerozolu morskiego (utrzymanie otwarcia na morze ulic 
śródmiejskich: al. Marsz. J. Piłsudskiego, ul. Armii Krajowej, ul. 10 Lutego), 

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

 rewaloryzacja i zagospodarowanie środowiska przyrodniczego terenów rekreacyjnych: 

 doprowadzenie przybrzeżnych wód morskich do trwałego stanu przydatności dla rekreacji, 

 rekreacyjne zagospodarowanie zaplecza strefy brzegowej morza, 

 przystosowanie w porozumieniu z nadleśnictwem brzeżnej części lasów strefy krawędziowej 
w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych dla potrzeb masowej rekreacji codziennej, 

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

proekologiczny rozwój przestrzenny miasta: 

 ograniczanie przestrzennego rozwoju miasta: 

 efektywne wykorzystani wewnątrzmiejskich terenów inwestycyjnych, 

 rewitalizacja urbanistyczno-przyrodnicza zdegradowanych struktur osadniczych, 

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

 ochrona osnowy ekologicznej miasta, 

 ochrona struktur przyrodniczych o unikalnych walorach krajobrazowych, 

 ochrona terenów o dużym potencjale zasobowo-użytkowym, zwłaszcza wodnym i rekreacyjnym, 

 dostosowanie charakteru urbanizacji na potencjalnych kierunkach rozwoju miasta do lokalnych 
warunków przyrodniczych i sozologicznych, 

wzrost efektywności ochrony przyrody i kształtowanie osnowy ekologicznej miasta: 

 współudział w realizacji celów ochrony w rezerwatach przyrody: 

 przestrzeganie zasad zagospodarowania przestrzennego określanych w planach ochrony 
rezerwatów przyrody, 

 realna ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego: 

 przyjęcie jako decydującego kryterium lokalizacji funkcji i przedsięwzięć w otulinie TPK, braku ich 
oddziaływania w stopniu trwale zmieniającym którykolwiek z komponentów środowiska parku, w 
tym rozwijanie systemu zagospodarowania wód opadowych na wysoczyźnie pojeziernej w 
kierunku ochrony cieków przecinających jej krawędź (preferowanie naturalnej i sztucznej retencji 
w zlewniach), 

 podporządkowanie gospodarki przestrzennej w Parku zasadom określonym w przepisach 
powołujących obszar chroniony, 
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 aktywny udział w opracowaniu „Planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego” i 
wdrażanie jego ustaleń, 

 wzrost bioróżnorodności miejskich struktur przyrodniczych: 

 zachowywanie na terenach zielonych miasta enklaw naturalnych i półnaturalnych, 

 systemów: 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 i jakościowa struktur przyrodniczych strefy krawędziowej wysoczyzny i strefy 
brzegowej morza jako trzonu osnowy ekologicznej miasta: 

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

 rewaloryzacja fragmentów zdewastowanych, 

 ochrona terytorialna i rewaloryzacja korytarzy ekologicznych: 

 rewaloryzacja przyrodnicza otoczenia cieków łączących lasy strefy krawędziowej wysoczyzny 
morenowej ze strefą brzegową morza (dolny odcinek Kaczej, Potok Kolibkowski, Swelina), 

 zachowanie i/lub rewaloryzacja przyrodnicza korytarzy wierzchowinowej części wysoczyzny 
morenowej (górny odcinek doliny Kaczej, dolina Potoku Wiczlińskiego, zespół podmokłości 
i kompleksów leśnych z Górą Donas), 

 ochrona terytorialna mikropłatów ekologicznych: 

 mikropłaty ekologiczne drobnych kompleksów leśnych i semileśnych, 

 mikropłaty ekologiczne drobnych zbiorników wodnych i terenów hydrogenicznych, zwłaszcza 
torfowiskowych, 

 tereny zieleni miejskiej, jak parki, skwery, zieleńce itp. oraz założenia dworsko-parkowe, 

 zgrupowania drzew i krzewów różnicujące 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, 

 modernizacja infrastruktury gospodarki ściekowej na terenach wojskowych Kępy Oksywskiej, 

 modernizacja infrastruktury gospodarki ściekowej na terenach portowych, 
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  doskonalenie technologiczne oczyszczalni ścieków „Dębogórze”, 

 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 odbiornika, 
przy czym podczyszczanie ścieków deszczowych z obszarów śródmiejskich i portowo-
przemysłowych, przy zastosowaniu urządzeń o wysokim 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, 

 budowa zbiorników retencyjnych wód opadowych na terenach przewidzianych do urbanizacji 
w obrębie wierzchowiny wysoczyzny morenowej, szczególnie przed skierowaniem wód do dolin 
cieków, 

 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, lub przez wykorzystanie niskoemisyjnych mediów grzewczych, 

 preferowanie zasilania z sieci ciepłowniczej 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, 

 udział w rozwoju Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych "Eko Dolina" w 
Łężycach, 

rekultywacja i rewaloryzacja środowiska terenów zdewastowanych i zaniedbanych przyrodniczo: 

 rekultywacja terenów przemysłowych, poprzemysłowych i składowych: 

 modernizacja technologiczna obiektów w celu ograniczenia ich uciążliwości środowiskowej, 

 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, 
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 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 komunalnych Gdyni położonych poza jej 
granicami: 

 oczyszczalnia ścieków „Dębogórze” (gmina Kosakowo), 

 składowisko pyłów Elektrociepłowni Gdyńskiej koło Rewy (gmina Kosakowo), 

 Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych "Eko Dolina" w Łężycach (gmina 
Wejherowo), 

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

 Elektrociepłownia Gdyńska – emisja zanieczyszczeń do atmosfery (gmina Kosakowo), 

 wprowadzanie zanieczyszczeń do wód Zatoki Gdańskiej (Port Handlowy Gdynia, Port Wojenny 
Gdynia, stocznie, kanalizacja deszczowa miasta) – (gminy Kosakowo, Sopot, Gdańsk). 

 
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 planów miejscowych należy objąć ochroną (lub utrzymać ustaloną w planach 

ochronę) wymienione w studium obiekty oraz obszary obejmujące zespoły zabudowy o wysokiej 

wartości historycznej i kulturowej. Wśród obszarów postulowanych do ochrony wskazano 3 strefy 

ochrony konserwatorskiej oraz 2 obszary o specyficznej formie ochrony. Dla każdego obiektu i dla 

każdego obszaru powinny zostać w planie sprecyzowane szczegółowe zapisy ochrony. W miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego należy uściślić listę obiektów i granice obszarów, które 

będą objęte ochroną konserwatorską oraz obowiązujące zasady ochrony, alternatywnie określić 

szczegółowe zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, uwzględniając stan 

zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego i istniejące uwarunkowania. 

Obszar planu obejmuje strefy ochrony konserwatorskiej: 
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pełnej ochrony konserwatorskiej i restytucji zasobów (strefa I): 

1. Zespół ruralistyczno - kuracyjny Orłowo – zespół (1t) 
Zasady ochrony: 

1. Zachowanie walorów historycznych i kompozycyjnych zespołu, jego rozplanowania oraz 
dyspozycji przestrzennej. W szczególności w pełni zachowana musi zostać historyczna 
kompozycja ulic, placów, wnętrz urbanistycznych, wnętrz parkowych i wnętrz zieleni 
komponowanej, a także ich związków widokowych z krajobrazem nadmorskim oraz kontekstem 
kulturowym. 

Ochrona historycznej formy i wyrazu architektonicznego wartościowej zabudowy oraz 
zachowanie najcenniejszych obiektów historycznych, a w szczególności bryły i układu elewacji. 

2. Przywrócenie i rewaloryzacja przekształconych lub zniszczonych cennych elementów zespołu 
zabytkowego, a w szczególności jego historycznego rozplanowania, układu zabudowy, 
elewacji, detalu architektonicznego oraz historycznych kompozycji parkowych i krajobrazowych. 

3. Nowe obiekty, stanowiące uzupełnienie historycznego układu, winny nawiązywać skalą i 
charakterem przestrzennym do zabudowy i rozplanowania historycznego. 

ochrony konserwatorskiej historycznego rozplanowania i zabudowy z dopuszczeniem pewnych 
przekształceń i uzupełnień (strefa II): 

1. zespół willowo-letniskowy Orłowa - zespół (1c) 
2. zespół zabudowy Wzgórza Św. Maksymiliana (1j) 

Zasady ochrony: 

1. Zachowanie walorów historycznych i kompozycyjnych zespołu, jego rozplanowania oraz 

dyspozycji przestrzennej. W szczególności zachowana powinna zostać historyczna kompozycja 

głównych ulic, placów, wnętrz urbanistycznych, wnętrz parkowo-krajobrazowych i wnętrz zieleni 

komponowanej. 

2. Ochrona historycznej formy i wyrazu architektonicznego wartościowej zabudowy oraz 

zachowanie najcenniejszych obiektów historycznych, a w szczególności bryły i układu elewacji. 

3. Kształtowanie struktury przestrzennej nowej zabudowy uwzględniające istniejącą, historyczną 

tkankę miejską/przedmiejską poprzez ograniczenie gabarytów nowej zabudowy oraz 

nawiązanie do zabudowy historycznej w otoczeniu, a w przypadku zdegradowanych zespołów 

mieszkaniowych z okresu dwudziestolecia międzywojennego. 

Na obszarze zachowanych Fortyfikacji, obejmujących zespoły: baterii nadbrzeżnej w Redłowie 

(3a) i zespół stanowiska dowodzenia i schronów na Cyplu Redłowskim (3c) obowiązują następujące 

zasady ochrony: uporządkowanie i inwentaryzacja zespołów oraz stopniowe udostępnianie wybranych 

zespołów lub ich części do zwiedzania, jako atrakcji turystycznej. 

Na obszarze planu występuje siedlisko Redłowa (2k) - teren dawnych siedlisk wiejskich, zespołów 

dworsko-parkowych i folwarcznych, obecnie nieistniejących. Od czasów średniowiecza było to siedlisko 
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wsi kmiecej, później siedziba folwarku, po którym podobnie jak w przypadku Witomina nie ma dziś 

śladu. 

 

7. Wnioski i zalecenia opracowania ekofizjograficznego 

Analiza cech środowiska i uwarunkowań wynikających z wymogów ochrony walorów 

przyrodniczych lub kulturowych w rejonie obszaru przeznaczonego do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pozwoliła sformułować następujące wnioski: 

1. możliwości i sposób użytkowania i zagospodarowania przestrzeni rezerwatu regulują ustalenia jego 

planu ochrony, formułującego także własne wnioski do Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gdyni oraz do miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 

2. należy zachować co najmniej aktualny stan posiadania lasów komunalnych w granicach obszaru 

planu, 

3. wnętrze Polanki Redłowskiej powinno być wyłączone z zabudowy z preferowanym przeznaczeniem 

pod zieleń ekologiczno-krajobrazową, rozumianą jako zapewniająca zróżnicowanie i spontaniczny 

rozwój występującej tam roślinności, 

4. pozostająca poza rezerwatem część lasów komunalnych wymaga intensywnego zagospodarowania 

spacerowego, regulującego dotychczasowe spontaniczne użytkowanie, prowadzące głównie do 

degradacji wybranych składników przyrody i krajobrazu; z aktualnego przebiegu ścieżek 

i przedeptów wyłania się potrzeba spacerowego skomunikowania ul. Ejsmonda z Polanką 

Redłowską wokół terenów sportowych oraz Polanki Redłowskiej z ul.ul. K. Tetmajera i M. Kopernika, 

5. należy zachować łączność systemu przyrodniczego rezerwatu przyrody z systemem doliny Kaczej, 

6. należy dążyć aby teren wzdłuż granicy rezerwatu był terenem ogólnodostępnym, zapewniającym 

przejście, oddzielającym obszar chroniony od terenów zabudowanych, 

7. nie należy zwiększać udziału przeznaczenia budowlanego na terenach bezpośrednio graniczących z 

obszarem rezerwatu, 

8. intensywność zabudowy na działkach budowlanych przylegających do rezerwatu przyrody może być 

zachowana co najwyżej na obecnym poziomie, w przypadku zabudowy wielkokubaturowej należy 

dążyć do jej zmniejszenia, 

9. zabudowa na granicy lasów komunalnych, w obrębie enklaw i półenklaw terenów bezleśnych 

powinna odznaczać się szczególną wartością architektoniczną i jakością zagospodarowania terenu, 

zachowując od degradacji widoki i panoramy kompleksu leśnego, nie tylko w jego części objętej 

ochroną. 
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10.  Należy uwzględnić istniejące na obszarze osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi. 

 

8. Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

8.1. Przeznaczenie terenu, zasady podziału i zabudowy gruntów 

Projekt planu ustala następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1. kształtowanie struktury przestrzennej z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania 

i struktury własności; 

2. ochrona dziedzictwa kulturowego – ochrona walorów historycznych i kompozycyjnych zespołów 

zabytkowych objętych ochroną konserwatorską poprzez zachowanie historycznej kompozycji 

głównych ulic, wnętrz urbanistycznych oraz historycznej zabudowy. Kształtowanie nowej 

zabudowy w zgodzie ze skalą i tradycją przestrzenno-historyczną danego zespołu; 

3. uwzględnienie zasad ochrony rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” – eliminacja lub 

ograniczenie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych; 

4. kształtowanie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, w szczególności urbanistycznych 

wnętrz placów i ulic, ciągów pieszych, rowerowych, zieleni urządzonej, tworzących warunki 

publicznej aktywności oraz stanowiących miejsca tożsamości i identyfikacji przestrzeni; 

5. kształtowanie standardów użytkowania przestrzeni, zapewniających dobre warunki życia 

mieszkańców; 

6. kształtowanie osnowy ekologicznej obszaru objętego planem i powiązań przyrodniczych 

z otoczeniem zapewniające ciągłość funkcjonowania struktur przyrodniczych poprzez: 

a) zachowanie zarośli i zadrzewień w dolinie rzeki Kaczej; 

b) ograniczenie zainwestowania w strefie brzegowej oraz nadbrzeżnej do obsługi funkcji 

rekreacyjno wypoczynkowej; 

c) zachowanie istniejących terenów cennych przyrodniczo (terenów leśnych, terenów 

zadrzewionych, zarośli i muraw); 

d) ustalenie przeznaczenia terenów tworzących system powiązań przyrodniczych pod różne 

kategorie zieleni: urządzonej, lasów oraz terenów wyłączonych z zabudowy do 

zagospodarowania w formie zieleni w granicach działek budowlanych; 

e) zachowanie i uzupełnienie istniejących zadrzewień przyulicznych i wprowadzenie nowych w 

liniach rozgraniczających niektórych dróg. 

Projekt planu wyznacza następujące kategorie terenów: 

Tereny zabudowy mieszkaniowej: 

 Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, strefa rezydencjalna - MN1 - R. Dopuszcza wydzielenie 

w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. Wyklucza 
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się realizację/wydzielenie lokali użytkowych. 

 Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca - MN1. Dopuszcza wydzielenie w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i 

lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej 

budynku dla usług stanowiących uzupełnienie funkcji mieszkaniowej i niezakłócających jej. 

 Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza - MN2. Dopuszczenie wydzielenia lokali 

na zasadach określonych dla terenów MN1. 

 Zabudowa jednorodzinna - MN3. Dopuszcza się wszelkie formy zabudowy jednorodzinnej – 

budynki wolnostojące albo w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej. Dopuszczenie wydzielenia 

lokali na zasadach określonych dla terenów MN1. 

 Zabudowa jednorodzinna z pokojami gościnnymi - MP. Tereny zabudowy jednorodzinnej z 

maksymalnie 6 pokojami gościnnymi. 

 Zabudowa wielorodzinna w budynkach zawierających do 6 lub do 8 mieszkań - MW1. Tereny 

zabudowy wielorodzinnej realizowanej w budynkach zawierających do 6 lub 8 mieszkań 

(zgodnie z zapisami w kartach terenów). W parterach budynków usytuowanych wzdłuż dróg 

publicznych plan dopuszcza lokalizację wydzielonych lokali użytkowych dla usług stanowiących 

uzupełnienie funkcji mieszkaniowej i niezakłócających jej. 

 Zabudowa wielorodzinna niska - MW2. Tereny zabudowy wielorodzinnej realizowanej w 

budynkach do 4 kondygnacji nadziemnych. Dopuszcza się lokalne podwyższenia zabudowy w 

przypadkach i na warunkach określonych w kartach terenów. Dopuszcza się lokalizację lokali 

użytkowych na zasadach określonych dla terenów MW1. 

 Zabudowa wielorodzinna - MW3. Dopuszcza się lokalizację lokali użytkowych na zasadach 

określonych dla terenów MW1. 

Tereny zabudowy usługowej: 

 Zabudowa usługowa - U. Wszelkie rodzaje usług konsumpcyjnych i ogólnospołecznych, w tym 

obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, których funkcjonowanie na danym 

terenie jest zgodne z zasadami zabudowy i zagospodarowania określonymi w danej karcie 

terenu. 

 Usługi kultury - UK. 

 Usługi oświaty i wychowania - UO. 

 Usługi sportu i rekreacji - US. 

 Usługi turystyki - UT. Usługi hotelarskie, gastronomii i informacji turystycznej. 

Tereny zieleni: 
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 Zieleń chroniona - ZN. Tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o 

ochronie przyrody. 

 Lasy, zalesienia - ZL. 

 Zieleń urządzona - ZP. 

 Brzeg morski, plaża - ZPL. 

 Zieleń ekologiczno-krajobrazowa - ZE. Tereny zieleni przeznaczone do utrzymania i rozwoju 

struktur przyrodniczych niewymagające urządzenia i stałej pielęgnacji. W szczególności są to 

tereny zadrzewień i zarośli, muraw i wrzosowisk, torfowisk, cieków, oczek wodnych oraz 

zespoły roślinności bagiennej, trwałe, półnaturalne łąki i pastwiska. 

Tereny komunikacji: 

 Drogi publiczne zbiorcze - KD-Z j/p. 

 Drogi publiczne lokalne - KD-L j/p. 

 Drogi publiczne dojazdowe - KD-D j/p. 

 Wydzielone publiczne place, ciągi piesze, pieszo-jezdne i rowerowe - KD-X. 

 Drogi wewnętrzne – KDW. 

 Tereny urządzeń komunikacji samochodowej - KS. 

Tereny infrastruktury technicznej: 

 Tereny urządzeń elektroenergetycznych - E. 

 Tereny ujęć wody i urządzeń zaopatrzenia w wodę - W. 

 Tereny urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków - K. 

Większą część planu obejmuje rezerwat przyrody „Kępa Redłowska”. Tereny przeznaczone pod 

zróżnicowane funkcje zabudowy w północno-zachodniej, zachodniej i południowej części planu, 

obejmują w większości obszary już zainwestowane, w tym zlokalizowane na obrzeżach rezerwatu. 

W północnej części planu, w sąsiedztwie lasów komunalnych, przewidziano kontynuację zlokalizowanej 

tu wcześniej funkcji usług sportu i rekreacji. W sąsiedztwie Polanki Redłowskiej w miejscu dawnego 

hotelu przewidziano kontynuację usług turystyki. W obrębie terenów położonych poza rezerwatem 

przyrody przewidziano funkcje od zabudowy usługowej, przez mieszkaniową jednorodzinną i 

wielorodzinną, tereny komunikacyjne, po tereny zieleni urządzonej, tereny zieleni ekologiczno-

krajobrazowej oraz lasy. W południowej części planu, nad rzeką Kaczą, przewidziano tereny przeważnie 

pod funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjalnej, usług oświaty, kultury i turystyki a 

także urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków z towarzyszącą zielenią urządzoną. Przy ulicy 

Zacisznej w południowej części obszaru planu występują funkcje zabudowy mieszkaniowej 
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jednorodzinnej, zabudowy usług turystyki oraz pojedynczy teren przeznaczony pod zieleń urządzoną. 

Wzdłuż wschodniej granicy wyznaczono tereny brzegu morskiego i plaż. 

 

8.2. Infrastruktura techniczna 

Projekt planu przewiduje następujące zasady zaopatrzenia zabudowy w media oraz usuwania 

nieczystości: 

 zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej; na terenie 30 US dokument dopuszcza indywidualne 

ujęcie wody przeznaczone na utrzymanie terenów zielonych oraz obiektów sportowych; 

 odprowadzanie ścieków sanitarnych - do sieci kanalizacji sanitarnej; 

 odprowadzanie wód opadowych: 

 z terenów dróg publicznych – do kanalizacji deszczowej, do cieku naturalnego lub do ziemi; 

 z pozostałych terenów – należy zagospodarować w granicach własnych działek, w przypadku 

braku takiej możliwości dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji 

deszczowej przy zastosowaniu urządzeń opóźniających odpływ; 

 plan dopuszcza odprowadzanie wód opadowych do ziemi, jeżeli pozwalają na to warunki 

gruntowo-wodne i nie doprowadzi to do wypływu wprowadzanych wód, na skarpy i zbocza 

położone poza miejscem ich wprowadzania lub do uaktywnienia ruchów masowych; 

 zakaz odprowadzania wód opadowych na teren rezerwatu; 

 elektroenergetyka - z sieci elektroenergetycznej; 

 zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej; 

 zaopatrzenie w ciepło – z miejskiej sieci ciepłowniczej, indywidualnej instalacji odnawialnego 

źródła ciepła lub ze źródła ciepła użytkowego w kogeneracji;  

 w obiektach, w których przewidywana szczytowa moc cieplna wynosi mniej niż 50 kW, 

dopuszcza się niskoemisyjne źródła ciepła 

 w obiektach, w których przewidywana szczytowa moc cieplna wynosi 50 kW lub więcej, 

dopuszcza się niskoemisyjne źródła ciepła w następujących przypadkach: 

o gdy obiekt zlokalizowany jest na terenie, na którym brak jest technicznych warunków 

dostarczania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej, 

o jeżeli audyt efektywności energetycznej uzasadni, że wprowadzenie danego źródła 

ciepła będzie bardziej efektywne energetycznie od przyłączenia do m.s.c., 

indywidualnej instalacji odnawialnego źródła ciepła lub źródła ciepła użytkowego w 

kogeneracji 

 telekomunikacja – z sieci telekomunikacyjnej; w przypadku lokalizacji stacji bazowych zaleca się ich 
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usytuowanie na najwyższych budynkach; przy ocenie, czy stacja bazowa zalicza się do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przez miejsca 

dostępne dla ludności należy także rozumieć przewidziane w planie lokalizacje nowej zabudowy – 

zgodnie z parametrami określonymi w planie; lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej na 

terenach objętych ochroną konserwatorską wymaga zastosowania rozwiązań jak najmniej 

ingerujących w wygląd obiektu i zespołu zabytkowego; 

 usuwanie odpadów – segregowanie i wywóz do miejsc przetwarzania; zapewnić miejsca do 

gromadzenia odpadów w sposób selektywny. 

Dokument ustala ponadto następujące zasady: 

 dopuszcza przebudowę, rozbudowę, budowę sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej 

na wszystkich terenach, w miejscach dostępnych dla właściwych służb eksploatacyjnych, w sposób 

niekolidujący z istniejącą lub przewidzianą w planie zabudową i zagospodarowaniem terenu; 

 nakazuje by sieci infrastruktury technicznej prowadzić w liniach rozgraniczających dróg, ciągów 

pieszo-jezdnych, pieszych, pieszo-rowerowych lub wydzielonych pasów technicznych, wzdłuż linii 

rozgraniczających, z uwzględnieniem możliwości prowadzenia w przyszłości innych sieci; 

odstępstwa od tej zasady dopuszczalne są w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy 

brak jest technicznych możliwości jej spełnienia; w przypadku gdy planowane sieci infrastruktury 

nie mieszczą się w liniach rozgraniczających wymienionych ciągów komunikacyjnych, należy je 

prowadzić wzdłuż linii rozgraniczających, w jak najbliższym sąsiedztwie tych ciągów; 

 projekt planu wyklucza lokalizację wolnostojących obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej 

takich jak stacje transformatorowe, stacje gazowe, przepompownie ścieków itp. w liniach 

rozgraniczających dróg i placów publicznych, jeżeli istnieje techniczna możliwość realizacji tych 

urządzeń jako wbudowanych lub podziemnych, z wyjątkami opisanymi w kartach terenów; 

 określone w kartach terenów nieprzekraczalne linie zabudowy, rodzaj dachu, intensywności 

wykorzystania terenu oraz warunki podziału i parametry działek budowlanych nie dotyczą działek i 

obiektów infrastruktury technicznej. 

 

8.3. Ochrona środowiska 

W zakresie ustaleń dotyczących stopnia ochrony jakości środowiska i obrony przed zagrożeniami 

ze strony zmian w środowisku, oprócz rozwiązań dotyczących rozwoju infrastruktury technicznej oraz 

zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego projekt planu formułuje także zapisy dotyczące: 

 kształtowania struktury przestrzennej z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania i struktury 

własności, 

 ochrony dziedzictwa kulturowego – ochrony walorów historycznych i kompozycyjnych zespołów 
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zabytkowych objętych ochroną konserwatorską poprzez zachowanie historycznej kompozycji 

głównych ulic, wnętrz urbanistycznych oraz historycznej zabudowy. Kształtowanie nowej zabudowy 

w zgodzie ze skalą i tradycją przestrzenno-historyczną danego zespołu, 

 uwzględnienia zasad ochrony rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” – eliminacji lub ograniczenia 

zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, 

 kształtowania ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, w szczególności ulic, ciągów pieszych, 

rowerowych, zieleni urządzonej, tworzących warunki publicznej aktywności oraz stanowiących miejsca 

tożsamości i identyfikacji przestrzeni, 

 kształtowania standardów użytkowania przestrzeni, zapewniających dobre warunki życia 
mieszkańców; 

 kształtowania osnowy ekologicznej obszaru objętego planem i powiązań przyrodniczych 
z otoczeniem zapewniające ciągłość funkcjonowania struktur przyrodniczych poprzez: 

a) zachowanie zarośli i zadrzewień w dolinie Rzeki Kaczej; 
b) ograniczenie zainwestowania w strefie brzegowej oraz nadbrzeżnej do obsługi funkcji 

rekreacyjno wypoczynkowej; 
c) zachowanie istniejących terenów cennych przyrodniczo (terenów leśnych, terenów 

zadrzewionych, zarośli i muraw); 
d) ustalenie przeznaczenia terenów tworzących system powiązań przyrodniczych pod różne 

kategorie zieleni: urządzonej, lasów oraz stref wyłączonych z zabudowy do zagospodarowania 
w formie zieleni w granicach działek budowlanych; 

e) zachowanie i uzupełnienie istniejących zadrzewień przyulicznych i wprowadzenie nowych w 
liniach rozgraniczających niektórych dróg. 

 uwzględnienia na obszarze objętym planem występowania terenów osuwisk gdzie ustalono zakaz 

realizacji budynków i budowli, z wyjątkiem odpowiednio zorganizowanych przejść pieszych, miejsc 

widokowych, oraz obiektów służących zapewnieniu stateczności skarp oraz innych obiektów 

wymienionych w kartach terenów. Dokument zabrania też na terenie osuwisk prowadzenia działań, 

które mogą doprowadzić do uaktywnienia ruchów masowych, 

 uwzględnienia na obszarze objętym planem terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi 

i ustalenia zapisu zabraniającego prowadzenia działań, które mogą doprowadzić do uaktywnienia 

ruchów masowych, 

 uwzględnienia na obszarze objętym planem terenów występowania stoków o nachyleniu powyżej 

15°, wskazanych orientacyjnie na rysunku planu (zasięg terenów przedstawiony został na podstawie 

numerycznego modelu terenu z 2012 r.) potencjalnie zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

gdzie zabrania się prowadzenia działań, które mogą doprowadzić do uaktywnienia ruchów 

masowych na tych terenach; 

 uwzględnienia na obszarze objętym planem obszarów potencjalnie zagrożonych zalewaniem 

wodami rzeki Kaczej, gdzie na rysunku planu wskazano orientacyjny zasięg tych obszarów dla wód 

o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% (raz na 100 lat). Plan nakazuje by zabezpieczyć obiekty 

budowlane przed skutkami okresowego podniesienia się poziomu wód (np. zastosować rozwiązania 

zabezpieczające przed wtargnięciem wód do pomieszczeń lub zastosować materiały i rozwiązania 

odporne na okresowe zalanie). Uwzględnienia obszarów zagrożenia powodziowego od strony 
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morskich wód wewnętrznych, wyznaczonych na mapach zagrożenia powodziowego sporządzonych 

przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w tym obszaru na którym 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat oraz obszaru, na 

którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub na którym 

istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego. Na obszarach zagrożenia 

powodziowego od strony morskich wód wewnętrznych dla lokalizowanej zabudowy wymagane jest: 

zastosowanie rozwiązań technicznych zabezpieczających przed skutkami powodzi do rzędnej 

+ 2,02 m n.p.m. i zastosowanie rozwiązań technicznych zabezpieczających przed wzrostem 

poziomu wód gruntowych do rzędnej + 1,25 m n.p.m. 

 zagospodarowania terenów publicznych i ogólnodostępnych, które powinno obejmować zieleń 

w formach dostosowanych do specyfiki funkcji, której towarzyszy, komponowaną według 

indywidualnych projektów obejmujących całe, wyróżniające się w zabudowie przestrzenie lub ich 

zespoły oraz zapewniających jej wysoką jakość kompozycyjną i właściwe warunki dla długotrwałego 

rozwoju, 

 oddziaływania ponadnormatywnego hałasu wzdłuż ul. Redłowskiej; w wypadku lokalizowania 

pomieszczeń chronionych przed hałasem od strony ulicy należy zastosować odpowiednie 

rozwiązania przestrzenne lub zabezpieczenia przeciwhałasowe w ramach inwestycji (np. 

ekranowanie zabudową nie wymagającą ochrony, zastosowanie stolarki dźwiękoszczelnej i 

systemów klimatyzacyjnych, zieleń izolacyjna itp.). 

 

9. Materiały i metody sporządzenia prognozy 

Niniejsze opracowanie obejmuje teren odpowiadający obszarowi objętemu planem 

i pozostającemu w zasięgu oddziaływania jego ustaleń. 

Materiałem podstawowym do 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. 

Podstawę merytoryczną sporządzenia oceny stanowiły następujące dokumenty i materiały: 

akty prawne: 

 Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2.04.1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 103 
z 25.4.1979, str. 1), 

 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21.5.1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7), 

 Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2016, poz.672, z późn. zmianami), 
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 Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2015, poz. 469 z późn. zmianami), 

 Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1651, z późn. zmianami), 

 Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego “Program ochrony brzegów 
morskich” (t.j. Dz. U. 2016, poz. 678), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 112), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16.12.2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 
(Dz.U. 2016, poz. 2183), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 
(Dz.U. 2014, poz. 1409), 

 Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 49/2001 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie uznania za 
rezerwat przyrody obszaru na Kępie Redłowskiej w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 27 poz. 283), 

 Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 7.04.2010 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Gdańsku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” (Dz. 
Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 97 poz. 1897), 

 Decyzja Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wpisująca obiekt do rejestru 
zabytków województwa gdańskiego pod nr rejestru 797 z dnia 07.12.1978 r., 

 Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru 
zabytków pod nr 863 z dnia 11.05.1982 r., 

 Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru 
zabytków pod nr 909 z dnia 18.09.1984 r., 

dokumentacje tekstowe i kartograficzne, pozycje literaturowe: 
 Cieślak A. 2000. Synteza pracy pt. „Podstawy przyrodnicze, techniczne i organizacyjno-prawne 

oraz przedsięwzięcia strategii ochrony brzegów morskich” Projekt celowy: Strategia ochrony 
brzegów morskich Nr 9T 12C 069 97 C/3636/. wyd. wewn. Inst. Mor. Nr 5721, 

 Cieślak A., Dubrawski R. 1999. Analiza programów ochrony brzegów morskich z lat 1986-1922: 
Wstępny program ochrony brzegów na lata 2010-2050 (zad. 7), WWIM, Gdańsk, 

 Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych wody podziemnej z utworów 
kredowych i czwartorzędowych ujęcia „Kolibki”, 2006, Biuro Studiów i Badań Geologicznych GEOS 
w Gdańsku, Gdańsk, 

 Dudek M. 2001. Historyczne obiekty fortyfikacyjne na terenie Gdyni i w jej otoczeniu. Regionalny 
Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Gdańsku, Gdańsk, 

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

 Hirsch R., Woźniakowski A. 2008. Bateria artyleryjska w Redłowie. Krótka wędrówka po zabytkach 
Gdyni. Urząd Miasta Gdyni, Gdynia, 

 Kasterka B. i in. 2005. Ocena wpływu ścieków deszczowych z obszaru miasta Gdyni na jakość 
wód Zatoki Gdańskiej w kontekście transgranicznym. Res-Con s.c. Gdańsk, 

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

 Kondracki 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa, 
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oraz wizję terenową, podczas której dokonano rozpoznania miejscowej szaty roślinnej, oceny jej stanu 

zachowania i analizy cech lokalnego krajobrazu. 

oraz: 

 informacje uzupełniające projektantów planu, 

 wizja terenowa. 
 

Głównym elementem ostatecznej oceny skutków realizacji ustaleń planu jest określenie trwałych 

zmian jakie mogą powstać w środowisku w wyniku funkcjonowania dokumentu. Ma to pokazać w jakim 

stopniu i kierunku zmieni się trwałe obciążenie środowiska, w stosunku do stanu odnotowanego 

przed wejściem w życie analizowanych przepisów. Punktem wyjścia do przeprowadzenia oceny jest 

kwalifikacja obecnego zagospodarowania i użytkowania terenu do jednej z 5 kategorii reprezentujących, 

w ogólnym ujęciu niskie, średnie i wysokie obciążenie środowiska (przy założeniu pełnej zgodności 

dotychczasowego użytkowania z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska): 

niskie: 
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1. wszystkie komponenty środowiska są w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego, brak 

znaczących emisji, 

2. umiarkowane przekształcenia części komponentów środowiska, dominacja części biotycznej, brak 

znaczących emisji, 

średnie: 

3. silne przekształcenia części komponentów środowiska, równorzędny lub większy udział części 

biotycznej w stosunku do elementów technicznych, mało zróżnicowane rodzaje emisji o znaczeniu 

lokalnym, 

wysokie: 

4. silne przekształcenia wielu komponentów środowiska, mniejszościowy udział części biotycznej, 

zróżnicowane rodzaje emisji o znaczeniu ponadlokalnym, 

5. tereny zdegradowane. 

Podstawową jednostką objętą oceną jest teren wydzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku 

planu. Wykorzystując jako główne kryteria: 

 zmianę stopnia przekształcenia lub eksploatacji poszczególnych komponentów środowiska, 

 zmianę udziału części biotycznej, 

 zmianę poziomu lub różnorodności emisji, 

odniesione do obecnego stanu większej części terenu, przy spodziewanym maksymalnym jego 

przyszłym wykorzystaniu, w zgodzie z zapisami planu i obowiązującymi przepisami ochrony środowiska 

można planowane przeznaczenie syntetycznie ująć jako: 

1. zachowujące dotychczasowe, niskie lub średnie obciążenie środowiska, 

2. zachowujące dotychczasowe, wysokie obciążenie środowiska,  

3. podwyższające obciążenie środowiska pozostające w grupie niskich, 

4. zmieniające obciążenie środowiska z niskiego na średnie lub wysokie, 

5. podwyższające obciążenie środowiska w grupie średnich lub wysokich, 

6. zmniejszające obciążenie środowiska, 

7. prowadzące do rekultywacji terenów zdegradowanych. 

Po zakwalifikowaniu każdego terenu do poszczególnych kategorii reprezentujących spodziewaną 

zmianę miejscowego obciążenia środowiska można dla całego obszaru planu ocenić stopień jego 

przemiany krajobrazowej. 

Ustalenie znaku ostatecznej oceny skutków realizacji planu (pozytywne, neutralne, negatywne) 

jest oparte o relację jego ustaleń do wyróżnionych problemów ochrony środowiska (źródła, formy 

dewaloryzacji i jej ewentualny postęp) i ryzyka zagrożeń naturalnych z jednej strony oraz wyróżnionych 

walorów i wrażliwych składników przyrody z drugiej. W przypadku problemów ochrony środowiska i 
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ryzyka zagrożeń naturalnych (rozumianego jako kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia 

zagrożenia oraz potencjalnych negatywnych jego skutków dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, 

dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej) prowadzona analiza ma rozstrzygnąć czy 

ustalenia planu je: 

 likwidują, 

 regulują/zmniejszają, 

 ignorują, 

 stwarzają możliwość pogłębienia w przyszłości, 

 pogłębiają. 

W przypadku oddziaływania na walory środowiska i jego wrażliwe składniki analiza ma 

rozstrzygnąć czy ustalenia planu: 

 prowadzą do całkowitej degradacji lub likwidacji, 

 prowadzą do pogorszenia stanu, uszczuplenia lub stworzenia zagrożenia, 

 są obojętne, 

 poprawiają stan i/lub wzmacniają ochronę. 

Każdej z wymienionych sytuacji przyporządkowane są wartości dodatnie lub ujemne, 

reprezentowane przez odpowiednie ilości plusów lub minusów. Ich sumaryczne zestawienie może dać 

pogląd o kierunku ostatecznej oceny dokumentu. Na końcową kwalifikację analizowanych skutków 

wpływa również ich przewidywana skala, czy będą odczuwalne miejscowo, lokalnie (w skali dzielnicy, 

miasta) czy ponad lokalnie. Skalę tę się uwzględnia zwielokrotniając odpowiednio indywidualną ocenę 

poszczególnych oddziaływań planu. 

Ocenę wpływu na zidentyfikowane wartości przyrodnicze uzupełnia i precyzuje ocena wpływu na 

pobliskie obszary Natura 2000. Jej zadaniem jest określenie stopnia ewentualnego negatywnego 

oddziaływania na przedmioty ochrony poprzez analizę jego intensywności i zasięgu. Stopień ten 

reprezentują następujące stany: 

 brak wpływu lub wpływ nieistotny, punktowy lub miejscowy, o krótkotrwałych skutkach, 

 wpływ mało znaczący, dotykający pojedynczych lub tylko drugorzędnych składników, nie 

eliminujący żadnego, 

 wpływ znaczący, długotrwale, szeroko lub licznie naruszający składniki drugorzędne, w mniejszym 

stopniu pierwszorzędne, 

 wpływ katastrofalny, trwale i szeroko eliminujący lub zniekształcający liczne, w tym pierwszorzędne 

składniki przyrody. 
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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 

Zapisy analizowanego projektu planu na przeważającej jego części zachowują dotychczasowy 

charakter zagospodarowania i związany z nim stopień obciążenia środowiska - głównie niski oraz 

średni. Na terenach dotychczas intensywnie zabudowanych oraz na większości terenów 

komunikacyjnych plan zachowuje wysoki stopień obciążenia środowiska. 

Pozostawienie w dotychczasowym użytkowaniu większości terenów obejmujących zieleń 

chronioną, lasy, zieleń urządzoną i ekologiczno-krajobrazową zapewni zachowanie kluczowych 

składników przyrody i przyczyni się w maksymalnie możliwym stopniu do utrzymania strefy buforowej 

między rezerwatem przyrody Kępa Redłowska a terenami zabudowanymi. Dodatkowo spora część 

nowych obszarów przeznaczonych pod zabudowę zawiera tereny wyłączone z zabudowy do 

zagospodarowania w formie zieleni co też przyczyni się do odsunięcia zabudowy od granicy rezerwatu i 

terenów leśnych. 

Wzrost obciążenia środowiska z niskiego na średnie będzie miał miejsce na niewielu 

powierzchniach obejmujących głównie nowe tereny komunikacyjne. 

Na zlokalizowanym w środkowo - zachodniej części planu pojedynczym terenie (23 MW3), który 

w przeszłości zajmowały obiekty wojskowe, przewidziano lokalizację zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej. Przewidziana tu intensywność zabudowy wynika ze wskaźników ustalonych w decyzji 

o warunkach zabudowy wydanej przez Wydział Architektoniczno - Budowlany UMG. Plan zachowuje 

dotychczas przewidywane parametry zabudowy, w tym wysokość zabudowy, udział powierzchni 

biologicznie czynnej. Negatywne oddziaływanie niweluje tu wysoki udział stref wyłączonych z zabudowy 

a przeznaczonych do zagospodarowania zielenią jednak z dopuszczeniem realizacji budowli/urządzeń 

sportowo-rekreacyjnych (placów zabaw, boisk, siłowni zewnętrznych itp.) o łącznej powierzchni do 200 

m2. 

Nowa, na obszarze planu, zabudowa zostanie wprowadzona na terenach już zurbanizowanych, 

stanowiących tereny od lat wyłączone z użytkowania rolnego/leśnego, z zachowaniem intensywności 

zabudowy terenów sąsiednich. W rejonie ul. Huzarskiej nowe tereny przeznaczone pod funkcje 

zabudowy obejmują część niezabudowanych działek budowlanych, istniejących od czasów 

przedwojennych. Pozostała część działek, porośniętych obecnie zwartym drzewostanem, otrzymała 

przeznaczenie pod zieleń urządzoną. 

Intensywność zabudowy na działkach budowlanych przylegających do rezerwatu przyrody 

zostanie zachowana. Różnica pomiędzy wartościami wskaźników intensywności zabudowy dla terenu 

24 MW3,UT (do 1,9, w tym dla kondygnacji nadziemnych, mierzonych po zewnętrznym obrysie 
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przegród zewnętrznych – do 1,2) i w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni (0,9) wynika z zastosowania innej definicji 

intensywności zabudowy. Na wartość wskaźnika intensywności zabudowy, a także wskaźnika 

powierzchni zabudowy wpływa również mniejsza powierzchnia terenu 24 MW3, UT w stosunku do 

powierzchni terenu 057 UT w planie obowiązującym, która wynika m. in. z powiększenia placu do 

zawracania na zakończeniu ul. Zacisznej, w stosunku do planu obowiązującego, kosztem posesji 

dawnego sanatorium. 

Przyjęte w projekcie planu pozostałe wskaźniki zabudowy, w tym powierzchnia zabudowy oraz 

wysokość zabudowy są więc zgodne ze stanem istniejącym. Ponad to obowiązujący plan dopuszczał na 

tym terenie odstępstwo od ustalonych wskaźników zabudowy pod warunkiem przedłożenia studium 

architektoniczno – krajobrazowego uzasadniającego przyjęte rozwiązania architektoniczne uzgodnione 

z właściwym konserwatorem zabytków. Taki zapis umożliwiał zwiększenie dotychczas ustalonych i 

istniejących parametrów zabudowy. Przewidziany obecnie na tym terenie zasięg zabudowy wyznaczony 

liniami zabudowy względem planu obowiązującego ulega zmniejszeniu i odsunięciu od obecnego obok 

osuwiska. Ponadto na omawianym terenie obok zabudowy usług turystyki przeznaczenie rozszerzono o 

funkcję mieszkaniową wielorodzinną co nie wpłynie na zmianę charakteru dotychczas planowanej tu 

zabudowy. Na obszarze planu przewidziano przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne, których 

zestawienie przedstawia poniższa tabela oraz załącznik do prognozy. 

Lp. Własność lasu Oddział 
leśny 

Typ 
siedliskowy 

lasu 

Przeznaczenie 
terenu w mpzp 

Powierzchnia 
gruntów 
leśnych 

przeznaczona 
na cele 

nieleśne (ha) 

Uwagi 

1 Skarbu Państwa 1 a,b,c  Las mieszany 
świeży 

49 ZPL 47 ZP,KD-

X, U; 54 KD-L 1/2  

0,3694 W pododdziałach b i c 
występuje halizna. 
Pododdział b stanowi 
chodnik, pododdział c – 
trawnik. Teren lasu 
użytkowany jest formie 
zieleni urządzonej.  

2 Skarbu Państwa 1 d,f,g,h  Las mieszany 
świeży 

47 ZP,KD-X, U; 54 

KD-L 1/2 

0,2550 Pod względem 
siedliskowym jest to las 
mieszany umiarkowanie 
świeży. W pododdziałach f, 
g i h występuje halizna. 
Pododdział f stanowi 
trawnik, pododdział g – 
chodnik, pododdział h – 
ulica. Teren lasu 
użytkowany jest formie 
zieleni urządzonej. 

Lasy Państwowe (łącznie) 0,6244  

3 Las gminny 16 f Las świeży 70 KD-X 0,0216 Fragment lasu trwale 
pozbawiony jest 
drzewostanu i pełni funkcję 
drogi dojazdowej 

4 Las gminny 16 d Las mieszany 30 US 0,6725 Fragment lasu stanowi 
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świeży fragment kompleksu 
leśnego z odnowienia / 
zalesienia naturalnego, 
grunty porolne, teren 
zadarniony. Obszar jest 
częścią terenów 
rekreacyjnych i sportowych. 

5 Las gminny 16 b Las mieszany 
świeży 

30 US 0,0410 Fragment lasu stanowi 
fragment kompleksu 
leśnego z odnowienia / 
zalesienia naturalnego. 
Teren ten użytkowany jest 
na potrzeby funkcji sportu i 
rekreacji (trybuny). 

6 Las gminny 1 i Las mieszany 
świeży 

17 MN3, MW1 0,0147 Fragment gruntu leśnego 
stanowi haliznę 

7 Las gminny 1j Las mieszany 
świeży 

13 MN3 0,0024 Oddział leśny, halizna z 
zakrzewieniem 

8 Las gminny 18j Las mieszany 
świeży 

13 MN3 0,0038 Fragment oddziału leśnego 
jest niezalesiony 

9  Las gminny 16 h Las świeży 31 UT, US 0,0034 Teren stanowi fragment  
lasu z drzewostanem z 
odnowienia/zalesienia 

naturalnego 

10 Las gminny 19 n Las świeży 66 KD-X 0,0065 Terenu lasu położony jest w 
granicach rezerwatu 

przyrody „Kępa Redłowska”. 
Analizowany fragment 

stanowi fragment 
istniejącego dojazdu do lasu 

w formie drogi gruntowej 

11 Las gminny 22 f Las mieszany 
świeży 

67 KD-X 0,0284 Na terenie występuje 
drzewostan z odnowienia / 
zalesienia leśnego. Teren 

użytkowany jest jako droga 
leśna 

12  Las gminny 22 l Las mieszany 
świeży 

68 KD-X  0,0279 Na terenie występuje 
drzewostan z odnowienia / 
zalesienia leśnego. Teren 

częściowo użytkowany jest 
jako leśna droga 

13 Las gminny 20 p Las mieszany 
świeży 

24 MW3,UT 0,0504 Teren jest częścią działki 
użytkowanej dotychczas na 

cele usług turystycznych 
stanowiącej oddzielny 
obszar odgrodzony od 

terenu rezerwatu i terenów 
leśnych 

14 Las gminny 1a Las mieszany 
świeży 

46 ZP 0,0348 Obszar w większości nie 
porośnięty lasem, 

wschodnia część nie 
porośnięta lasem – 

wyrównany plac z murkiem 
oporowym 

Lasy gminne (łącznie) 0,9074  

Źródło: Materiały do wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne lasy Skarbu Państwa, czerwiec 2013; 
Materiały do wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne lasy gminne, czerwiec 2013; Materiały do wniosku o 
zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne lasy gminne, kwiecień 2015; Materiały do wniosku o zmianę przeznaczenia 
gruntów leśnych na cele nieleśne Lasy Gminne, grudzień 2016. 

Wymienione w powyższej tabeli fragmenty lasów komunalnych (oddziały leśne nr 16, 18, 20, 22) o 

łącznej powierzchni 0,9074 ha, są przeważnie z dawna i trwale pozbawione drzewostanów i pełnią 

funkcje nieleśne (obejmują niezalesione drogi dojazdowe, teren sportowy, teren zabudowy usługowej). 

Las ewidencyjny Skarbu Państwa pomiędzy ul. Ejsmonda a Bulwarem Nadmorskim o łącznej 
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powierzchni 0,6244 ha, aktualnie użytkowany w formie zieleni urządzonej, we fragmencie leży w pasie 

drogowym ul. Ejsmonda. Wskazane w planie obszary zalesień w północnej i zachodniej jego części, o 

łącznej powierzchni 1,13 ha, można uznać za częściową rekompensatę utraty powierzchni lasów 

komunalnych. Wymienione fragmenty lasów dostały zgody na przeznaczenie gruntów leśnych na cele 

nieleśne. 

 

10.2. Oddziaływanie ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska 

Powierzchnia ziemi 

Zapisy projektu planu nie będą istotnie wpływały na ogólny stan powierzchni ziemi. Funkcje 

związane z rozwojem zabudowy dotyczą w przeważającej części terenów zurbanizowanych lub zajętych 

już przez różne kategorie zabudowy. Nieliczną grupę stanowią nowe tereny przeznaczone pod 

zabudowę oraz nowe drogi i ciągi pieszo-jezdne o niewielkim areale. Lokalne przekształcenia 

powierzchni ziemi nastąpią przede wszystkim na terenach rozlokowanych w zachodniej części planu, w 

rejonie ulic M. Kopernika, Powstania Wielkopolskiego, Huzarskiej i Tetmajera. Tereny te, przeznaczone 

w omawianym dokumencie pod funkcje zabudowy, już są zabudowane lub stanowią działki budowlane 

niezabudowane od czasów przedwojennych. 

Realizacja nowego zagospodarowania w miejscu domu wypoczynkowego przy ul. Zacisznej 

(teren 24 MW3,UT) będzie skutkowała szerokim zakresem koniecznych do wykonania prac ziemnych, 

na który wpływ będzie miało także nieznaczne zwiększenie intensywności i powierzchni zabudowy. 

Taka ewentualność u podstawy stoków Kępy Redłowskiej, na terenie ogólnie znacznie nachylonym 

i wyniesionym ponad sąsiedztwo może istotnie zmienić (przynajmniej okresowo – na czas robót 

budowlanych) stosunki wodne i stabilność podłoża, także na skraju rezerwatu przyrody. 

Na obszarze objętym planem występują udokumentowane osuwiska i tereny zagrożone ruchami 

masowymi ziemi oraz tereny silnie nachylone o skłonie przewyższającym 15º. Dokument ustala dla 

terenów osuwisk zakaz realizacji budynków i budowli, z wyjątkiem odpowiednio zorganizowanych 

przejść pieszych, miejsc widokowych, oraz obiektów służących zapewnieniu stateczności skarp oraz 

innych urządzeń i obiektów wymienionych w kartach terenów. Dokument zabrania też prowadzenia 

działań, które mogą doprowadzić do uaktywnienia ruchów masowych. 

Przewidziane w projekcie dokumentu zalesienia w sąsiedztwie rezerwatu przyrody lokalnie 

korzystnie wpłyną na ustabilizowanie zalesianych stoków. 

 

Stan aerosanitarny, klimat akustyczny 

Planowane funkcje i sposoby zaopatrzenia w media nie wprowadzają istotnych nowych źródeł 

emisji zanieczyszczeń powietrza. Podstawowym ich źródłem pozostanie emisja pochodząca 
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z komunikacji samochodowej na głównych jezdniach na obrzeżach obszaru planu: ul. ul: K. Tetmajera, 

M. Kopernika, Powstania Wielkopolskiego, Powstania Styczniowego, Huzarskiej, Orłowskiej oraz 

w obrębie parkingów. 

Dokument przewiduje, że w strefie do 7 m od linii rozgraniczających drogi – ulicy Redłowskiej, 

występuje lub może wystąpić oddziaływanie hałasu komunikacyjnego (na terenach położonych wzdłuż) 

oraz występują lub mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dla terenów 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (LDWN 64 dB, LN 59 dB). W wypadku lokalizowania 

pomieszczeń chronionych przed hałasem od strony ww. ulicy należy zastosować odpowiednie 

rozwiązania przestrzenne lub zabezpieczenia przeciwhałasowe w ramach inwestycji (np. ekranowanie 

zabudową nie wymagającą ochrony, zastosowanie stolarki dźwiękoszczelnej i systemów 

klimatyzacyjnych, zieleń izolacyjna itp.). Na pozostałym terenie planu nie identyfikuje się obecnie 

przekroczeń hałasu w obrębie terenów akustycznie chronionych. 

 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Wody powierzchniowe poza granicami planu, a także wody podziemne oraz grunty na jego 

terenie są zabezpieczone przed skażeniem ściekami bytowymi i komunalnymi poprzez przyjęte 

rozwiązania techniczne w zakresie ich odprowadzania. 

Wody opadowe i roztopowe spływające miejską siecią kanalizacji deszczowej, w tym z dróg 

publicznych, tak z obszaru planu, jak i spoza niego, będą oczyszczane w urządzeniach 

podczyszczających przed wprowadzeniem do odbiornika, którym są rzeka Kacza i Zatoka Gdańska, 

zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów. 

Ustalenia projektu planu zmierzają do ograniczenia intensywności spływu powierzchniowego 

poprzez zagospodarowanie wód opadowych w granicach własnych działek, za wyjątkiem dróg 

publicznych gdzie zapisy wskazują odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, do cieku 

naturalnego lub do ziemi. W przypadku braku takiej możliwości plan dopuszcza odprowadzenie wód do 

sieci kanalizacji deszczowej przy zastosowaniu urządzeń opóźniających odpływ. 

Dokument dopuszcza odprowadzanie wód opadowych do gruntu, jeżeli pozwalają na to warunki 

gruntowo-wodne i nie doprowadzi to do wypływu wprowadzanych wód na skarpy i zbocza położone 

poza miejscem ich wprowadzania lub uaktywnienia ruchów masowych. 

 
Szata roślinna, świat zwierzęcy, różnorodność biologiczna 

Realizacja ustaleń planu, zwłaszcza na terenie lasów i rezerwatu przyrody Kępa Redłowska 

umożliwi zachowanie dotychczasowej struktury zieleni. Zmiana przeznaczenia lasów na cele nieleśne 

dotyczyć będzie jedynie fragmentów lasów komunalnych od lat nie pokrytych drzewostanem 
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i pozostających w użytkowaniu nieleśnym, drobnych zadrzewień w obrębie zabudowy, włączanych w 

obręb stref przeznaczonych do zagospodarowania zielenią oraz ewidencyjnego lasu skarbu państwa na 

zboczu ponad bulwarem nadmorskim, stanowiącego obecnie w większości obszar zieleni urządzonej. 

Przewidziane w planie zalesienia na terenach sąsiadujących z kompleksem leśnym można uznać za 

formę częściowej rekompensaty utraconej powierzchni leśnej. 

Plan utrzymuje dotychczasowe powiązania obszaru z sąsiednimi terenami, głównie wzdłuż 

brzegu morskiego i doliny rzeki Kaczej, zapewniając ciągłość struktur przyrodniczych i utrzymanie 

lokalnych powiązań przyrodniczych poprzez zachowanie zarośli i zadrzewień w dolinie rzeki Kaczej, a 

także przez ograniczenie zainwestowania w strefie brzegowej oraz nadbrzeżnej tylko do obsługi funkcji 

rekreacyjno-wypoczynkowej. 

Dla dwóch terenów, zlokalizowanych w otoczeniu rezerwatu, przeznaczonych pod usługi sportu 

i rekreacji oraz usługi turystyki, a także dla terenu zieleni parkowej z funkcją usług plan nakazuje by 

nowowprowadzona zieleń nawiązywała formą do zieleni występującej na sąsiednich terenach leśnych. 

Dla trzech terenów, zlokalizowanych w otoczeniu rezerwatu, przeznaczonych pod tereny 

urządzeń komunikacji samochodowej i zabudowy usługowej (teren nr 73 KS, U; 74 KS, U; 75 KS, U) 

dokument nakazuje by nowowprowadzona zieleń nawiązywała formą do zieleni występującej na 

sąsiednich terenach leśnych. 

W obrębie nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę, graniczących z rezerwatem przyrody 

plan ustala strefy wyłączone z zabudowy przeznaczone przede wszystkim do zagospodarowania w 

formie zieleni, które pełnić będą funkcję buforową między terenami zabudowy a formą ochrony 

przyrody. 

Plan swoimi zapisami sprzyja zachowaniu wyróżniających się drzew z najstarszego pokolenia. 

Wskazuje on do zachowania drzewa ważne ze względu na ochronę walorów krajobrazowych 

środowiska i warunków klimatycznych, wyróżniające się wiekiem, formą oraz kondycją. Obejmuje w ten 

sposób ochroną drzewa zlokalizowane północnej części planu – na terenie kortów tenisowych. Ponad to 

zapisy dokumentu w zagospodarowaniu terenu nakazują ponadto by dążyć do zachowania istniejących 

drzew, skupisk drzew oraz zadrzewień, zapewniając im wystarczającą ilość miejsca zabezpieczonego 

przed prowadzeniem prac budowlanych, wolnego od utwardzonej nawierzchni i obiektów budowlanych. 

Zapisy planu w większości poprawiają stan lub są obojętne w stosunku do walorów środowiska 

i ochrony wrażliwych jego elementów. 

Przyjęte w projekcie planu ustalenia zapewniają odpowiednie warunki do występowania 

różnorodności bezkręgowców, stwierdzonych na łąkach i w zaroślach doliny Polanki Redłowskiej, a 

także w granicach rezerwatu: na aktywnych klifach i wąwozach erozyjnych oraz na martwym drewnie na 

dnie wąwozów. To samo dotyczy kręgowców stwierdzonych przede wszystkim w granicach rezerwatu. 
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Zapisy planu zachowują istniejące powiązania przyrodnicze terenu rezerwatu i jego obszarów 

leśnych z otaczającymi terenami przyrodniczymi. Wyznaczone tereny pod zabudowę i zainwestowanie 

miejskie nie powodują ograniczenia terenów przyrodniczo cennych w granicach projektowanego planu. 

Wszystko to umożliwi utrzymanie się na tym obszarze elementów przyrody ożywionej, w tym 

chronionych gatunków fauny kręgowców i bezkręgowców. Nie ogranicza również dotychczasowych 

możliwość dyspersji i przemieszkania się mobilnych gatunków fauny w granicach całej sieci powiązań 

przyrodniczych. 

Zapisy planu dla usług turystyki, zlokalizowanych w północno-wschodniej części planu u wylotu 

doliny Polanki Redłowskiej, nie dopuszczają stosowania szklanej ani lustrzanej elewacji budynków na 

tym terenie. Dzięki temu ograniczono zagrożenia związane z kolizjami ptaków z przezroczystą lub 

lustrzaną elewacją, która mogłaby być szczególnie niebezpieczna dla miejscowej ornitofauny lęgowej, a 

także ptaków korzystających z tej trasy w lokalnych i ponadlokalnych przelotach. 

 

10.3. Stopień zabezpieczenia jakości środowiska 

10.3.1. Przeciwdziałanie istniejącym konfliktom, źródłom i formom dewaloryzacji środowiska 
oraz ryzyku zagrożeń naturalnych 

Zapisy analizowanego dokumentu uwzględniają zidentyfikowane zagrożenia naturalne oraz w 

większości regulują i zmniejszają wystąpienie konfliktów. 

Tab. 1. Relacja ustaleń planu do wyróżnionych problemów ochrony środowiska i ryzyka zagrożeń 
naturalnych 

Ustalenia planu sytuacje konfliktowe i ryzyko: 
+++ likwidują; 
+ regulują/zmniejszają; 
- ignorują; 
-- stwarzają możliwość pogłębienia w przyszłości; 
--- pogłębiają; 

Sytuacje konfliktowe, ryzyko 
zagrożeń naturalnych 

Skutek działania planu 

Uwagi miejscowo 
 

[x1] 

lokalnie 
 

[x2] 

ponad 
lokalnie 

[x3] 

przekształcenia 
i zanieczyszczenie powierzchni 
ziemi oraz pokrywy roślinnej w 
rejonie styku terenów leśnych i 
zabudowanych, poprzez 
naruszenia rzeźby, składowanie 
odpadów, spływ powierzchniowy i 
nasiloną penetrację 

+   

Na styku lasów i obszarów 
zabudowanych plan przewiduje 
liczne tereny zieleni. W obrębie 
terenów przeznaczonych pod 
funkcje budowlane przewidziano 
strefy wyłączone z zabudowy do 
zagospodarowania w formie 
zieleni. Dodatkowo w sąsiedztwie 
terenów leśnych i rezerwatu 
przyrody plan przewiduje 
zalesienia. 

stopniowa likwidacja 
niezabudowanych jeszcze 

+   
W zachodniej części planu, na 
styku z terenami leśnymi i 
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terenów przy granicy kompleksu 
leśnego – likwidacja strefy 
buforowej 

rezerwatem przyrody, dokument 
zachowuje tereny zieleni, w tym 
zieleni urządzonej i ekologiczno-
krajobrazowej dopuszczając 
użytkowanie i zagospodarowanie 
rekreacyjne i sportowe. W strefie 
buforowej plan wprowadza też 
zalesienia. 

emisje do rezerwatu z terenu 
wojskowego, zwłaszcza wód 
opadowych z lokalnego systemu 
kanalizacji deszczowej 

-   

Plan nie może wprowadzić 
ustaleń dla terenu zamkniętego. 

dewaloryzacja krajobrazowa 
przedpola i panoramy kompleksu 
lasów komunalnych z rezerwatem 
przyrody 

 +  

Plan w maksymalnym stopniu 
zachowa dotychczasowy 
charakter krajobrazu otoczenia 
rezerwatu utrzymując większość 
terenów w formie zieleni 
urządzonej, zieleni ekologiczno-
krajobrazowej i funkcji leśnej. 
Planowana zabudowa w 
otoczeniu rezerwatu obejmować 
będzie tereny dotychczas 
zabudowane oraz przeznaczone 
pod zabudowę z zachowaniem 
charakteru istniejącej lub już 
zaplanowanej zabudowy. 

emisja zanieczyszczeń powietrza 
z układu komunikacyjnego i 
indywidualnej zabudowy 

+   

Zapisy planu przewidują 
zaopatrzenie w ciepło z miejskiej 
sieci ciepłowniczej oraz do 
dopuszczają niskoemisyjne źródła 
ciepła co przyczyni się do 
zmniejszenia emisji z 
indywidualnych źródeł. 

pozostałości umocnień i obiektów 
wojskowych jako źródło zniszczeń 
rzeźby, szaty roślinnej i degradacji 
krajobrazu rezerwatu 

+   

Plan uwzględnia istnienie 
historycznych wojskowych 
obiektów militarnych obejmując je 
ochroną oraz umożliwiając 
uporządkowanie przestrzeni 
wokół nich. 

nasilona penetracja i presja 
rekreacyjna wpływająca na 
powierzchnię ziemi, szatę roślinną 
i faunę, zwłaszcza rezerwatu, w 
tym w obrębie plaż 

 +  

Plan uwzględnia ograniczenia w 
dostępności obszaru rezerwatu a 
planowane zagospodarowanie 
terenów sąsiadujących z lasem 
pozwoli ograniczyć ich dewastację 
i jej negatywny wpływ na 
przyrodnicze sąsiedztwo. 

zanieczyszczenie wód rzeki 
Kaczej, wpływające na jakość 
wód morskich w rejonie obszaru 
planu 

 +  

Plan wprowadza zapisy 
ograniczające odprowadzanie 
wód do rzeki Kaczej 

izolacja lasów od innych dużych 
kompleksów leśnych 

  + 

Stopień zagospodarowania i 
zabudowy na terenach 
przyległych do lasów Kępy 
Redłowskiej pozwala utrzymać 
dotychczasowy poziom ich 
powiązań z zewnętrznym 
systemem przyrodniczym 

obszary zagrożenia 
powodziowego od strony morza  +  

Plan uwzględnia obszary 
zagrożenia powodziowego od 
strony morskich wód 
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wewnętrznych oraz nakazuje na 
tych obszarach  zastosowanie  
zastosowanie rozwiązań 
zabezpieczających przed 
skutkami powodzi morskiej do 
rzędnej + 2,02 m n.p.m. 
Nakazuje też zastosowanie 
rozwiązań technicznych 
zabezpieczających przed 
wzrostem poziomu wód 
gruntowych do rzędnej + 1,25 m 
n.p.m. 

zagrożenie powodziowe w dolinie 
rzeki Kaczej 

 +  

Zapisy planu uwzględniają 
obszary potencjalnie zagrożone 
zalewaniem wodami rzecznymi, 
których orientacyjny zasięg 
wskazano na rysunku dla wód o 
prawdopodobieństwie wystąpienia 
1% (raz na 100 lat), obejmujący 
swym zasięgiem także wody 10% 
(raz na 10 lat). Na obszarze 
potencjalnie zagrożonym 
zalewaniem wodami rzecznymi 
plan nakazuje by obiekty 
budowlane zabezpieczyć przed 
skutkami okresowego 
podniesienia się poziomu wód 
(np. zastosowanie rozwiązania 
zabezpieczającego przed 
wtargnięciem wód do 
pomieszczeń lub zastosowanie 
materiałów i rozwiązań odpornych 
na okresowe zalanie) 

Osuwiska i tereny zagrożone 
ruchami masowymi ziemi 

 +  

Plan uwzględnia występowanie 
osuwisk, względem których ustala 
zakaz realizacji budynków 
i budowli, z wyjątkiem 
odpowiednio zorganizowanych 
przejść pieszych, miejsc 
widokowych, oraz obiektów 
służących zapewnieniu 
stateczności skarp oraz innych 
urządzeń i obiektów 
wymienionych w kartach terenów. 
Plan zabrania prowadzenia 
działań, które mogą doprowadzić 
do uaktywnienia ruchów 
masowych. 
Dokument uwzględnia też tereny 
zagrożone ruchami masowymi 
ziemi i także w tym przypadku 
ustala zakaz prowadzenia działań, 
które mogą doprowadzić do 
uaktywnienia ruchów masowych. 
Powyższe zapisy prowadzą do 
ograniczenia możliwych 
negatywnych skutków wpływu 
planowanego zainwestowania na 
tereny osuwisk i tereny zagrożone 
osuwaniem się mas ziemi. 
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W ogólnej ocenie przeważająca część zapisów planu reguluje i zmniejsza możliwość 

negatywnego wpływu na środowisko i niweluje możliwość wystąpienia sytuacji konfliktowych 

w przypadku ryzyka zagrożeń naturalnych. 

 

10.3.2. Stopień ochrony przyrody 

Projekt dokumentu nie narusza a nawet wzmacnia stopień zabezpieczenia najważniejszych 

wartości i zasobów przyrodniczych w granicach jego obszaru. Na terenie rezerwatu przyrody „Kępa 

Redłowska” przewiduje utrzymanie terenu w kategorii zieleni chronionej a na terenach lasów 

komunalnych sąsiadujących z rezerwatem zachowuje funkcję leśną. Przewidziana zmiana 

przeznaczenia fragmentów lasów komunalnych w otoczeniu rezerwatu i w rezerwacie dotyczy głównie 

terenów pozbawionych drzewostanu i pełniących funkcje nieleśne (ciągi komunikacyjne, teren 

sportowy), błędnie ujętych w planie urządzenia jako części zadrzewionych wydzieleń; może zatem 

stanowić element porządkowania stanu ewidencyjnego przed kolejnym urządzeniem lasu. Już w 

nieobowiązującym aktualnie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni 

zatwierdzonym uchwałą Nr XXII/115/88 MRN w Gdyni z 4 lutego 1988 r. fragmenty te posiadały 

przeznaczenie pod funkcję urządzeń sportowych ogólnodostępnych i sportu kwalifikowanego oraz 

zieleni rekreacyjnej (oznaczonej symbolem H10 ZP, US), w innym miejscu pod funkcję ogrodów 

działkowych (H 24 ZD). Zmiana przeznaczenia jest częściowo rekompensowana poprzez planowane 

zalesienia na granicy kompleksu leśnego. Jedynie punktowo pojawia się możliwość oddziaływania 

zmian w zagospodarowaniu na sąsiednie tereny leśne, w tym rezerwat przyrody. Odnosi się to do 

planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Tetmajera oraz przebudowy domu wypoczynkowego przy 

ul. Zacisznej. Ewentualność taka odnosi się przede wszystkim do okresu budowy. 

Projekt planu uwzględnia występujące na terenie obszarze objętym planem drzewa objęte ochroną jako 

pomniki przyrody: 

a) dwie lipy drobnolistne, żywotnik olbrzymi – grupowy pomnik przyrody ustanowiony w § 1 ust. 2 

uchwały nr XXVII/677/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r.; 

b) lipa drobnolistna – pomnik przyrody ustanowiony w § 1 ust. 7 uchwały nr XXVII/677/16 Rady 

Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. 

Obowiązują zakazy i ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z uchwały Rady Miasta 

Gdyni nr XXVII/677/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 

Tab. 2. Relacja ustaleń planu do wyróżnionych walorów środowiska i elementów wrażliwych 

Ustalenia planu w stosunku do wyróżnionych walorów środowiska i elementów wrażliwych: 
--- prowadzą do całkowitej degradacji lub likwidacji; 
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-- prowadzą do pogorszenia stanu, uszczuplenia lub stworzenia zagrożenia; 
0 są obojętne; 
+++ poprawiają stan i/lub wzmacniają ochronę;  

 

Walory środowiska i elementy 
wrażliwe 

Skutek działania planu 

Uwagi miejscowo 
 

[x1] 

lokalnie 
 

[x2] 

ponad 
lokalnie 

[x3] 

rezerwat przyrody „Kępa 
Redłowska” oraz obszar Natura 
2000 „Klify i Rafy Kamienne 
Orłowa” PLH220105” 

  +++ 

Plan regulując rozwój zabudowy 
w otoczeniu rezerwatu pozwala 
na bezpieczne warunki ich 
funkcjonowania. 

lasy komunalne poza rezerwatem 

 0  

Plan w większości zachowuje 
tereny lasów komunalnych w 
dotychczasowym użytkowaniu. 
Przewidziane zmiany 
przeznaczenia leśnego na 
nieleśne dotyczą terenów 
przeważnie nie porośniętych 
drzewostanem. Przewidziane w 
planie zalesienia można uznać za 
ich częściową rekompensatę. 

powierzchnie zróżnicowanej 
roślinności nieleśnej oraz 
związanej z nią fauny poza 
rezerwatem (gł. Polanka 
Redłowska) 

0   

Zapisy planu przewidują 
zachowanie Polanki Redłowskiej 
w formie zieleni urządzonej. 

rzeka Kacza  

 +++  

Zapisy planu chronią wody rzeki 
Kaczej poprzez nakaz 
odprowadzania wód opadowych 
do sieci kanalizacji deszczowej. 
Zapewniają ciągłość powiązań 
przyrodniczych wzdłuż rzeki 
utrzymując dotychczasowy 
stopień intensywności zabudowy 
oraz wprowadzając nakaz 
zachowania zarośli i zadrzewień 
w dolinie rzeki Kaczej 

przyrodnicze powiązania wzdłuż 
brzegu morskiego i ze strefą 
krawędziową wysoczyzny 

 +++  

Plan zachowuje powiązania 
przyrodnicze wzdłuż brzegu 
morskiego utrzymując większość 
terenów w formie różnych 
kategorii terenów zieleni. 
Zachowana zostanie też ciągłość 
powiązań przyrodniczych wzdłuż 
rzeki Kaczej m. in. poprzez 
ograniczenie zainwestowania w 
strefie brzegowej oraz 
nadbrzeżnej do obsługi funkcji 
rekreacyjno wypoczynkowej. 

ujęcie wody kredowej na działce 
Nr 74 należące do Szpitala im. 
PCK 

 0  
Plan uwzględnia ujęcie wody wraz 
z obszarem ochrony 
bezpośredniej ujęcia. 

W ogólnej ocenie zapisy planu sprzyjają zachowaniu walorów i powiązań przyrodniczych. 



67 
 

Przewidywany stopień oddziaływania przyjętych w projekcie planu rozwiązań na wody 

przybrzeżne oraz na ptaki występujące na Zatoce Puckiej sprawi, że nie pogorszą one warunków 

ochrony na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków (OSOP) w sieci Natura 2000 Zatoka Pucka PLB 

220005 oraz nie ulegną zmianie warunki ochrony obszaru Klify i Rafy Kamienne Orłowa PLH220105. 

Zakres i stopień oddziaływania projektu planu na obszar Natura 2000 przedstawiono w tabeli 3. 

 

Tab. 3. Wpływ ustaleń planu na obszary Natura 2000 

 brak wpływu lub wpływ nieistotny, punktowy lub miejscowy, o krótkotrwałych skutkach; 
 wpływ mało znaczący, dotykający pojedynczych lub tylko drugorzędnych składników, nie 

eliminujący żadnego; 
 wpływ znaczący, długotrwale, szeroko lub licznie naruszający składniki drugorzędne, w 

mniejszym stopniu pierwszorzędne; 
 wpływ katastrofalny, trwale i szeroko eliminujący lub zniekształcający liczne, w tym 

pierwszorzędne składniki przyrody; 
 

Obszar chroniony 
Bezpośredni wpływ 

na gatunki 
chronione* 

Pośredni wpływ na 
gatunki chronione 

(warunki 
siedliskowe) 

Bezpośredni wpływ 
na siedliska 
chronione** 

Uwagi/źródło 

PLB 220005 

   

Wody opadowe kierowane 
do Zatoki Puckiej 
odprowadzane będą i 
podczyszczane w ramach 
rozwiązań ogólnomiejskich i 
projektowanych na terenie 
planu 

PLH220105 
   

Zapisy zmiany nie kolidują 
z przedmiotem ochrony 
obszaru Natura 2000 

*- z załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków i załącznika II 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory 

**- z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej 
fauny i flory 

 

10.3.3. Podsumowanie 

Rozważając relację ustaleń planu do wyróżnionych problemów ochrony środowiska oraz do 

walorów środowiska i elementów wrażliwych można stwierdzić wyraźną przewagę ocen pozytywnych. 

Dokument nie prowadzi do istotnego przekształcenia funkcjonalnego, krajobrazowego i przyrodniczego 

charakteru objętej nim części miasta, zachowując przy tym jej przyrodnicze wartości, zwłaszcza 

chronione. 

Pozostawienie znacznych obszarów w różnych kategoriach zieleni, od chronionej po urządzoną, 

zapewni w maksymalnie możliwym stopniu utrzymanie strefy buforowej między rezerwatem przyrody a 

terenami zabudowanymi a przewidziane zmiany przeznaczenia lasów komunalnych na cele nieleśne są 

częściowo rekompensowane w formie zalesień. 
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Prognozuje się, że wydzielenie w formie ciągu pieszo-jezdnego niewielkiego fragmentu 

istniejącego wjazdu do rezerwatu (w rejonie ulicy Huzarskiej) nie będzie miało niekorzystnego wpływu 

na przedmioty ochrony rezerwatu. 

 

10.4. Oddziaływanie na wartości kulturowe i krajobraz 

Planowane zagospodarowanie nie wprowadzi zasadniczej zmiany krajobrazowego charakteru 

dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo. Obecny charakter istniejącej zabudowy 

zostanie utrzymany, a określone warunki zagospodarowania oraz dopuszczalnego sposobu 

kształtowania zabudowy i zieleni mają zapewnić utrzymanie ładu przestrzennego i estetyki przestrzeni 

publicznych. 

Projekt dokumentu uwzględnia obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków, ustala strefę 

ochrony konserwatorskiej historycznego rozplanowania i zabudowy zespołu willowo-letniskowego 

Orłowa oraz strefę ochrony konserwatorskiej historycznego rozplanowania i zabudowy zespołu 

zabudowy Wzgórza Św. Maksymiliana. Plan przewiduje ochronę konserwatorską wybranych 

historycznych obiektów o walorach kulturowych zaliczając je do grup: A, B, C różniących się poziomem 

ochrony. 

Dla położonego w sąsiedztwie rezerwatu, w południowej części planu, eksponowanego 

krajobrazowo obiektu dawnego domu wczasowego plan utrzymuje funkcję usług turystyki (24  MW3, 

UT), dokument wprowadza tu nową funkcję zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zapisy planu 

wprowadzają ograniczenia w powierzchni zabudowy w związku z tym iż część omawianego terenu 23 

MW3, UT, stanowi osuwisko i teren zagrożony ruchami masowymi. Względem obowiązującego planu, 

omawiany dokument na tym terenie uwzględnia nowe uwarunkowania odsuwając linię zabudowy poza 

granice osuwiska oraz wprowadzając względem tego obszaru zakaz realizacji budynków i budowli, z 

wyjątkiem odpowiednio zorganizowanych przejść pieszych, miejsc widokowych, oraz obiektów 

służących zapewnieniu stateczności skarp oraz innych urządzeń i obiektów wymienionych w kartach 

terenów. Efekt krajobrazowy realizacji obiektu na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 

usług turystyki będzie uzależniony od przyjętych rozwiązań architektonicznych. 

 

10.5. Oddziaływanie transgraniczne 

Ze względu na położenie obszaru planu oraz stopień oddziaływania realizacji jego ustaleń na 

środowisko, oddziaływanie transgraniczne nie jest możliwe. 
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10.6. Zgodność z przepisami i innymi ustaleniami dotyczącymi zabezpieczenia wartości 
przyrodniczych i kulturowych oraz zaleceniami opracowań ekofizjograficznych 

Ustalenia projektu planu nie naruszają warunków ochrony wartości przyrodniczych, wynikających 

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

obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 2000 „Zatoka Pucka” PLB 220005 oraz specjalnego 

obszaru ochrony siedlisk (SOOP) Natura 2000 „Klify i Rafy Kamienne Orłowa” PLH220105. 

Przeznaczenie fragmentów lasu komunalnego w oddziałach 16 i 22 (wymienionych w Zarządzeniu Nr 

6/2010 RDOŚ w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 

rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”) pod funkcję usług sportu i rekreacji oraz pod ciągi pieszo-

jezdne, nie realizujące zapisu planu ochrony rezerwatu przyrody faktycznie dotyczy powierzchni 

nieleśnych, od lat objętych innymi formami użytkowania (teren sportowy, drogi dojazdowe). Natomiast 

planowane w planie zalesienia w tej sytuacji będą nie tylko formą częściowej rekompensaty ale pozwolą 

wręcz zwiększyć dotychczasowy zasięg terenów leśnych, wyrównując jednocześnie ich granicę od 

strony miejskiej zabudowy. Wydzielony w granicach rezerwatu ciąg pieszy (66 KD-X) w rejonie 

ul. Huzarskiej z adaptowanym dojazdem do istniejącego, w momencie uchwalenia planu, budynku przy 

ul. Huzarskiej 3, obejmie istniejące urządzone wejście na chroniony obszar, wskazane jednocześnie w 

planie ochrony. 

Nieznaczne zwiększenie intensywności i powierzchni zabudowy na terenie domu 

wypoczynkowego przy ul. Zacisznej (24 MW3, UT) zlokalizowanego w sąsiedztwie rezerwatu przyrody 

mieści się w granicach dopuszczonych ustaleniami obowiązującego planu miejscowego i tym samym 

nie koliduje z nakazem planu ochrony rezerwatu „Kępa Redłowska” „...nie zwiększania zasięgu i 

intensywności, ani nie zmieniania charakteru zabudowy, ustalonych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w dniu wejścia w życie zarządzenia dot. 

ustanowienia planu ochrony”. Zmniejszenie aktualnie istniejącej linii zabudowy wzdłuż granicy 

osuwiska, bez jej przybliżania do granic chronionych obszarów, a także położenie terenu względem nich 

zgodnie z kierunkiem spływu (powierzchniowego i podziemnego) sprawiają, że ewentualne skutki 

prowadzenia prac budowlanych w środowisku wodno-gruntowym rezerwatu będą miały wąski zasięg i 

będą ograniczone do czasu prowadzenia budowy. 

Analizowany dokument realizuje postulaty Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji 

trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom 

docelowy benzo(a)pirenu, przyjętego uchwałą Nr 754/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 

dnia 25.11.2013 r. 
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Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego realizuje postanowienia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Uwzględnia również większość 

zaleceń sformułowanych 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. 

Skutki przebudowy domu wypoczynkowego przy ul. Zacisznej będą mogły być szczegółowo 

rozpatrzone podczas ewentualnej procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 

2000, w tym przypadku na Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Klify i Rafy Kamienne Orłowa” 

PLH220105. 

 

12. Kompensacja przyrodnicza, rozwiązania alternatywne 

Na skutek zapisów planu, nastąpi zmiana przeznaczenia fragmentów lasów komunalnych (w 

rzeczywistości pełniących już funkcje nieleśne). Wprowadzone w planie zalesienia stanowią częściową  

rekompensatę (co do powierzchni) ewidencyjnej straty, faktycznie jednak przyczyniają się do 

powiększenia powierzchni leśnej. 

Niewielki stopień oddziaływania realizacji proponowanych ostatecznie ustaleń planu na naturalne 

komponenty środowiska oraz jakość jego zasobów nie wymaga sformułowania w prognozie rozwiązań 

alternatywnych ani też określenia innych metod kompensacji przyrodniczej. 

 

13. Podsumowanie i wnioski 

1. Zapisy analizowanego projektu planu na przeważającej części jego obszaru utrzymują 

dotychczasowy charakter zagospodarowania i związany z nim stopień obciążenia środowiska – 

głównie niski i średni oraz wysoki w obrębie terenów komunikacyjnych. W pojedynczych 

przypadkach zmieniają obciążenie środowiska z niskiego na średnie. 

2. Realizacja zapisów planu zagospodarowania przestrzennego nie zmieni charakteru objętej nim 

części miasta, tak pod względem zestawu i udziału funkcji, jak i formy zagospodarowania. 
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Zachowany zostanie też dotychczasowy charakter emisji pochodzących z zabudowy, a ich 

uciążliwość będzie ograniczana wraz z planowaną modernizacją miejskiej infrastruktury. 

3. Przewiduje się, iż zapisy planu w maksymalnym stopniu zachowują stopień ochrony przyrody 

i w całości nie wpłyną negatywnie na rezerwat przyrody „Kępa Redłowska”. Niewielki fragment 

istniejącego wjazdu do rezerwatu przeznaczono pod ciąg pieszy z możliwością przejazdu dla 

jednej posesji co nie będzie skutkowało negatywnym oddziaływaniem na środowisko a tym 

samym na przedmiot ochrony rezerwatu. Dokument uwzględnia i zachowuje istniejące pomniki 

przyrody. 

4. Zapisy planu przewidujące zwiększenie intensywności i powierzchni zabudowy na terenie 

dawnego domu wypoczynkowego przy ul. Zacisznej (24 MW3, UT) w sąsiedztwie rezerwatu 

przyrody mieszczą się w granicach dopuszczonych ustaleniami obowiązującego planu 

miejscowego i tym samym nie kolidują z nakazem planu ochrony rezerwatu „Kępa Redłowska”. 

5. Zapisy planu dla terenu 23 MW3 w rejonie ulicy M. Kopernika, zgodnie z obowiązującym 

stanem prawnym (wydaną decyzją o warunkach zabudowy) w miejsce dawnej zabudowy 

obiektów wojskowych wprowadzają zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z wysokim 

udziałem terenów wyłączonych z zabudowy przeznaczonych do zagospodarowania w formie 

zieleni, w tym na ograniczonej powierzchni niewielkim udziałem budowli/urządzeń sportowo-

rekreacyjnych (do 200 m2). 

6. Planowane funkcje i sposoby zaopatrzenia w media nie wprowadzają istotnych nowych źródeł 

emisji zanieczyszczeń powietrza. Podstawowym ich źródłem pozostanie emisja pochodząca z 

komunikacji samochodowej, przebiegającej przede wszystkim po głównych jezdniach na 

obrzeżach obszaru planu: ul. ul. Ejsmonda, K. Tetmajera, M. Kopernika, Huzarskiej, Orłowskiej. 

7. Plan uwzględnia występowanie osuwisk, względem których ustala zakaz realizacji budynków 

i budowli, z wyjątkiem odpowiednio zorganizowanych przejść pieszych, miejsc widokowych, 

oraz obiektów służących zapewnieniu stateczności skarp oraz innych urządzeń i obiektów 

wymienionych w kartach terenów. Dokument zabrania prowadzenia działań, które mogą 

doprowadzić do uaktywnienia ruchów masowych. Uwzględnia też tereny zagrożone ruchami 

masowymi ziemi, na których i w ich sąsiedztwie ustala zakaz prowadzenia działań, które mogą 

doprowadzić do uaktywnienia ruchów masowych. Zapisy planu prowadzą zatem do 

ograniczenia możliwych negatywnych skutków wpływu planowanego zainwestowania na tereny 

osuwisk i tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemi. 

8. Wody powierzchniowe poza granicami planu, a także wody podziemne oraz grunty na terenie 

planu są zabezpieczone przed skażeniem ściekami poprzez przyjęte rozwiązania infrastruktury 

technicznej. 
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9. Wody opadowe i roztopowe, przed wprowadzeniem do odbiornika – Zatoki Gdańskiej są 

podczyszczane w urządzeniach stanowiących element systemu miejskiej kanalizacji 

deszczowej. Ustalenia projektu zmierzają do ograniczenia intensywności spływu 

powierzchniowego z terenów zabudowanych. 

10. Dokument dopuszcza zmianę przeznaczenia fragmentów lasów komunalnych w otoczeniu 

rezerwatu jednocześnie zapewniając tereny do zalesień. 

11. Planowane zagospodarowanie nie wprowadzi zasadniczej zmiany krajobrazowego charakteru 

dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo, ustala także zasady ochrony jej 

udokumentowanych wartości kulturowych. 

12. Ze względu na położenie obszaru planu oraz stopień oddziaływania realizacji jego ustaleń na 

środowisko oddziaływanie transgraniczne nie jest możliwe. 

13. Ustalenia projektu planu nie naruszają warunków ochrony wartości przyrodniczych, w tym 

warunków ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków w sieci Natura 2000 „Zatoka Pucka” 

PLB 220005 oraz specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Klify i Rafy Kamienne Orłowa” PLH 

220105; nie naruszają także warunków ochrony jakości innych komponentów środowiska, 

zwłaszcza wód podziemnych. 

14. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego realizuje postanowienia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, uwzględnia również 

zalecenia sformułowane w opracowaniu ekofizjograficznym. 

15. Jakość środowiska w rejonie objętym nowym zagospodarowaniem będzie kontrolowana w 

ramach sieci państwowego monitoringu środowiska. 

16. Wprowadzone w planie zalesienia stanowią częściową rekompensatę straty w ewidencyjnej 

powierzchni leśnej, faktycznie jednak przyczynią się do powiększenia terenów leśnych. 

Niewielki stopień oddziaływania realizacji ustaleń planu na naturalne komponenty środowiska 

oraz jakość jego zasobów nie wymaga formułowania rozwiązań alternatywnych ani określenia 

innych metod kompensacji  
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UZASADNIENIE SPOSOBU UWZGLĘDNIENIA UWAG I WNIOSKÓW 

ZGŁOSZONYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA 

 

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

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) 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 (t.j. Dz.U. 2016 

poz. 353 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 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. 

Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z 

otoczeniem. Zainteresowani mogli składać do Prezydenta Miasta Gdyni wnioski dotyczące 

opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 11.06.2012 r. 

W wyznaczonym terminie złożono 1 wniosek. Wniosków po upływie wyznaczonego terminu nie 

zgłoszono. Opis wniosku oraz sposób 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. 11.06.2012 r. B.Sz. 

 
Wnioskuję o dużą wstrzemięźliwość w wycince 
drzew. 

 Wniosek odnosił się do 
ewentualnych ustaleń 
planu i został przekazany 
projektantom dokumentu 



 
 

 


