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Mapa: Zmiana obciążenia środowiska pod wpływem ustaleń projektu planu (skala 1 : 1 000) 
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STRESZCZENIE 

Poniższe opracowanie zawiera ocenę skutków dla środowiska przyrodniczego ustaleń miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic 
Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego. 

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

Zapisy analizowanego projektu planu miejscowego w większości pozostawiają niezmienione do-
tychczasowe przeznaczenie terenów, określone w planie aktualnie obowiązującym. Większość obszaru 
projektu planu stanowić będą tereny zabudowy mieszkaniowej: jedno- lub wielorodzinnej (MN, MW), 
uzupełnione o zabudowę usługową (U), w tym nowo wprowadzone w centrum dzielnicy usługi kon-
sumpcyjne i ogólnospołeczne z dopuszczeniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (UC). 
Pozostały teren opracowania zachowuje swoje przeznaczenie związane przede wszystkim z komunika-
cją samochodową (KD-Z, KD-L, KD-D), ze zmianą – obniżeniem kategorii niektórych dróg, a także z 
publicznymi placami i ciągami pieszymi i rowerowymi (KDW-X). Tereny, nie przewidziane pod zabudo-
wę lub infrastrukturę komunikacyjną, stanowić będą przede wszystkim zieleń urządzoną (ZP) i ekolo-
giczno-krajobrazową (ZE). Obciążenie środowiska utrzyma się na poziomie niskim, średnim lub wyso-
kim, w zależności od przewidywanej formy miejskiego zagospodarowania. Nie zmieni się istotnie krajo-
brazowy charakter planowanej zabudowy oraz zakres jej ingerencji w środowisko. Nie zmieni się rów-
nież zestaw przewidywanych emisji do środowiska. Nowe zapisy planu sprzyjają przy tym ograniczeniu 
uciążliwości niektórych emisji, głównie zanieczyszczeń powietrza i zanieczyszczonych wód opadowych. 

Obszar planu należy do nowo rozwijającego się rejonu miasta o charakterze przede wszystkim 
mieszkaniowo-usługowym. Ruch turystyczny ma tu udział znikomy i przewidywane kierunki rozwoju 
tego miejsca nie mają na celu jego zwiększenia. 

W wyniku korekt przebiegu linii rozgraniczających zmianie przeznaczenia na cele nie leśne ule-
gnie 0,2471 ha lasów prywatnych na terenach obecnie już pozbawionych drzewostanu. 

Realizacja ustaleń projektu planu nie spowoduje istotnej zmiany w poziomie dotychczas przewi-
dywanych przekształceń rzeźby terenu na terenie dzielnicy. Na większości obszaru przewiduje się kon-
tynuację dotychczas prognozowanych oddziaływań na powierzchnię ziemi. Projekt planu uwzględnia 
teren zagrożony ruchami masowymi nr 9202, na którym występują złożone warunki gruntowe i ustala 
zakaz prowadzenia działań, które mogą doprowadzić do uaktywnienia ruchów masowych.  

W nowo planowanym zagospodarowaniu utrzymano wcześniej przewidywaną charakterystykę 
emisji, wzmacniając rozwiązania sprzyjające utrzymaniu dobrych warunków aerosanitarnych w tej czę-
ści miasta. Podobnie warunki ochrony akustycznej nie ulegną pogorszeniu w porównaniu z wcześniej 
planowanymi rozwiązaniami. Projekt planu nie wprowadza nowych, znaczących źródeł emisji zanie-
czyszczeń powietrza i hałasu. Wody powierzchniowe, a także wody podziemne oraz grunty na terenie 
planu są zabezpieczone przed skażeniem ściekami poprzez przyjęte rozwiązania infrastruktury tech-
nicznej. Ustalenia projektu zmierzają do ograniczenia intensywności spływu powierzchniowego z tere-
nów zlewni.  

Utrzymanie ogólnego charakteru zabudowy i jej rozkładu na obszarze planu w stosunku do aktu-
alnych ustaleń planów miejscowych sprawia, że zakres spodziewanych przekształceń szaty roślinnej i 
związanej z nią bioróżnorodności nie ulegnie istotnym zmianom. Do znacznych, trudnych obecnie do 
oszacowania zmian doprowadzi ewentualna budowa, dopuszczonej w dotychczasowych dokumentach, 
linii lekkiego środka komunikacji szynowej wzdłuż doliny Potoku Wiczlińskiego. Realizacja i funkcjono-
wanie tego typu inwestycji może istotnie ograniczyć walor doliny jako korytarza ekologicznego w wyso-
czyznowej części miasta. Projekt wprowadza równocześnie znacznie lepsze rozwiązanie alternatywne, 
jakim jest prowadzenie linii wzdłuż ul. Nowej Chwarznieńskiej i ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 
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Odnosząc ustalenia projektu planu do przepisów obecnie obowiązującego dokumentu i uwzględ-
niając brak istotnych zmian w układzie i przeznaczeniu terenów, zwłaszcza terenów różnych form ziele-
ni, można uznać, że nowe zapisy nie zmieniają dotychczasowego poziomu zabezpieczania kluczowych 
zasobów środowiska, w tym zasobów wód podziemnych oraz przyrody ożywionej. Utrzymanie ogólnego 
charakteru zagospodarowania i zabudowy dzielnicy nie zwiększy dotychczasowego oddziaływania roz-
wijającego się miasta na pobliskie i dalej położone formy ochrony przyrody, w tym obszary sieci Natura 
2000. 

Realizacja ustaleń projektu nie zmieni istotnie krajobrazowego charakteru dzielnicy, spodziewa-
nego po realizacji ustaleń dokumentu obowiązującego. Zapisy dokumentu precyzują i rozwijają warunki 
ochrony wyróżnionych w granicach planu wartości kulturowych. 

Ze względu na położenie obszaru planu oraz stopień oddziaływania realizacji jego ustaleń na 
środowisko oddziaływanie transgraniczne nie jest możliwe. 

Ustalenia projektu planu nie zmieniają i nie naruszają warunków ochrony wartości przyrodni-
czych, wynikających z przepisów ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, realizują postulaty 
programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i postanowienia Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, uwzględniają również zalecenia sformułowane w 
opracowaniu ekofizjograficznym. 

Jakość środowiska w rejonie objętym nowym zagospodarowaniem będzie kontrolowana w ra-
mach sieci państwowego monitoringu środowiska. 

Z zawartych w projekcie planu rozwiązań prowadzenia trasy lekkiego środka komunikacji szyno-
wej za znacznie lepsze dla zachowania przyrodniczych i rekreacyjno-wypoczynkowych wartości dzielni-
cy należy uznać realizację zamierzenia poza doliną Potoku Wiczlińskiego. Niewielki stopień zmiany 
oddziaływania innych ustaleń planu na naturalne komponenty środowiska i jakość jego zasobów, za-
bezpieczenie jego kluczowych wartości oraz wprowadzenie szczegółowych rozwiązań ograniczających 
wybrane negatywne dla środowiska skutki nie wymagają formułowania rozwiązań alternatywnych ani 
określenia metod kompensacji przyrodniczej. 
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Wstęp 

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego, 

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 z późn. zmianami), 

∗ Uchwała Nr XLV/952/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.08.2014 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarz-
no-Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego, 

∗ uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziały-
wania na środowisko przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni z dnia 
09.04.2015 r. (pismo NS-4901/5/15), 

∗ uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziały-
wania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia z dnia 14.04.2015 r. (pismo RDOŚ-
Gd-PNII.411.6.5.2015.NB.1). 

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

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

wisku 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 wymienio-

nej ustawy, stosownie do specyfiki terenu i projektowanych funkcji, uzgodniony przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Gdyni. 

Celem opracowania jest: 

⇒ ocena skutków dla środowiska przyrodniczego i walorów kulturowych realizacji ustaleń miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejonu 

ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego, 

⇒ wskazanie możliwych sposobów ograniczenia ewentualnego negatywnego oddziaływania na śro-

dowisko proponowanych w planie rozwiązań oraz sposobów przyszłej kontroli tego oddziaływania. 
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1. Położenie, dotychczasowe ustalenia planów miejscowych, wskazania studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, aktualne użytkowa-
nie 

Obszar objęty pracami nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowi 

fragment dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni. Położony jest w zachodniej części miasta (ryc. 1) przy 

granicy z gminą Szemud, a jego granica przebiega: 

• od północny – od granicy Gdyni z gminą Szemud, wzdłuż planowanego przedłużenia 

ul. Chwarznieńskiej, następnie istniejącą ul. Chwarznieńską do Węzła Chwarzno, 

• od wschodu – wzdłuż południowej linii rozgraniczającej planowanego przedłużenia ul. Chwarznień-

skiej do rejonu skrzyżowania z ul. Staniszewskiego, następnie istniejącą drogą gruntową, ul. T. 

Szewczenki, dalej wzdłuż: granicy lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, terenów zabudowy 

w rejonie ul. Śliskiej, Potoku Wiczlińskiego, następnie do ul. Wiczlińskiej w rejonie ul. T. Zielińskie-

go, 

• od południowego-zachodu – wzdłuż ulic: T. Zielińskiego, Danusi, bpa. J. Pelczara, Jagienki, Bille-

wiczówny, A. Kmicica i Jana Kazimierza oraz wzdłuż granic działek położonych w rejonie ul. J. 

Skrzetuskiego, do planowanego przedłużenia ul. Chwarznieńskiej oraz wzdłuż tej ulicy, w kierunku 

granicy Gdyni z gminą Szemud. 

W podziale fizycznogeograficznym obszar planu znajduje się w mezoregionie Pojezierza Ka-

szubskiego (Kondracki 2002) i w granicach mikroregionu Wysoczyzny Łężycko-Chwaszczyńskiej 

(Przewoźniak 1985). 

Obszar opracowania znajduje się w granicach czterech obowiązujących miejscowych planów za-

gospodarowania przestrzennego:  

• mpzp części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej 

i Śliskiej, zatwierdzonego Uchwałą nr XXVI/602/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2004 r.; w gra-

nicach opracowywanego planu obowiązujący plan przewiduje funkcje: 

o zabudowy mieszkaniowej: jedno- (MN1-R, MN1, MN2, MN3) i wielorodzinnej (MW1, MW2, 
MW3); 

o zabudowy usługowej (UO, US, U); 
o zabudowy techniczno-produkcyjnej (P); 
o zieleni i wód (ZL, ZP, ZE, ZC); 
o dróg i komunikacji (KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D, KDW, KD-X, KDW-X); 
o infrastruktury technicznej (W, K, E, T); 

• mpzp części dzielnic: Chwarzno-Wiczlino i Karwiny w Gdyni, rejon Potoku Wiczlińskiego oraz 

zbiorników retencyjnych „Zielenisz” i „Obwodnica”, zatwierdzonego uchwałą Nr V/76/11 Rady Mia-

sta Gdyni z dnia 23.02.2011 r.; w granicach opracowywanego planu obowiązujący plan przewiduje 

funkcje: 
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o zieleni i wód (ZL, ZE); 
o komunikacji (KD-L); 

• mpzp części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła Chwarzno, ul. Chwarznieńskiej i jej 

przedłużenia w kierunku południowo-zachodnim, zatwierdzonego uchwałą Nr V/75/11 Rady Miasta 

Gdyni z dnia 23.02.2011 r.; w granicach opracowywanego planu obowiązujący plan przewiduje 

funkcje: 

o zieleni i wód (ZE, WS); 
o komunikacji (KD-Z, KD-L, KD-X); 

• mpzp części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej, zatwierdzone-

go uchwałą nr XXXII/753/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.06.2005 r.; w granicach opracowywane-

go planu obowiązujący plan mieści się jedynie jedną kartą terenu z przewidzianą funkcją zabudowy 

wielorodzinnej (MW2) z dopuszczoną lokalizacją usług (U). 

Z obszarem opracowania graniczą także dwa uchwalone plany miejscowe; są to: 

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, 

rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli, zatwierdzony uchwałą nr XXXIX/858/10 Rady Miasta 

Gdyni z dnia 27.01.2010 r., graniczący z obszarem opracowania od strony północno-zachodniej, 

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, 

rejon Niemotowa i ul. Chwarznieńskiej, zatwierdzony uchwałą nr XXVI/549/12 Rady Miasta Gdyni z 

dnia 19.12.2012 r., graniczący z obszarem opracowania od strony północnej. 

Wskazania dotyczące możliwego i preferowanego przeznaczenia terenów są obecnie zawarte w 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, przyjętym uchwałą Rady 

Miasta Gdyni nr XVII/400/08 z dnia 27.02.2008 r., zmienionym uchwałą Rady Miasta Gdyni 

nr XXXVIII/799/14 z dnia 15.01.2014 r., zmienionym uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XI/190/15 z dnia 

26.08.2015 r. Dla obszaru objętego granicami planu miejscowego Studium przewiduje: 

• w zakresie struktury przestrzennej – kierunki zmian: 

o na całym obszarze pod względem funkcjonalnym jest to strefa miejska, 
o wyróżniono elementy kształtujące strukturę przestrzenną i krajobraz miasta: 

∗ w centrum terenu: zespół handlowo-usługowy adresowany do mieszkańców kilku dzielnic, 
∗ w części południowej ważniejsze centra lokalne, 
∗ ciągi wielofunkcyjne przebiegające po północnej granicy planu oraz przez centralną część 

planu, 
o elementy współtworzące system przyrodniczy miasta, w tym: 

∗ tereny leśne w granicach Gdyni, 
∗ tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej, łąki, zadrzewienia, zalesienia, uprawy rolne, itp. 

(powierzchnia biologicznie czynna o minimalnym udziale 90%), 
∗ lokalne korytarze ekologiczne, 

• w zakresie struktury funkcjonalnej – przeznaczenie terenów: 
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o tereny usług i tereny wielofunkcyjne, w tym tereny: 
∗ usług z dopuszczeniem obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2, 
∗ usług z dopuszczeniem obiektów handlowych o pow. sprzedaży do 2000 m2, 
∗ usług oświaty, 
∗ usług sportu i rekreacji; 

o tereny zabudowy mieszkaniowej, w tym tereny: 
∗ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i małych domów mieszkalnych, 
∗ zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

o tereny produkcyjno-usługowe; 
o tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym: 

∗ tereny obiektów i urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
∗ tereny lokalizacji projektowanych zbiorników retencyjnych, 
∗ obszary dopuszczalnej lokalizacji lokalnych kotłowni na biomasę lub biogaz o mocy pow. 

100 kW, 
• w zakresie komunikacji: 

o drogi zbiorcze – klasy Z – ul. Wiczlińska oraz planowane ulice: Jana Nowaka Jeziorańskiego i 
przedłużenie ul. Chwarznieńskiej, 

o ważniejsze drogi lokalne – klasy L, 
o ważniejsze lokalne trasy rowerowe, 
o linię kolejową – perspektywiczną trasę lekkiego środka transportu szynowego oraz alternatywną 

linię lekkiego środka transportu szynowego. 
 

Tereny zachodniego Wiczlina mają obecnie charakter podmiejskich obszarów rolniczo-leśnych, 

gdzie obserwuje się stopniowy rozwój zabudowy mieszkaniowej, jedno- i wielorodzinnej. W obrębie 

obszaru przeważają jeszcze grunty rolne – orne i użytki zielone – częściowo odłogowane, z mniejszymi 

kompleksami leśnymi oraz terenami zadrzewień. Wśród terenów rolnych występują siedliska rolnicze. W 

rozproszonych skupieniach rozwija się już jednak zabudowa mieszkaniowa, zwłaszcza w rejonie ul.ul. 

Chwarznieńskiej i Wiczlińskiej. Przez tereny rolne i użytki zielone w południowej części obszaru planu 

przebiega w wyraźnej dolinie ślad Potoku Wiczlińskiego, na niektórych odcinkach prowadzącego wody 

okresowo. Z doliną cieku związana jest większość enklaw leśnych i zadrzewień występujących w grani-

cach planu. Od zachodu obszar planu przylega do lasów administrowanych przez Nadleśnictwo Gdańsk 

i znajdujących się w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 

 

2. Wybrane cechy środowiska przyrodniczego 

2.1. Kluczowe komponenty środowiska 

Powierzchnia ziemi i gleby 

Teren prac nad planem leży na styku dwóch jednostek geomorfologicznych. W większości obszar 

położony jest w obrębie wysoczyzny morenowej płaskiej, która od północy i wschodu sąsiaduje ze strefą 

krawędziową wysoczyzny. Rzeźba wysoczyzny powstała w wyniku nierównomiernej akumulacji materia-

łu lodowcowego (Frankowski, Zachowicz red. 2007). 
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Wysoczyzna wznosi się osiągając przeciętnie wysokości ponad 150 m n.p.m. i charakteryzuje się 

urozmaiconą rzeźbą terenu, na którą składają się liczne wzniesienia, osiągające wysokości ponad 165 

m n.p.m., a także obniżenia terenu i rozcięcia erozyjne.  

W krajobrazie południowej części obszaru planu zarysowuje się rozcięcie erozyjne o równoleżni-

kowym przebiegu, którego dnem okresowo płynie Potok Wiczliński. Forma ta, poza granicami planu, 

uchodzi do rynny wodnolodowcowej wykorzystywanej przez rzekę Kaczą. Wysokości względne w rejo-

nie obszaru dochodzą do 20 m a w obrębie rozcięcia erozyjnego do 35 m, gdzie dominują stoki o na-

chyleniu powyżej 15º. 

Obszar prac nad planem generalnie nachylony jest w kierunku południowo-wschodnim 

i wschodnim. 

Przeważającą część obszaru prac nad planem, do głębokości 1 m, budują wodnolodowcowe pia-

ski o zmiennej granulacji i żwiry (Frankowski, Zachowicz red. 2007). Niewysokie wzniesienia we 

wschodniej i zachodniej części opracowania, budują osady glacjalne, akumulacji szczelinowej w formie 

żwirów i piasków. Miąższość ich jest niewielka i nie przekracza 6 m. Leżą one na glinach zwałowych. Są 

to przeważnie piaski różnoziarniste z domieszką frakcji żwirowej, niekiedy głazów. Podobnie miejscami 

w zachodniej i wschodniej części obszaru, do głębokości 1 m ppt. występują gliny, pyły i iły. W miej-

scach gdzie osiągają większe miąższości są bardziej ilaste, wapniste i zwięzłe. Towarzyszą im osady 

piaszczyste i żwirowe. Miejscowo, przy południowo-zachodniej granicy obszaru planu, występują gliny 

pylaste i gliny piaszczyste. Są to wytopnieniowe gliny i gliny pylaste, w górnej części piaszczyste, o 

niewielkiej zawartości otoczaków, zawierające w dolnej części wkładki osadów mioceńskich. Natomiast 

poniżej 4 m ppt. na przeważającym obszarze występują osady glacjalne w postaci gliny zwałowej. 

Zgodnie ze szczegółową mapą geologiczną (1 : 50 000) lokalnie, w zagłębieniach terenu występują 

holoceńskie torfy, oraz piaski humusowe i namuły. W dolinie Potoku Wiczlińskiego przeważają piaski 

humusowe, namuły a także mułki. 

W obrębie wysoczyzny morenowej wykształciły się gleby brunatne wyługowane i brunatne kwa-

śne. Według mapy glebowo-rolniczej na terenie opracowania występują głównie gleby 6 kompleksu 

żytniego słabego oraz 5 żytniego dobrego. Lokalnie, w zagłębieniach terenu, występują gleby murszowo 

mineralne i murszowate, głównie pod użytkami zielonymi słabymi i bardzo słabymi (mapa glebowo-

rolnicza 1:25 000, 1973). Należą one do gleb pobagiennych a wraz z glebami torfowymi do gleb hydro-

genicznych. W obniżeniach zlokalizowanych przy północno-zachodniej granicy opracowania oraz w 

dwóch lokalizacjach w części wschodniej obszaru występują gleby mułowo-torfowe i torfowo-mułowe. 

Bonitacyjnie, na terenie prac nad planem przeważają grunty rolne V i VI klasy. 
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Wody powierzchniowe i podziemne 

Obszar opracowania położony jest na pograniczu dwóch zlewni. Południowa, przeważająca 

część obszaru należy do zlewni Potoku Wiczlińskiego będącego lewobrzeżnym dopływem rzeki Kaczej. 

Fragment obszaru zlokalizowany przy północnej granicy jest naturalnie odwadniany w kierunku północ-

nym, ku zlewni Potoku Marszewskiego, uchodzącego do Cisowskiej Strugi (w zlewni Zagórskiej Strugi). 

Obszar Wiczlina jest obszarem wododziałowym, charakteryzującym się występowaniem licznych zagłę-

bień bezodpływowych, niekiedy zatorfionych drobnych obniżeń terenu i oczek wodnych, rozproszonych 

na powierzchni morenowej. 

Pojedyncze zagłębienia śródpolne i podmokłe tereny w mniejszym lub większym stopniu podle-

gają licznym przekształceniom, w tym osuszaniu i zasypywaniu. Dzięki osłabieniu funkcjonowania sieci 

odprowadzającej wodę w kierunku strefy krawędziowej wysoczyzny, przy północno-zachodniej granicy 

obszaru zachowała się grupa podmokłości o względnie dobrze zachowanych cechach torfowisk przej-

ściowych, ujawniających chłonny w znacznej mierze charakter otaczającej je wierzchowiny. To rozległe, 

zatorfione obniżenie, zajęte przez pozostałości torfowiska przejściowego, jest sztucznie włączone w 

system odpływu powierzchniowego. Torfowisko z utrzymującym się wysokim poziomem wód grunto-

wych jest obecnie obszarem źródliskowym Potoku Wiczlińskiego, w którego dolinie też lokalnie wystę-

pują podmokłości. Powierzchnia zlewni potoku stanowi 15,5 % całkowitej zlewni rzeki Kaczej i posiada 

znaczący wpływ na kształtowanie się przepływów w rzece, głównie wczesną wiosną. Kolejne obniżenie 

ze zdegradowanym torfowiskiem otoczonym wilgotnymi użytkami zielonymi zlokalizowane jest przy 

południowej granicy obszaru. 

Koncepcja regulacji cieków zlewni rzeki Kaczej (BPiDT Hydroprojekt 1998) w celu redukcji prze-

pływów potoku zakładała odtworzenie i umocnienie koryta Potoku Wiczlińskiego na jego pierwotnej 

trasie oraz realizację zbiorników retencyjnych, których lokalizację potwierdziła kolejna koncepcja (Hy-

droEko 2008). W granicach planu przewidywano budowę następujących zbiorników retencyjnych: w 

rejonie ul. Wiczlińskiej zbiornika "Wiczlino-Szkoła", zaś przy południowo wschodniej granicy analizowa-

nego obszaru zbiornika „Zielenisz”. Lokalizację zbiorników zapisano w obowiązujących miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. 

Obecny rozwój zagospodarowania w tej części Wiczlina powoduje znaczne zmiany w przyrodni-

czym charakterze zlewni oraz jej bilansie wodnym. Wzrost udziału powierzchni trudno przepuszczalnych 

i powstanie sieci kanalizacji deszczowej przyczynia się do istotnego zwiększenia odpływu powierzch-

niowego, przede wszystkim Potokiem Wiczlińskim, kosztem zasilania wód gruntowych i przepływu pod-

ziemnego. Obecne koryto potoku, ukształtowane w warunkach znacznego udziału w zlewni terenów 

chłonnych nie będzie w stanie przeprowadzić zwiększonej ilości wód (BPBK S.A. 2006). Doprowadzi to 

do nasilenia erozji w obrębie cieku (bocznej i wgłębnej), a także wzrostu zagrożenia powodziowego w 
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niższych partiach zlewni. Zjawiska te przeniosą się m.in. na rzekę Kaczą, w tym na jej odcinki przebie-

gające przez obszary chronionej przyrody (TPK, rezerwat „Kacze Łęgi”)." 

Na obszarze opracowania najpłytsze wody czwartorzędowe zalegają na różnej głębokości, za-

leżnie od ukształtowania terenu. W obniżeniach terenu występują płytko lub nawet na powierzchni dzię-

ki podparciu przez nieprzepuszczalne gliny, czego świadectwem są lokalne podmokłości i pozostałości 

torfowisk. 

W rejonie obszaru opracowania stwierdzono występowanie trzech pięter wodonośnych: kredo-

wego, trzeciorzędowego i czwartorzędowego (Narwojsz i in. 2004). Poziom kredowy tworzy rozległy 

zbiornik wodonośny o powierzchni ok. 4000 km2, obejmujący centralną i wschodnią część Pojezierza 

Kaszubskiego, zachodnią i centralną część delty Wisły oraz część Zatoki Gdańskiej. Trzeciorzędowy 

poziom wodonośny tworzą utwory oligoceńskie i mioceńskie. Warstwa górna (mioceńska) posiada 

względnie niekorzystne warunki hydrogeologiczne dla ewentualnej eksploatacji. Charakteryzuje się 

napiętym zwierciadłem, ale wykazuje więź hydrauliczną z czwartorzędowym poziomem wodonośnym, 

tworząc z nim praktycznie jeden poziom. W obrębie czwartorzędowego, użytkowego poziomu wodono-

śnego można wydzielić dwie warstwy, określone umownie jako górna i dolna czwartorzędowa warstwa 

wodonośna. W szeregu miejsc obie warstwy są w bezpośrednim kontakcie hydraulicznym. Górna, 

czwartorzędowa warstwa wodonośna jest ujmowana na ujęciu „Wiczlino” oraz w jego sąsiedztwie przez 

liczne studnie. Warstwę tą budują piaski o różnej granulacji, głównie średnioziarniste, często ze żwirem 

i otoczakami. Strop warstwy leży na głębokości od około 40 m do około 50 m (na rzędnych od około 105 

m n.p.m. do około 110 m n.p.m.). Miejscami jest ona rozdzielona pokładem glin zwałowych lub mułków 

o miąższości kilkunastu metrów. Zwierciadło wody ma charakter swobodny, niekiedy lekko napięty 

przez warstwy utworów spoistych. W obrębie strefy krawędziowej wysoczyzny stanowi główne źródło 

zasilania cieków. Dolna, czwartorzędowa warstwa wodonośna jest ujmowana na ujęciu „Wiczlino” oraz 

na terenie ujęć „Osowa”, „Sieradzka” i częściowo „Wielki Kack”.  

Wschodnia część terenu opracowania leży w obrębie obszaru zasobowego ujęcia wód „Wiczlino”, 

które ma stanowić podstawę zaopatrzenia w wodę południowo-zachodniej części miasta. Wcześniej 

ujęcie to posiadało jedynie strefy ochrony bezpośredniej wyznaczone wokół studni (Narwojsz, Jawor-

ska-Szulc, Odoj 2004). Aktualnie, posiada wyznaczone tereny ochrony bezpośredniej oraz jeden teren 

ochrony pośredniej, obejmujący wschodnią część obszaru prac nad planem. Na terenie ujęcia ujmowa-

ne warstwy wodonośne są izolowane od powierzchni utworami słaboprzepuszczalnymi o łącznej miąż-

szości sięgającej 30-35 m, a czas migracji pionowej wody znacznie przekracza 25 lat. W obrębie obsza-

ru zasilania lokalnie mogą wystąpić jednak miejsca, w których miąższość utworów słaboprzepuszczal-

nych nie zapewnia wystarczającej ochrony przed przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni terenu 

(Narwojsz i in. 2004). Zgodnie wynikami robót geologicznych związanych z wykonaniem otworu stu-
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dziennego nr 10 na ujęciu wód „Wiczlino” i z „Dodatkiem Nr 4” do „Dokumentacji hydrogeologicznej 

ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych „Wiczlino” w Gdyni, woj. pomorskie” (Sierzęga 

2014) ujmowana tam górna część warstwy wodonośnej izolowana jest pokładem glin zwałowych o 

miąższości ok. 15 m. Wokół studni zaproponowano utworzenie strefy ochrony bezpośredniej a ze 

względu właśnie na brak dostatecznej ochrony warstwy wodonośnej – czego nie gwarantuje 15 metro-

wa warstwa słabo przepuszczalna – dokument wnosi także o weryfikację granic strefy ochrony pośred-

niej ujęcia.  

Zasilanie ujęcia odbywa się głównie przez dopływ lateralny z wysoczyzny Pojezierza Kaszub-

skiego oraz przez infiltrację opadów na obszarze badań. Ruch wód podziemnych odbywa się w kierun-

ku północno-wschodnim. Regionalnym obszarem drenażu wód poziomu użytkowego jest Zatoka Gdań-

ska oraz Pradolina Redy.  

 

Klimat, stan aerosanitarny, klimat akustyczny 

Warunki makroklimatyczne obszaru opracowania wynikają z położenia Gdyni nad Zatoką Gdań-

ską, w obrębie Pobrzeża Kaszubskiego (część wschodnia miasta) oraz w strefie krawędziowej Pojezie-

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

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

rocznych i dobowych kontrastów termicznych (Szukalski 1990). Niższe od średnich dla Niżu Polskiego 

są sumy opadów, ze względu na położenie Pobrzeża Kaszubskiego i przyległych partii pojeziernej wy-

soczyzny 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. Wilgotność względna powietrza uzyskuje wyższe wartości głównie w miesiącach zimowych. 

Rejon pobrzeża odznacza się wysokimi wartościami usłonecznienia (krótszym okresem zachmu-

rzenia) w stosunku do pojezierza, zwłaszcza w maju i czerwcu. Suma godzin usłonecznienia rzeczywi-

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

Gdyni dochodzi do 750, a w samym czerwcu przekracza 255. Średnia roczna suma wynosi 1 700 go-

dzin (Trapp 2001). Wartości te należą do najwyższych w Polsce. 

Dla charakterystyki warunków klimatycznych obszaru planu wykorzystano dane z Lotniskowej 

Stacji Meteorologicznej (IMGW-LSM) w Gdańsku-Rębiechowie (Port lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałę-

sy). Warunki klimatyczne omawianego obszaru są zbliżone do panujących w obrębie wschodniej części 

wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego, choć wyraźnie zaznacza się również wpływ morza. 

Średnia temperatura stycznia wynosi -1,5ºC, średnia temperatura lipca 17,6ºC, a średnia roczna 7,7ºC 

(dane z wielolecia 1982-2014 ze stacji w Rębiechowie) (www.weatheronline.co.uk). 
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Stosunki anemometryczne są jednym z najważniejszych elementów klimatu, decydującym o kom-

forcie klimatycznym mieszkańców oraz o stanie sanitarnym powietrza atmosferycznego. W skali regio-

nalnej (pojeziernej) dominują wiatry z sektora zachodniego. Dane ze stacji w Rębiechowie ten ogólny 

kierunek potwierdzają z udziałem 30% wiatrów zachodnich, przy 57% udziale w skali roku całego pozo-

stałego sektora, od kierunku północno- do południowozachodniego. Średnia roczna prędkość wiatrów 

wynosi 14,7 km/h. Maksymalne prędkości notowano w miesiącach zimowych, kiedy to średnie mie-

sięczne dochodziły do 18,1 km/h dla stycznia. Minimalne prędkości odnotowywano w miesiącach letnich 

(odpowiednio dla lipca średnia miesięczna wynosiła 12,9 km/h, a dla sierpnia 12,7 km/h – dane z wielo-

lecia 1982-2014 ze stacji w Rębiechowie) (www.weatheronline.co.uk). Lokalnie możliwa jest modyfika-

cja kierunków wiatrów zgodnie z przebiegiem linii lasu (poza zachodnią granicą planu) oraz w obrębie 

doliny Potoku Wiczlińskiego. Silne wiatry wiejące z sektora zachodniego z jednej strony zapewniają 

dobre przewietrzanie otwartych terenów wierzchowiny pojeziernej, z drugiej jednak niekorzystnie wpły-

wają na odczuwanie komfortu cieplnego. 

Warunki terenowe są źródłem modyfikacji lokalnego klimatu nie tylko w zakresie siły i kierunku 

wiatrów. Urozmaicona rzeźba z lokalnymi obniżeniami terenu oraz wąska i głęboka dolina Potoku 

Wiczlińskiego w porze nocnej w warunkach pogody radiacyjnej (bezchmurne niebo, brak wiatru) stano-

wią miejsca spływu i gromadzenia się zimnego powietrza, co może nawet prowadzić do powstawania 

inwersji temperatury. Tworzą się w ten sposób niekorzystne warunki biometeorologiczne, zmniejszające 

poczucie komfortu klimatycznego i będące przyczyną okresowych uciążliwości, zwłaszcza w połączeniu 

z obecnością niskich źródeł zanieczyszczeń powietrza. W skrajnych przypadkach dochodzi do powsta-

wania lokalnych przymrozków, groźnych m.in. dla upraw ogrodniczych i bardziej wrażliwych składników 

zieleni urządzonej. 

Monitoring jakości powietrza prowadzony w aglomeracji trójmiejskiej na stacjach WIOŚ i fundacji 

ARMAAG, na których stwierdzano przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń był pod-

stawą w latach poprzednich do sporządzenia programów ochrony powietrza. Także w wyniku oceny 

jakości powietrza za rok 2011 (Roczna ocena WIOŚ 2012) aglomerację trójmiejską zakwalifikowano do 

klasy C (powyżej poziomu dopuszczalnego/docelowego) co doprowadziło do opracowania „Programu 

ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczal-

ny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu”, przyjętego uchwałą nr 

754/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25.11.2013 r. Program zawiera m.in. charak-

terystykę stanu aerosanitarnego Gdyni, sporządzoną z wykorzystaniem danych pomiarowych 

i matematycznego modelowania rozkładu zanieczyszczeń, jest więc także aktualną podstawą dla jego 

oceny w rejonie obszaru planu. Konieczność opracowania programu ochrony powietrza dla strefy aglo-

meracji trójmiejskiej wynika z: 
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• przekroczenia dopuszczalnej częstości przekroczeń dopuszczalnego stężenia 24-godzinnego dla 

pyłu zawieszonego PM10, 

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

W latach 2011-2012 na żadnej stacji nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnej wartości stę-

żenia średniorocznego (Roczna ocena WIOŚ 2012-2013). Jedno z najwyższych stężeń średniorocz-

nych odnotowano w 2011 roku na stacji pomiarowej Gdynia Śródmieście, ul. Wendy (30,9 µg/m3). Jest 

to jedyna stacja w Gdyni, gdzie od roku 2007 przekraczane były dopuszczalnie ilości (35) dni z przekro-

czeniem normy 24-godzinnej dopuszczalnego stężenia pyłu PM10 (50 µg/m3). Przekroczenie poziomu 

docelowego stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu (1 ng/m3) w roku 2011 i 2012 odnotowano na 

wszystkich stacjach mierzących poziom tego zanieczyszczenia w strefie aglomeracji trójmiejskiej. W 

tym także na stacji w Gdyni, przy ul.ul. Piłsudskiego i Bema (Roczna ocena WIOŚ 2012-2013). 

Dla obszaru planu najbliżej położoną stacją monitoringu jakości powietrza jest stacja ARMAAG w 

Gdyni Dąbrowie przy ul. Szafranowej (AM9), która została uruchomiona z początkiem 2010 roku. Spo-

śród danych, uwzględnionych w programie ochrony powietrza z lat 2010-2012, zarejestrowano na tej 

stacji jedną z najniższych ilości dni (odpowiednio 15, 12 i 7 dni) z przekroczeniem dopuszczalnego stę-

żenia średniodobowego pyłu PM10, tym samym nie została przekroczona dopuszczalna ilość dni 

z przekroczeniem normy. Stężeń benzo(a)pirenu na tej stacji nie mierzono. 

Zawarte w programie ochrony powietrza wyniki matematycznego modelowania rozkładu stężeń 

pyłu PM10 dla roku 2011 wskazują, podobnie jak dane pomiarowe ze stacji, że w całej strefie aglome-

racji trójmiejskiej nie dochodzi do przekroczeń średniorocznego stężenia dopuszczalnego. Wyniki mo-

delowania odnoszące się do ilości dni z przekroczeniem normy 24-godzinnej jako obszary gdzie do-

puszczalna ilość tych dni jest przekroczona wskazują rejony Karwin, Wielkiego Kacka, Dąbrowy i Ciso-

wej, inaczej jak dane pomiarowe, choć nie wyróżniają w tym względzie rozległego rejonu Wiczlina. 

Przekroczenie poziomu docelowego stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu jest spodziewane na 

obszarze prawie całej strefy aglomeracji trójmiejskiej, oprócz 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 stę-

żenia 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.  

Wnioski wypływające z rozkładu emisji zanieczyszczeń powietrza w czasie pokrywają się z wyni-

kami inwentaryzacji jej źródeł. Pierwsze miejsce zajmuje emisja powierzchniowa, której źródła związane 
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są z ogrzewaniem budynków. Na wielkość emisji z obszarów zwartej zabudowy mieszkaniowej z indy-

widualnymi źródłami ciepła ma wpływ przede wszystkim rodzaj stosowanego paliwa oraz stan technicz-

ny 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 ponad 39 % emisji zinwentaryzowanej. 

Na Elektronicznej Mapie Akustycznej Miasta Gdyni EMAMG (SECTEC 2012) w granicach opra-

cowania są wyznaczone obszary chronione przed hałasem dla terenów (ryc. 2): 

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, mieszkaniowo-usługowych 

oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, dla których dopuszczalny poziom hałasu, wyrażonego 

długookresowym, średnim poziomem dźwięku A[dB] wynosi: 

dla pory dnia, wieczoru i nocy (LDWN): 

• hałas drogowy i szynowy – 68 dB (A), 

• hałas przemysłowy – 55 dB (A), 

dla pory nocy (LN):  

• hałas drogowy i szynowy – 59 dB (A), 

• hałas przemysłowy – 45 dB (A); 

2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 

i młodzieży, dla których wyznaczono wartości dopuszczalnego poziomu hałasu, wyrażonego długoo-

kresowym, średnim poziomem dźwięku A[dB] wynoszącym: 

dla pory dnia, wieczoru i nocy (LDWN): 

• hałas drogowy i szynowy – 64 dB (A), 

• hałas przemysłowy – 50 dB (A), 

dla pory nocy (LN):  

• hałas drogowy i szynowy – 59 dB (A), 

• hałas przemysłowy – 40 dB (A). 

Na podstawie EMAMG (SECTEC 2012) można stwierdzić, że przy obecnym układzie dróg naj-

bardziej znaczący wpływ na warunki akustyczne na obszarze planu ma hałas drogowy powodowany 

przez ruch samochodowy na ulicach Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej (ryc. 3-4). Miejscami wzdłuż tych 

ulic pochodzący z nich hałas powoduje przekroczenia dopuszczalnego długookresowego średniego 

poziomu dźwięku A [dB] dla normy całodobowej (LDWN) na terenach mieszkaniowo-usługowych i za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej (ryc. 3) oraz dla normy nocnej (LN) na tych samych terenach 

wzdłuż ul. Chwarznieńskiej (ryc. 4). Mapa Akustyczna (SECTEC 2012) nie wskazuje na występowanie 
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ponadnormatywnego hałasu przemysłowego, powodowanego przez obiekty i działalność mogące być 

jego źródłem. 

 

Szata roślinna 

Obszar objęty planem reprezentuje stopniowo urbanizowany podmiejski teren rolniczy. Więk-

szość jego powierzchni zajmują grunty rolne, także użytkowane ale najczęściej stanowiące wieloletnie 

odłogi. Przeważają grunty orne. Są one stopniowo zajmowane przez zabudowę mieszkaniową, tworzą-

cą głównie rozproszone skupienia zabudowy jednorodzinnej (przede wszystkim w rejonie ul.ul. Chwarz-

nieńskiej i Wiczlińskiej) oraz niewielkie osiedla wielorodzinne we wschodniej części obszaru planu. 

Odłogi porastają zróżnicowane, sukcesywnie zmieniające się zbiorowiska roślinne, w pierwszych latach 

posiadające charakter zbiorowisk ruderalnych, z czasem przechodzące w trwałe, różnogatunkowe mu-

rawy z wkraczającym nalotem młodych drzew (głównie sosny i brzozy, także wierzby iwy). W miejscach 

najdłużej wyłączonych z gospodarki rolnej drzewa tworzą dość zwarte młode zadrzewienia. Zbiorowi-

skom odłogów towarzyszą trwałe użytki zielone, często także założone w miejscu wcześniejszych 

upraw, na świeżych, mineralnych siedliskach. W niektórych obniżeniach terenu zachowały się użytki 

zielone na siedliskach wilgotnych, niekiedy otaczając miejsca podmokłe lub wody powierzchniowe. Wą-

skie pasma wilgotnych łąk lub pastwisk utrzymują się m.in. w dolinie Potoku Wiczlińskiego przy zachod-

niej granicy obszaru planu.  

Zbiorowisk bagiennych lub wodnych w granicach opracowania pozostało niewiele. Przed laty 

wśród użytków rolnych rozproszone były niewielkie oczka wodne, w znacznej części towarzysząc zabu-

dowaniom siedlisk rolniczych. Rozwój nowej zabudowy, nie nawiązującej już do ukształtowania terenu 

doprowadził do likwidacji znacznej ich liczby. W zachowanych obiektach, zajmujących niewielkie, bez-

odpływowe obniżenia utrzymują się drobne zbiorniki wodne w otoczeniu zbiorowisk niskich i wysokich 

szuwarów lub tylko zbiorowiska szuwarowe, czasem z kępami krzewiastych wierzb. Niekiedy jedynie 

krzewy wierzb wskazują na miejsca o bardziej wilgotnym podłożu. Wyjątkowo w szerokiej niecce w od-

gałęzieniu doliny Potoku Wiczlińskiego przy ul. Porożyńskiego zachowały się pozostałości torfowiska 

przejściowego z mszarem torfowcowym w centrum, otoczonym pasem szuwarów i zarośli wierzbowych. 

Zbiorowiska torfowiskowe zajmują również fragmenty znacznie rozleglejszego obniżenia poza północ-

no-zachodnią granicą obszaru planu, obejmującego m.in. stanowiska gatunku chronionego - bagna 

zwyczajnego Ledum palustre. Część obniżenia wchodząca w granice planu została jednak już w więk-

szości zasypana.  

Lasów i zadrzewień jest w granicach planu niewiele. Tworzą one zwykle niewielkie i izolowane 

enklawy pośród terenów otwartych, związane głównie z wyraźnymi wzniesieniami lub stromymi stokami 

dolin. Stąd na obszarze objętym pracami koncentrują się przede wszystkim w obrębie doliny Potoku 
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Wiczlińskiego, tworząc tam podwójne, przerywane pasmo, dochodzące do lasów Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego. Są to najczęściej sosnowe nasadzenia na siedlisku lasów liściastych w wieku do 50-

60 lat, miejscami z przestojami starszych drzew, udziałem innych gatunków szpilkowych (świerk, mo-

drzew) oraz domieszką gatunków liściastych, zwłaszcza brzozy, buka i dębu. Przeważają jednak drze-

wostany młode, do ok. 40 lat. Starsze egzemplarze drzew liściastych, buka i dębu, w zadrzewieniach 

występują zwykle pojedynczo lub niewielkimi grupami, w miejscach szczególnie nieprzyjaznych do za-

gospodarowania ze względu na duże nachylenie zboczy. Lity drzewostan dębowo-bukowy w wieku ok. 

70 lat, z udziałem lipy, występuje jedynie niewielkim płatem na zachodnim zboczu doliny Potoku 

Wiczlińskiego w rejonie ul. Krauzego. Sporadycznie zarośla i mieszane zadrzewienia z okazałymi eg-

zemplarzami dębów lub buków utrzymały się w miejscu dawnych miedz, jak np. wzdłuż drogi łączącej 

na wschodniej granicy planu ul. Chwarznieńską z ul. Krauzego. Pojedyncze stare drzewa – dęby, lipy, 

graby lub buki – zachowały się przy zabudowaniach historycznych siedlisk oraz dawnych drogach, 

wchodząc obecnie w skład zieleni wysokiej rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej.  

Zieleń przyuliczna jest ograniczona do głównych ulic obszaru – ul. Chwarznieńskiej i ul. Wiczliń-

skiej. Są to przede wszystkim nasadzenia topolowe w wieku 50-60 lat, w dużej części niekompletne lub 

wykazujące oznaki znacznego osłabienia.  

 

2.2. Walory przyrodnicze, konieczny zakres ich ochrony 

Obszar przeznaczony do sporządzenia planu miejscowego obejmuje tereny dotąd użytkowane 

rolniczo a obecnie w większości odłogowane lub rozparcelowane pod zabudowę. Podmiejski, rolniczo-

wiejski krajobraz obejmujący kompleks użytkowanych i odłogowanych gruntów rolnych, z pojedynczymi 

płatami lasu oraz drobnymi enklawami zadrzewień wraz z wkraczającą zabudową mieszkaniową, 

zwłaszcza od północno-wschodniej strony, prezentuje dość zróżnicowane walory przyrodnicze. 

Znaczącą funkcję w środowisku pełnią sąsiadujące z planem kompleksy leśne wchodzące w 

skład rozległego systemu przyrodniczego strefy krawędziowej wysoczyzny. Zostały one objęte ochroną 

w formie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK), a także poprzez uznanie lasów należących do 

Nadleśnictwa Gdańsk za lasy ochronne (Decyzja Ministra Środowiska DL.lp-0233-2/05 z dnia 

16.02.2005r.). Tereny zlokalizowane w granicach planu znajdują się w otulinie TPK.  

Tereny rolniczo-budowlane odznaczają się przeciętną wartością przyrodniczą, jeżeli mierzyć ją 

różnorodnością gatunkową i obecnością gatunków mniej pospolitych. Dlatego na ich tle wyróżniają się 

wszelkie ostoje naturalnych lub półnaturalnych zbiorowisk, takie jak zarośla na miedzach, śródpolne 

zadrzewienia, lokalne podmokłości i oczka wodne. Pełnią one również istotną rolę krajobrazową. Jako 

centrum bioróżnorodności w rejonie obszaru planu jawi się w tej sytuacji dolina okresowego Potoku 

Wiczlińskiego. Odznacza się ona największym w okolicy zróżnicowaniem siedliskowym i krajobrazo-
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wym. Obejmuje większość lokalnych zadrzewień i enklaw lasu, w tym z udziałem starych egzemplarzy 

drzew reprezentujących miejscowe siedliska oraz zestaw półnaturalnych i pozostałości naturalnych 

ekosystemów, od świeżych i wilgotnych muraw (także dawnych użytków zielonych) w różnych fazach 

zarastania zaroślami po kompleksy szuwarów w miejscach zabagnionych i zniekształcone torfowisko 

przejściowe. 

Torfowiska wysokie i przejściowe są bardzo specyficznym, a jednocześnie wrażliwym i coraz 

rzadszym składnikiem krajobrazu. Dla zespołów organizmów właściwych dla tego typu siedlisk są one 

jedynym miejscem zapewniającym przetrwanie. Warunkiem utrzymania torfowisk tego typu jest ich za-

bezpieczenie przed przekształceniami powierzchni ziemi i zmianą stosunków wodnych, zwłaszcza od-

wodnieniem i spływem powierzchniowym z otoczenia. W granicach planu podmokła niecka z mocno 

zniekształconym torfowiskiem przejściowym z mszarem i zarastającym zbiornikiem wodnym w otocze-

niu zadrzewień i zakrzewień znajduje się w rejonie zabudowy przy ul. Porożyńskiego nr 8, 9 i 21, w 

odgałęzieniu doliny Potoku Wiczlińskiego. Jest to m.in. miejsce stwierdzenia szeregu gatunków zwierząt 

objętych ochroną ścisłą i częściową. Były tam obserwowane i znajdowane gatunki krajowych przedsta-

wicieli chronionej fauny płazów, gadów, ptaków i ssaków, a także owadów takie jak: 

• traszka grzebieniasta Triturus cristatus, gatunek objęty ochroną ścisłą (wymaga ochrony czynnej), 

padłe (przejechane) zwierzę znaleziono na drodze gruntowej przy ul. Porożyńskiego nr 9, 

• ropucha szara Bufo bufo, gatunek objęty ochroną częściową, 

• żaba trawna Rana temporaria, gatunek objęty ochroną częściową, 

• padalec zwyczajny Anguis fragilis, gatunek objęty ochroną częściową, 

• jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara, gatunek objęty ochroną częściową, 

• dzięcioł zielony Picus viridis,  gatunek objęty ochroną ścisłą (wymaga ochrony czynnej), 

• kowalik Sitta europaea, gatunek objęty ochroną ścisłą, 

• czubatka Lophophanes cristatus, gatunek objęty ochroną ścisłą, siedliskowo ptak ten związany jest 

z drzewostanem iglastym dominującym w okolicznych zadrzewieniach i lasach, 

• bogatka Parus major, gatunek objęty ochroną ścisłą, 

• modraszka Cyanistes caeruleus, gatunek objęty ochroną ścisłą, 

• szczygieł Carduelis carduelis, gatunek objęty ochroną ścisłą, 

• zięba Fringila coelebs, gatunek objęty ochroną ścisłą, 

• ryjówka aksamitna Sorex araneus, gatunek objęty ochroną częściową, padłe zwierzę stwierdzono 

na skraju ugoru i zakrzewień, 

• mrówka rudnica Formica rufa, gatunek objęty ochroną częściową – co najmniej 6 mrowisk na skra-

ju zadrzewień i lasów iglastych. 
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Gatunki płazów objęte ochroną ścisłą lub częściową notowano również w podmokłych obniże-

niach poza granicami obszaru planu. Fakt ten oraz obserwacje martwych zwierząt na drogach świadczą 

o jeszcze względnie szerokim zasiedleniu przez nie urbanizowanych terenów rolniczych Chwarzna-

Wiczlina i funkcjonującym jeszcze systemie lokalnych powiązań przyrodniczych, wchodzących już w 

konflikt z rozwijającym się układem drogowym. Wszystkie małe, naturalne, stałe i okresowe zbiorniki 

wodne mogą być potencjalnie wykorzystywane przez lokalne populacje płazów jako miejsca rozrodu i 

bytowania, przez co ich zachowanie jest ważnym sposobem ochrony bioróżnorodności tego terenu. Ze 

względu na stwierdzoną obecność traszki grzebieniastej (Triturus cristatus), objętej ochroną ścisłą oraz 

wymagającej ochrony czynnej, jak również wymienionej w załączniku II Dyrektywy 92/43/EWG (tzw. 

Dyrektywy Siedliskowej), zbiorniki te stanowią ważne siedliska tego gatunku służące zapewnieniu jego 

przetrwania stosownie do przepisów wynikających z prawnej ochrony przyrody. 

 

2.3. Przyrodnicze powiązania z otoczeniem, konieczny zakres ich ochrony 

Zasadniczy nurt powiązań przyrodniczych obszaru planu z terenami zewnętrznymi przebiega do-

liną Potoku Wiczlińskiego. Obejmuje on przede wszystkim: 

• oddziaływanie poprzez ciek – główny element odwodnienia dzielnicy – na jakość wód i warunki 

hydrologiczne (w tym zagrożenie powodziowe) w niższych partiach zlewni, w granicach obszarów 

chronionych (TPK, rezerwat „Kacze Łęgi”) oraz na terenach miejskich, 

• funkcjonowanie doliny jako drogi przemieszczania się organizmów przez otwarte tereny rolnicze (w 

przyszłości miejskie), łączącej przede wszystkim główne kompleksy leśne TPK, a także okołotrój-

miejskie partie wysoczyzny pojeziernej z systemem przyrodniczym strefy krawędziowej i dalej – 

strefą brzegową. 

W odpowiedzi na pierwszy aspekt zagadnienia szczególnego znaczenia nabierają wszelkie 

przedsięwzięcia pozwalające ograniczyć intensywność dopływu do potoku (obecnie okresowego, histo-

rycznie najprawdopodobniej sztucznego) wód z terenu zlewni, zwłaszcza poprzez zwiększenie retencji 

poza doliną cieku. W przypadku wód wymagających odprowadzenia do środowiska (gruntu lub wód 

powierzchniowych) kolejnym istotnym zagadnieniem jest zapewnienie ich skutecznego podczyszczania. 

Aspekt drugi nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji stopniowego zaniku otwartego, rolniczo-

leśnego krajobrazu, zastępowanego przez tereny miejskie. Systematyczna likwidacja licznych jeszcze 

powiązań przyrodniczych z otoczeniem dzielnicy, przerywanych przez nową zabudowę oraz system 

dróg i ogrodzeń powoduje: 

• przerwanie szlaków migracji zwierząt, w tym dużych, 

• dalsze ograniczenie przestrzeni życiowej zwierząt zasiedlających trójmiejskie lasy, 

a w konsekwencji: 
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• zwiększenie zagrożenia ruchu drogowego ze strony dużych zwierząt wychodzących na drogi oraz 

zagrożenie życia wszystkich migrujących zwierząt ze strony ruchu drogowego, 

• wzmożenie presji zwierząt na tereny miejskie, w tym zwiększenie wielkości szkód powodowanych 

przez duże ssaki, wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, m.in. zagrożenia chorobami odzwierzę-

cymi. 

Proces ten przyznaje zasadniczą rolę w przyszłym podtrzymaniu funkcjonowania systemu przy-

rodniczego dolinie Potoku Wiczlińskiego oraz terenom zieleni z nią powiązanym. W celu utrzymania 

spójności systemu przyrodniczego w warunkach rozwoju układów drogowych oraz obszarów zabudowy 

ważne będzie m.in. zastosowanie technicznych przejść dla zwierząt ponad lub pod drogami, dostoso-

wanych do wielkości migrujących organizmów i znaczenia korytarza ekologicznego oraz przecinającej 

go drogi. Zwłaszcza w sąsiedztwie terenów podmokłych objętych planowanymi terenami zieleni. 

 

3. Walory kulturowe i cechy krajobrazu 

Na terenie opracowania występuje stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru Wojewódzkie-

go Konserwatora Zabytków decyzją nr 415/Archeol z dnia 30.09.1986 r. (na rysunku nr a22). Stanowi-

sko zlokalizowane jest w północnej części obszaru opracowania, obejmuje cmentarzysko płaskie dato-

wane na wczesną epokę żelaza. Na zachód od tego stanowiska znajduje się drugie cmentarzysko, da-

towane na ten sam okres historyczny, już nie ujęte w rejestrze wojewódzkim. Tak samo 9 innych stano-

wisk archeologicznych znajdujących się w granicach planu, obejmujących ślady osadnictwa, datowane 

na bardzo szeroki przedział czasu, od młodszej epoki kamiennej do okresu nowożytnego. Wszystkie 

one zostały wskazane do ochrony archeologicznej w formie badań ratowniczych. 

W obrębie planu występują obiekty zamieszczone w Gminnej Ewidencji Zabytków (2016), prowa-

dzonej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Do ewidencji należą następujące obiekty: 

• budynek gospodarczy oraz stodoła przy ul. Janki Bryla 3, 

• budynek gospodarczy przy ul. Wiesławy Kwiatkowskiej 20, 

• stodoła przy ul. Jana Kamrowskiego 15. 

Północno-wschodni fragment planu, przebiegający w granicach ul. Chwarznieńskiej, obejmuje te-

ren dworsko-folwarcznego majątku ziemskiego Chwarzno. Do dzisiaj zachowały się jedynie pojedyncze 

budynki folwarczne po obu stronach ul. Chwarznieńskiej oraz fragment parku. Majątek ten stanowi je-

den z zachowanych na obszarze miasta reliktów przedmiejskich zespołów osadniczych ujętych w stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (1w). Objęty jest on strefą 

ochrony konserwatorskiej historycznego rozplanowania i zabudowy, z dopuszczeniem pewnych prze-

kształceń i uzupełnień (strefa II), która obejmuje cenne zespoły historycznej zabudowy nie w pełni wy-
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kształcone lub zachowane. Elementem dworskiego założenia krajobrazowego są zadrzewione aleje 

prowadzące do majątku. W granicach planu występują jedynie fragmenty szpalerów drzew przy ul. 

Chwarznieńskiej. 

W rejonie Wiczlina, we wschodniej części obszaru planu, istnieje siedlisko wiejskie, przedstawia-

ne już na historycznych mapach jako „Zielenisz”, niemiecki: Grünhof (Reymann's topographischer Spe-

cial-Karte von Central Europa 1871, Karte des Deutschen Reiches 1893, WIG ark. Chwaszczyno z 

1936). Obecnie obszar ten wraz z częścią wschodnią i północno-wschodnią planu poddany jest silnej 

przemianie przez intensywnie wprowadzaną zabudowę indywidualną i osiedlową, a wraz z nimi infra-

strukturę drogową i techniczną. Zmiana krajobrazu przez silnie eksponowaną zabudowę postępuje dość 

szybko. Wprawdzie, powstające przekształcenia mają jeszcze charakter lokalny, stają się jednak coraz 

bardziej widoczne, nie zawsze stanowiąc element pozytywny. Odnosi się to zarówno do likwidacji natu-

ralnych składników środowiska (oczek wodnych, drzew i zadrzewień), jak i krajobrazu (niwelacja po-

wierzchni gruntu i upraszczanie rzeźby terenu). 

Krajobraz zachodniej części planu niej jest poddany tak silnej presji inwestycyjnej, przez co wciąż 

jeszcze zachował urozmaiconą rzeźbę terenu z wkomponowanymi siedliskami rolnymi z zielenią przy-

domową oraz obecnymi zadrzewieniami śródpolnymi. Wartościowe tło dla otwartego krajobrazu rolni-

czego tworzy tam ściana lasów TPK. Wartość ta jest szczególnie uwidoczniona w kierunku północnym i 

północno-zachodnim, gdzie kształtują się bardziej rozległe widoki. 

Wyróżniającym się składnikiem krajobrazu jest forma dolinna Potoku Wiczlińskiego, wyraźnie za-

rysowana w południowej części opracowania. Głęboka, podłużna dolina tworzy ciekawe wnętrze krajo-

brazowe przechodzące w kierunku wschodnim w dużą polanę zakończoną ścianą lasu TPK. Poza połu-

dniowo-wschodnią granicą planu przechodzą linie wysokiego napięcia, będące mocno eksponowanym 

obiektem, negatywnie oddziałującym na walory wnętrza krajobrazowego Potoku Wiczlińskiego. 

Generalnie obecnie wprowadzana zabudowa i zagospodarowanie gruntów prowadzi do zmiany 

tej części miasta z dzielnicy rolniczo-wiejskiej na osiedlowo-podmiejską, co wiąże się ze znaczącą 

zmianą krajobrazu. 

 

4. Znaczenie dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu dla jakości śro-
dowiska i warunków życia ludzi, potencjalne zmiany 

Na objętej zmianą planu części Wiczlina coraz większy udział mają tereny zdegradowane, po-

wstałe głównie pod wpływem przekształceń powierzchni ziemi i szaty roślinnej na terenach przygoto-

wywanych do dalszej zabudowy. Zjawisko to występuje intensywnie i na znacznej powierzchni obszaru, 

na którym dotychczas występowała bogata mozaika siedlisk przyrodniczych wśród zagospodarowania 

rolniczo-wiejskiego, prowadząc do istotnych zmian w krajobrazie. Przekształcenia występują m.in. w 
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sąsiedztwie fragmentu torfowisk przejściowych wzdłuż zachodniej granicy planu przy ul. Kormorana 40 

oraz w okolicy zarastających zbiorników wodnych w części wschodniej przy ul. Porożyńskiego 12-26. Te 

silnie uwodnione zagłębienia terenu z małymi zbiornikami wodnymi powstały i funkcjonują w specyficz-

nych warunkach hydrologicznych. Obecne zabudowywanie okolicznych gruntów w znaczny sposób 

zniekształca występujące w zagłębieniach warunki przyrodniczo-wodne i oddziałuje na stwierdzoną tam 

cenną florę i faunę z gatunkami objętymi ochroną prawną. 

Osuszanie terenu oraz wkraczanie nowej zabudowy może pogłębić ograniczenie zasilania grun-

towego na rzecz odpływu powierzchniowego (w tym kanalizacją deszczową). Zmiana, wraz z rozwojem 

zabudowy, struktury odpływu wód deszczowych na rzecz wzrostu udziału odpływu powierzchniowego, 

w wyniku likwidacji terenów bezodpływowych oraz uszczelnienia rozległych powierzchni, ma bezpo-

średnie przełożenie na przepływy w ciekach zasilanych z terenu wysoczyzny, w tym w Potoku Wiczliń-

skim i przyjmującej go rzece Kaczej. Zwiększa się przede wszystkim gwałtowność wezbrań oraz poziom 

przepływów w ciekach, aż do stopnia przekraczającego pojemność koryt. Skutkiem tego jest degradacja 

koryt, w tym na obszarach chronionej przyrody oraz narastające zagrożenie powodziowe w niższych 

partiach zlewni, stanowiących obecnie tereny miejskie (Mały Kack, Orłowo). Zbiorniki retencyjne pozwa-

lają zmniejszyć niebezpieczeństwo powodzi, nie są jednak w stanie całkowicie powstrzymać przyrodni-

czej degradacji cieków. 

Zlokalizowane w obrębie obszaru prac nad planem stacje telefonii komórkowej a także linie wy-

sokiego napięcia są źródłem promieniowania elektromagnetycznego, którego oddziaływanie może 

ewentualnie wpływać na przyszłe zmiany zagospodarowania w ich sąsiedztwie. 

Źródłem niekorzystnego oddziaływania na środowisko są przede wszystkim ulice Wiczlińska i 

Chwarznieńska. Oddziaływanie to polega głównie na: 

• emisji zanieczyszczeń powietrza, 

• emisji hałasu, 

• emisji ścieków deszczowych, 

• utworzeniu silnych barier na drodze powiązań lokalnego i ponadlokalnego systemu przyrodnicze-

go. 

Obszar planu należy do nowo rozwijającego się rejonu miasta o charakterze przede wszystkim 

mieszkaniowo-usługowym. Ruch turystyczny ma tu udział znikomy i przewidywane kierunki rozwoju 

tego miejsca nie mają na celu jego zwiększenia. Notowana presja na tereny zieleni i ostoje przyrodni-

cze, o ile nie wynika z zajmowania kolejnych terenów pod zabudowę, jest związana z ich rekreacyjnym 

wykorzystaniem przez tutejszych mieszkańców.  
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Do najbliższych obiektów o wyróżniających się wartościach przyrodniczych, posiadających duże 

znaczenie dla kształtowania bioróżnorodności miasta należą otaczające obszar prac nad planem lasy 

TPK oraz kompleks torfowisk, położonych przy północno-zachodniej granicy obszaru. 

Na charakterystykę aktualnego stanu środowiska i wynikających z niego uwarunkowań zagospo-

darowania składają się następujące, zasadnicze elementy: 

 

Elementy wpływające na aktualną jakość środowiska 
Znaczenie 

miejsc. Lokalne ponadlok. 
Formy i źródła zagrożeń, postępujące zjawiska negatywne 
hałas komunikacyjny szczególnie w rejonie ul.ul. Wiczlińskiej 
i Chwarznieńskiej 

 �  

spływ zanieczyszczonych wód deszczowych z terenów komunikacyjnych  �  
lokalne, indywidualne przekształcenia powierzchni ziemi zmieniające cha-
rakterystyczne elementy rzeźby, składniki przyrody i cechy krajobrazu 

 �  

emitory pól elektromagnetycznych z sieci WN 110 kV i stacji bazowych sieci 
telekomunikacyjnych 

�   

formy i źródła ryzyka zagrożeń naturalnych 
tereny strome pow. 15º, potencjalnie narażone na osuwanie się mas ziemi  �  
wrażliwe, zagrożone, cenne lub chronione elementy przyrodnicze 
zasoby ujęcia wód podziemnych „Wiczlino”    � 
dolina Potoku Wiczlińskiego jako centrum bioróżnorodności, powiązanie 
przyrodnicze i wyróżniająca się jednostka krajobrazowa 

  � 

chronione gatunki zwierząt stwierdzone w rejonie doliny Potoku Wiczlińskie-
go i zbiorników wodnych przy ul. Porożyńskiego 

 �  

pojedyncze lub w grupach stare egzemplarze drzew – ślad dawnych za-
drzewień przydomowych, przydrożnych i śródpolnych 

�   

pozostałości torfowisk oraz pojedyncze oczka wodne w granicach planu �   
wrażliwe, zagrożone, cenne lub chronione elementy kulturowe i krajobrazu 
zabudowa wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków �   
stanowiska archeologiczne nie wymienione w rejestrze WKZ �   
 

5. Obowiązujący i postulowany zakres ochrony zasobów środowiska 

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

dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (ryc. 5). Najbliższe tego typu obiekty znajdują się od granic planu 

w odległości ponad: 

• 7,5 km na zachód – „Zatoka Pucka”, stanowiąca obszar specjalnej ochrony (OSO) sieci Natura 

2000 (PLB 220005), funkcjonujący na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 

12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, 

• 7 km – „Klify i Rafy kamienne Orłowa”, stanowiące obszar mający znaczenie dla Wspólnoty 

(OZW) sieci Natura 2000 (PLH220105), 

• 2,8 km – rezerwat przyrody „Cisowa” w dolinie Cisowskiej Strugi, 
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• 2,4 km – rezerwat przyrody „Kacze Łęgi” w dolinie rzeki Kaczej, 

• 0,3 km na południowy-zachód, na terenie gminy Szemud – użytek ekologiczny „Śmieszka w Bo-

janie”, powołany rozporządzeniem Nr 2/2003 Wojewody Pomorskiego z dnia 9.01.2003 r. w 

sprawie uznania niektórych obszarów za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 6. poz. 56). 

Opracowywany plan zagospodarowania przestrzennego na fragmentach przebiegu swojej grani-

cy w części północnej i wschodniej pokrywa się z granicą Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, funk-

cjonującego obecnie na podstawie uchwały nr 143/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 

27.04.2011 r. w sprawie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, zmienionej uchwałą nr 263/XXIV/16 

Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25.07.2016 r. o zmianie uchwały Sejmiku Województwa 

Pomorskiego w sprawie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 

Obszar planu w całości położony jest w granicach otuliny TPK. Według definicji w ustawie 

z dn. 16.04.2004 r. O ochronie przyrody jest to „...strefa ochronna... wyznaczona 

indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zab ezpieczenia 

przed zagro żeniami zewn ętrznymi, wynikaj ącymi z działalno ści 

człowieka” . Odrębne zasady ochrony dla tego obszaru nie są sformułowane. 

Na obszarze opracowania nie występują lasy ochronne. 

Znajdujące się w południowo-wschodniej części opracowania lokalne podmokłości z mszarem 

i zarastającym zbiornikiem w rejonie zabudowy jednorodzinnej przy ul. Porożyńskiego nr 8, 9 i 21 są 

miejscem stwierdzenia gatunków objętych ochroną częściową i ścisłą, w tym wymagających ochrony 

czynnej. Były tam znajdowane gatunki płazów i gadów, bytujących i rozmnażających się na tym terenie, 

a także obserwowano na okolicznych terenach zalesionych i ugorach chronione gatunki ptaków 

i ssaków, a także owadów. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06.10.2014 r. w sprawie ochro-

ny gatunkowej zwierząt w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściową wprowadza 

następujące zakazy: 

1)  umyślnego zabijania; 

2) umy ślnego okaleczania lub chwytania; 

3) umy ślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych; 

6) zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub pos iadania 

okazów gatunków; 

7) niszczenia siedlisk lub ostoi, b ędących ich obszarem roz-

rodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania; 

8) niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mro wisk, nor, 

legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schro-

nie ń; 
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9) umy ślnego uniemo żliwiania dost ępu do schronie ń. 

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. O ochronie przyrody definiuje ochronę czynną jako „stosowa-

nie, w razie potrzeby, zabiegów ochronnych w celu p rzywrócenia 

naturalnego stanu ekosystemów i składników przyrody  lub zacho-

wania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk ro ślin, zwierz ąt 

lub grzybów” . W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 06.10.2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt ochrona gatunkowa w tym ochrona czynna ma polegać m. in. na: 

2) zabezpieczaniu ostoi, stanowisk i siedlisk zwier ząt przed 

zagro żeniami zewn ętrznymi; 

4) wykonywaniu zabiegów ochronnych utrzymuj ących wła ściwy 

stan populacji lub siedlisk zwierz ąt polegaj ących na: 

a) renaturyzacji i odtwarzaniu siedlisk, 

b) utrzymywaniu lub odtwarzaniu wła ściwych dla gatunku sto-

sunków wodnych, 

c) utrzymywaniu lub odtwarzaniu wła ściwego dla gatunku sta-

nu gleby lub wody, 

e) odtwarzaniu oraz zakładaniu nowych zadrzewie ń, 

f) ochronie i odtwarzaniu zasobów martwego drewna i  drzew z 

dziuplami w lasach i zadrzewieniach, 

i) tworzeniu i utrzymywaniu korytarzy ekologicznych , 

k) tworzeniu przej ść dla zwierz ąt pod i nad drogami pu-

blicznymi oraz liniami kolejowymi. 

W bezpośrednim sąsiedztwie zarastających zbiorników w rejonie zabudowy jednorodzinnej przy 

ul. Porożyńskiego nr 9 znaleziono osobnika traszki grzebieniastej. Gatunek ten jest jednym z trzech 

polskich płazów wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, tj. Dyrektywy Rady 92/43/EWG z 

dnia 21.05.1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. Oznacza to, że jest 

gatunkiem będącym przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej, który zgodnie z art. 2 dyrek-

tywy musi zostać zachowany w stanie sprzyjającym ochronie na terytorium Państw Członkowskich. 

Obszar planu położony jest w obrębie strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Wiczlino” w 

Gdyni, dla której zostały ustanowione tereny ochrony bezpośredniej i pośredniej rozporządzeniem nr 

5/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 15.05.2014 r. Na tere-

nie ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy wynikające z art. 53 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

18.07.2001r. Prawo wodne, zgodnie z którymi na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych: 
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1.zabronione jest u żytkowanie gruntów do celów niezwi ązanych 

z eksploatacj ą uj ęcia wody, 

2.nale ży: 

1) odprowadza ć wody opadowe w sposób uniemo żliwiaj ący 

przedostawanie si ę ich do urz ądze ń słu żących do poboru 

wody; 

2) zagospodarowa ć teren zieleni ą, 

3) odprowadza ć poza granic ę terenu ochrony bezpo średniej 

ścieki z urz ądze ń sanitarnych, przeznaczonych do u żytku 

osób zatrudnionych przy obsłudze urz ądze ń słu żących do 

poboru wody; 

4) ograniczy ć do niezb ędnych potrzeb przebywanie osób nie-

zatrudnionych przy obsłudze urz ądze ń słu żących do pobo-

ru wody. 

Na terenie ochrony pośredniej rozporządzenie nr 5/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Go-

spodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 15.05.2014 r. zakazuje: 

1. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi z wyjątkiem: 

a) oczyszczonych wód opadowych i roztopowych; 

b) wód opadowych i roztopowych, które mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez 

oczyszczenia; 

2. stosowania środków ochrony roślin innych niż dopuszczone do stosowania w strefach ochron-

nych ujęć wody; 

3. stosowania wyższych niż zalecane dawek środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowa-

nia w strefach ochronnych ujęć wody; 

4. lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i 

obojętne oraz obojętnych; 

5. przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych; 

6. lokalizowania obiektów magazynowania produktów ropopochodnych oraz magazynów substan-

cji szczególnie szkodliwych i substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie ustawy Prawo wodne (z wyjątkiem produktów naftowych i substancji związanych z 

funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody oraz naziemnych, przydomowych zbiorników gazu 

płynnego), a także rurociągów do ich transportu; 

7. lokalizowania cmentarzy i grzebania zwłok zwierzęcych; 
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8. lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych, z wyjątkiem ujęć służących zbiorowemu zaopa-

trzeniu ludności w wodę przeznaczoną do spożycia;  

9. stosowania środków chemicznych przeciw oblodzeniu dróg na drogach, które nie są podłączo-

ne do kanalizacji deszczowej; 

10. budowy nowych obiektów typu: parkingi, tereny składowe, myjnie, warsztaty i komisy samocho-

dowe, stacje kontroli pojazdów i bazy transportowe, bez stosowania: 

a) szczelnego podłoża uniemożliwiającego przedostawanie się wód opadowych i roztopowych 

do gruntu; 

b) szczelnych systemów ujmowania wód opadowych i roztopowych wraz z urządzeniami 

oczyszczającymi; 

11. wykorzystywania odpadów do celów budowlanych i rekultywacji;  

12. wykonywania innych przedsięwzięć, o ile opracowana dla nich dokumentacja hydrogeologiczna 

określająca warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć 

mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszcze-

nie, wykaże jakiekolwiek zagrożenie;  

13. wykonywania wykopów lub odwiertów w celu wykorzystania ciepła ziemi. 

Teren planu położony jest poza obszarami udokumentowanych złóż kopalin. 

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

ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczal-

ny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu”, wprowadzonego Uchwałą Nr 

754/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25.11.2013 roku. Obowiązujący dokument za 

podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do osiągnięcia efektu redukcji emisji podaje realiza-

cję zadań związanych ze zmianą sposobu ogrzewania mieszkań oraz termomodernizację budynków, 

ujęte jako: 

• ograniczanie emisji punktowej: 

∗ rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie obiektów 

(ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystaniu paliwa stałego) do centralnego źró-

dła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci, 

• działania ciągłe i wspomagające: 

∗ rozwój sieci gazowych na obszarach miast, 

∗ uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących zao-

patrywania mieszkań w ciepło z nośników nie powodujących nadmiernej emisji zanieczysz-

czeń z indywidualnych systemów grzewczych oraz projektowanie linii zabudowy uwzględ-
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niając zapewnienie „przewietrzania” miasta ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gę-

stej zabudowie oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych (nasadzanie drzew i krze-

wów), 

∗ 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”. 

 

6. Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Do analizowanego obszaru można odnieść następujące ustalenia Studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego Gdyni (2015): 

W zakresie polityki sektorowej „ochrona i kształtowanie środowiska”: 

Podstawowe kierunki zagospodarowania przestrzennego: 

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

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

3. 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 zagospodarowa-
nia 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 samooczysz-

czanie 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 uciążli-

wych tras komunikacyjnych, tam gdzie jest to możliwe, 
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∗ stymulowanie w budynkach położonych w strefach uciążliwego hałasu komunikacyjnego wyko-
rzystania 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 czy-
stości: 

∗ eliminacja zrzutów ścieków komunalnych i przemysłowych do cieków, 
∗ podczyszczanie wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni, zwłaszcza z terenów prze-

mysłowych i komunikacyjnych przed ich odprowadzeniem do odbiornika, 
∗ maksymalne zatrzymanie wód opadowych w miejscu ich wystąpienia poprzez lokalną infiltrację 

oraz retencję, 

• rewaloryzacja bioklimatu: 

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

∗ zwiększenie wykorzystania wody i urządzeń wodnych w zagospodarowaniu przestrzeni publicz-
nych, zwłaszcza śródmiejskich, 

• rewaloryzacja i zagospodarowanie środowiska przyrodniczego terenów rekreacyjnych: 

∗ doprowadzenie przybrzeżnych wód morskich do trwałego stanu przydatności dla rekreacji, 
∗ 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 położo-

nych na obszarze bezpośrednio zurbanizowanym, 

proekologiczny rozwój przestrzenny miasta: 

• ograniczanie przestrzennego rozwoju miasta: 

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

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

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

warunków przyrodniczych i sozologicznych, 

wzrost efektywności ochrony przyrody i kształtowanie osnowy ekologicznej miasta: 

• 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 kie-
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runku ochrony cieków przecinających jej krawędź (preferowanie naturalnej i sztucznej retencji w 
zlewniach), 

∗ podporządkowanie gospodarki przestrzennej w Parku zasadom określonym w przepisach powo-
łujących obszar chroniony, 

∗ aktywny udział w opracowaniu „Planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego” i wdraża-
nie 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, przenika-
jących 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 mo-
renowej (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 tor-

fowiskowych, 
∗ 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 mia-
sta, 
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∗ modernizacja kanalizacji sanitarnej miasta w celu uniknięcia sytuacji awaryjnych i zrzutów ście-
ków do odbiorników powierzchniowych, 

∗ 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 zanieczysz-
czenia wód opadowych, odprowadzanie ich do gruntu zgodnie z zasadą, że spływy opadowe po-
winny 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 sie-
ci ciepłowniczej, lub przez wykorzystanie niskoemisyjnych mediów grzewczych, 

∗ preferowanie zasilania z sieci ciepłowniczej nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usłu-
gowej, 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: 
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∗ uaktywnienie biologiczne fragmentów zdewastowanych, 
∗ izolacja od głównych tras komunikacji samochodowej wielopiętrowymi strefami zieleni buforowej, 
∗ zwiększenie udziału zieleni wysokiej, przede wszystkim na nowych osiedlach, 
∗ kształtowanie osiedlowych terenów zielonych o funkcji rekreacyjnej, 

 
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 Rzeczypo-
spolitej", 

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

3. zachowanie śladów osadnictwa wiejskiego oraz wiejsko-letniskowego jako świadków historii prze-
strzennej 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 ochro-

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

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

serwatorskiej 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 zago-

spodarowania przestrzennego należy uściślić listę obiektów i granice obszarów, które będą objęte 

ochroną konserwatorską oraz obowiązujące zasady ochrony, alternatywnie określić szczegółowe zasa-

dy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, uwzględniając stan zachowania zasobów dzie-

dzictwa kulturowego i istniejące uwarunkowania. 

Północno-wschodni fragment planu, przebiegający w granicach ul. Chwarznieńskiej, obejmuje 

fragment terenu dworsko-folwarcznego majątku ziemskiego Chwarzno (1w), objętego strefą ochrony 

konserwatorskiej historycznego rozplanowania i zabudowy, z dopuszczeniem pewnych przekształceń i 

uzupełnień (strefa II). W II strefie ochrony konserwatorskiej obowiązują następujące zasady ochrony, 

które należy uwzględnić w ustaleniach planów miejscowych: 

• 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. 

• Ochrona historycznej formy i wyrazu architektonicznego wartościowej zabudowy oraz zachowanie 

najcenniejszych obiektów historycznych, a w szczególności bryły i układu elewacji. 
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• Kształtowanie struktury przestrzennej nowej zabudowy uwzględniające istniejącą, historyczną tkankę 

miejską/przedmiejską poprzez ograniczenie gabarytów nowej zabudowy oraz nawiązanie do zabu-

dowy historycznej w otoczeniu, a w przypadku zdegradowanych zespołów mieszkaniowych z okresu 

dwudziestolecia międzywojennego (2a-d) poprzez stworzenie warunków do harmonijnego współist-

nienia zabudowy historycznej i nowej zabudowy. 

W granicach planu znajduje się 10 stanowisk archeologicznych bądź ich części, nie ujętych w re-

jestrze zabytków, wskazanych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gdyni. 

 

7. Wnioski i zalecenia opracowania ekofizjograficznego 

Obszar prac nad planem obejmuje głównie fragmenty falistej lub pagórkowatej wierzchowiny wy-

soczyzny pojeziernej o podłożu głównie mineralnym. Zróżnicowanie powierzchni terenu, przeważnie o 

niewielkich spadkach zapewnia na większości obszaru dogodne warunki dla zabudowy. Lokalne utrud-

nienie mogą stanowić powierzchnie strome o spadkach powyżej 15º, koncentrujące się głównie w obrę-

bie doliny Potoku Wiczlińskiego (w południowej i południowo-wschodniej części opracowania). Niewiel-

kie znaczenie ma obecność terenów o wysokim poziomie wód gruntowych, zwykle stanowiących obiek-

ty niewielkie i w granicach planu znacznie rozproszone. Uwarunkowania rozwoju nowego zagospoda-

rowania mogą jednakże wynikać z: 

• położenia w górnej części zlewni obejmującej większość wysoczyznowych obszarów Gdyni – na 

terenie decydującym o jakości głównych cieków miasta oraz zagrożeniu powodziowym w jego niż-

szych partiach, 

• położenia w obrębie obszaru zasobowego ujęcia „Wiczlino”, 

• przebiegu istotnych powiązań przyrodniczego systemu wysoczyzny i jej strefy krawędziowej, w tym 

obecności lasów TPK, oraz korytarza ekologicznego Potoku Wiczlińskiego, 

• obecności cennych przyrodniczo enklaw roślinności naturalnej lub półnaturalnej, w tym torfowiskowej 

ze stanowiskami gatunków rzadkich i chronionych, wrażliwych na przekształcenia powierzchni ziemi 

i stosunków wodnych w otoczeniu, 

• położenia częściowo otwartych rolniczych terenów w panoramie północnego kompleksu lasów TPK, 

widocznej m.in. z rejonu góry Donas i gminy Szemud. 

Analiza cech środowiska i uwarunkowań wynikających z wymogów ochrony walorów przyrodni-

czych lub kulturowych w rejonie obszaru przeznaczonego do sporządzenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego pozwoliła sformułować następujące wnioski (Sągin, Fiutowska, Janowski 

2015): 
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• należy preferować retencję gruntową na terenie zlewni; przynajmniej wody opadowe z terenów po-

sesji powinny być zagospodarowywane w granicach działek, 

• w systemie odprowadzania wód opadowych z terenów zainwestowanych kluczowym elementem 

powinny stać się wody opadowe z jezdni dróg głównych – odprowadzane do wód powierzchniowych 

lub gruntu tylko po podczyszczeniu, 

• wody opadowe, odprowadzane w sposób zorganizowany z powierzchni komunikacyjnych, nie mogą 

być kierowane do torfowisk i na tereny leśne, mogą być po podczyszczeniu gromadzone w chłon-

nych zbiornikach lub rowach i odprowadzane do gruntu, z uwzględnieniem ograniczeń obowiązują-

cych na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody „Wiczlino”, 

• nie należy zwiększać stopnia odwodnienia zachowanych torfowisk,  

• ze względu na planowane w sąsiedztwie drogi zbiorcze i dojazdowe w systemach ochrony zabudo-

wy przed hałasem komunikacyjnym należy preferować: 

∗ oddalenie linii zabudowy chronionej przed hałasem od jezdni, 

∗ ziemne konstrukcje ekranów dźwiękochronnych – wykopy, wały ziemne, itp., 

∗ stosowanie, w powiązaniu z innymi formami ochrony przez hałasem, szerokich pasów zróżni-

cowanej zieleni niskiej i wysokiej, 

• w celu zapewnienia funkcjonowania powiązań przyrodniczych w zagospodarowaniu terenu należy: 

∗ zapewnić obecność nie grodzonych przestrzeni z przewagą zieleni (zwłaszcza w dolinie Potoku 

Wiczlińskiego), łączących się z otoczeniem obszaru planu, nie mniejszą niż wyznaczona w ob-

owiązujących planach miejscowych, 

∗ w obrębie skrzyżowań pasm zieleni z drogami publicznymi stosować przejścia dla zwierząt, 

zwłaszcza w rejonie zbiorników wodnych i podmokłości, 

• w granicach planu lokalne podmokłości z mszarem i zarastającym zbiornikiem wodnym w rejonie 

zabudowy jednorodzinnej przy ul. Porożyńskiego oraz w dolinie Potoku Wiczlińskiego są miejscem 

stwierdzenia gatunków objętych ochroną ścisłą i częściową, konieczne jest zachowanie tych terenów 

z utrzymaniem zadrzewień, zarośli oraz istniejących stale i okresowo zbiorników wodnych, 

• w zagospodarowaniu terenu należy dążyć do zachowania w obrębie zabudowy istniejących drzew, 

wyróżniających się wiekiem, formą i stanem zachowania, zapewniając im wystarczającą ilość miej-

sca zabezpieczonego przed prowadzeniem prac budowlanych, wolnego od utwardzonej nawierzchni 

i innych obiektów budowlanych, 

• należy utrzymać i uzupełnić istniejące zadrzewienia przyuliczne lub wprowadzić nowe tam gdzie 

pozwalają na to przekroje ulic, w formie dostosowanej do tych przekrojów, gdzie skład gatunkowy i 

zastosowane metody sadzenia powinny zapewnić długotrwały wzrost drzew w warunkach miejskich, 
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• w przestrzeni publicznej z zielenią komponowaną, pożądane jest wykorzystanie w kompozycjach 

wody i urządzeń wodnych. 

 

8. Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

8.1. Przeznaczenie terenu, zasady podziału i zabudowy gruntów 

Układ wprowadzanych funkcji i przeznaczenia terenów w projekcie planu zmieni się nieznacznie 

w odniesieniu do ustaleń miejscowych planów już obowiązujących w jego granicach, szczególnie miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlińskiej, 

Chwarznieńskiej i Śliskiej, zatwierdzonego uchwałą nr XXVI/602/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 

22.12.2004 r., który zajmuje największą powierzchnię w granicach ocenianego dokumentu. Większość 

obszaru projektu planu stanowić zatem będą tereny zabudowy mieszkaniowej: jedno- lub wielorodzinnej 

(MN, MW), uzupełnione o zabudowę usługową (U), w tym nowo wprowadzone w centrum dzielnicy 

usługi konsumpcyjne i ogólnospołeczne z dopuszczeniem wielkopowierzchniowych obiektów handlo-

wych (UC). Pozostały teren opracowania zachowuje swoje przeznaczenie związane przede wszystkim z 

komunikacją samochodową (KD-Z, KD-L, KD-D), ze zmianą – obniżeniem kategorii niektórych dróg, a 

także z publicznymi placami i ciągami pieszymi i rowerowymi (KDW-X). Tereny, nie przewidziane pod 

zabudowę lub infrastrukturę komunikacyjną, stanowić będą przede wszystkim zieleń urządzoną (ZP) i 

ekologiczno-krajobrazową (ZE), przechodzącą pasmowo przez plan, obejmując teren zagrożony osu-

waniem się mas ziemnych, a także lasy i zadrzewienia oraz zbiorniki wodne. 

W analizowanym projekcie ustalony zostaje podział obszaru planu na następujące kategorie te-

renów: 

tereny zabudowy mieszkaniowej: 

• zabudowa jednorodzinna wolno stojąca, strefa rezydencjalna MN1-R, 

• zabudowa jednorodzinna wolno stojąca MN1, 

• zabudowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza MN2, 

• zabudowa jednorodzinna MN3, 

• zabudowa wielorodzinna w budynkach zawierających do 4 lub do 6 mieszkań MW1, 

• zabudowa wielorodzinna niska MW2, 

• zabudowa wielorodzinna MW3, 

tereny zabudowy usługowej: 

• usługi U, które obejmują 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, 



37 

• zabudowa usługowa z dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m2 UC, 

• usługi oświaty i wychowania UO, 

• usługi sportu i rekreacji US, 

• usługi turystyki UT, 

tereny użytkowane rolniczo: 

• tereny rolnicze R, 

tereny zieleni i wód: 

• zieleń ekologiczno-krajobrazowa ZE, obejmuje tereny przeznaczone do utrzymania i rozwoju struk-

tur przyrodniczych, nie wymagające urządzenia i stałej pielęgnacji; w szczególności są to tereny 

zadrzewień i zarośli, muraw i wrzosowisk, torfowisk, cieków, oczek wodnych oraz zespoły roślinno-

ści bagiennej, trwałe, półnaturalne łąki i pastwiska, 

• lasy i zalesienia ZL, 

• zieleń urządzona ZP, 

tereny komunikacji: 

• drogi publiczne: zbiorcze KD-Z, lokalne KD-L, dojazdowe KD-D, 

• wydzielone publiczne place, ciągi piesze, pieszo-jezdne i rowerowe KD-X, 

• drogi wewnętrzne KDW, 

• wydzielone ciągi piesze, pieszo-jezdne i rowerowe wewnętrzne KDW-X, 

tereny infrastruktury technicznej: 

• ujęć wody i urządzeń zaopatrzenia w wodę W, 

• tereny urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków K. 

System komunikacyjny obszaru planu powiązany jest z zewnętrznym układem dróg poprzez ist-

niejące ulice: Chwarznieńską i Wiczlińską. 

Projekt planu ustala realizację inwestycji drogowych, a zwłaszcza: 

• budowę drogi zbiorczej (KD-Z), tj. ul. Nowej Chwarznieńskiej, wcześniej planowanej jako droga 

główna KD-G, 

• przebudowę dróg zbiorczych (KD-Z), tj. ul. Wiczlińskiej oraz ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 

obecnie stanowiących odcinki ul. Chwarznieńskiej i ul. Wiczlińskiej, 

• budowę dróg lokalnych (KD-L), dojazdowych (KD-D) i wewnętrznych (KDW), 

• budowę i urządzenie ciągów pieszych i tras rowerowych. 

Projekt podtrzymuje również dopuszczenie realizacji linii transportu szynowego, mającej wpływ 

na funkcjonowanie układu komunikacyjnego na obszarze objętym planem a ujętej zarówno w Studium 



38 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, jak i, częściowo, w obowiązują-

cych planach miejscowych. Inwestycja przebiegać będzie wzdłuż terenów zieleni ekologiczno-

krajobrazowej doliny Potoku Wiczlińskiego, lokalnego korytarza ekologicznego, z zastrzeżeniem, że 

zastosowane rozwiązania nie powinny naruszać jej ciągłości lub alternatywnie wzdłuż ul. Nowej Chwar-

znieńskiej, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 

Korekty przebiegu linii rozgraniczających wymagają zmiany przeznaczenia terenów leśnych wła-

sności prywatnej na cele nieleśne na powierzchni 0,2471. Zostaną one włączone w granice terenów 

przeznaczanych pod zabudowę usługową, mieszkaniową jednorodzinną rezydencjalną, pod drogę we-

wnętrzną, planowany przebieg koryta Potoku Wiczlińskiego oraz lokalizację zbiornika retencyjnego 

„Wiczlino Zielenisz”. 

W zapisach planu określono wymagania wynikające z potrzeby kształtowania i zasad zagospoda-

rowania ogólnodostępnej, miejskiej przestrzeni publicznej, obejmującej: 

• drogi publiczne i place miejskie; 

• ciągi piesze i rowerowe na terenach należących do miasta; 

• tereny zieleni urządzonej. 

Ustalono także uzupełniający układ ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, obejmujący: 

• ogólnodostępne ciągi piesze i rowerowe wyznaczone w obrębie terenów przeznaczonych pod za-

budowę; 

• place ogólnodostępne wyznaczone w obrębie terenów przeznaczonych pod zabudowę, które sta-

nowić będą uzupełnienie kompozycyjne i funkcjonalne przestrzeni publicznych; 

• tereny zieleni ogólnodostępnej, w tym zieleń ekologiczno-krajobrazowa i lasy; 

• drogi wewnętrzne (KDW). 

Projekt dokumentu ustala ponadto wymóg zagospodarowania przestrzeni publicznych na wybra-

nych terenach w centrum dzielnicy z zastosowaniem indywidualnych projektów urządzeń, obiektów 

małej architektury i zieleni dla uzyskania niepowtarzalnych cech przestrzeni i tożsamości centrum dziel-

nicy Czhwarzno-Wiczlino. Na tym obszarze w elementach małej architektury i elewacjach budynków 

należy stosować materiały i rozwiązania o wysokim standardzie jakościowym i technologicznym. Zago-

spodarowanie terenów publicznych i ogólnodostępnych będzie także obejmować zieleń, 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. 

W zapisach ustalone zostały ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla ob-

szaru objętego planem, w tym między innymi: 
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• kształtowanie struktury przestrzennej z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania i struktury 

własności; 

• kształtowanie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, w szczególności urbanistycznych wnętrz 

placów i ulic, ciągów pieszych, rowerowych, zieleni urządzonej, tworzących warunki publicznej ak-

tywności oraz stanowiących miejsca tożsamości i identyfikacji przestrzeni; 

• ograniczenie intensywności i gabarytów zabudowy w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajo-

brazowych obszaru, kształtowanie zabudowy w nawiązaniu do wartościowej zabudowy istniejącej – 

w zakresie gabarytów, formy architektonicznej, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania te-

renu; 

• wykształcenie centrum dzielnicy – zespołu usługowo-mieszkaniowego o charakterze śródmiejskim, 

ze znacznym udziałem ogólnodostępnych funkcji publicznych, stanowiących istotny element pro-

gramu usługowego w strefie szczególnej aktywności publicznej miasta; 

• kształtowanie standardów użytkowania przestrzeni, zapewniających dobre warunki życia miesz-

kańców. 

 

8.2. Infrastruktura techniczna 

Projekt planu przewiduje następujące zasady zaopatrzenia zabudowy w media oraz usuwania 

nieczystości: 

• zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, z zaznaczeniem konieczności jej budowy lub przebu-

dowy, 

• odprowadzanie ścieków sanitarnych – do kanalizacji sanitarnej, z zaznaczeniem konieczności jej 

budowy lub przebudowy, 

• odprowadzanie wód opadowych: 

� z terenu dróg publicznych – do kanalizacji deszczowej (konieczna budowa/przebudowa sieci na 

obszarze objętym planem), do cieku naturalnego lub do ziemi, 

� z pozostałych terenów – zagospodarować w granicach własnych działek, w przypadku braku 

takiej możliwości dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej 

przy zastosowaniu urządzeń opóźniających odpływ (konieczna budowa/przebudowa sieci na 

obszarze objętym planem), 

� dopuszcza się wprowadzanie wód opadowych do ziemi, jeżeli pozwalają na to warunki grunto-

wo-wodne i nie doprowadzi to do wypływu wprowadzanych wód na skarpy i zbocza położone 

poza miejscem ich wprowadzania lub uaktywnienia ruchów masowych, 



40 

� głównym odbiornikiem wód opadowych z przeważającej części obszaru objętego planem jest 

Potok Wiczliński, który wymaga regulacji i odtworzenia; przy odtworzeniu potoku należy zapew-

nić w maksymalnym stopniu naturalne cechy koryta, jego ukształtowania i biologicznej obudowy 

oraz zapewnić dojazd do celów eksploatacyjnych, 

� na Potoku Wiczlińskim, w obrębie terenów: 156 ZE i 160 ZE, ustala się lokalizację suchych 

zbiorników retencyjnych: „Wiczlino – Szkoła” (zakładany max. poziom piętrzenia 149,0 m 

n.p.m.) i „Zielenisz” (zakładany max. poziom piętrzenia 131,0 m n.p.m.), 

� ustala sie rezerwy terenu dla lokalizacji zbiorników retencyjnych o znaczeniu lokalnym, wska-

zane orientacyjnie na rysunku planu, w granicach terenów 142 ZP, 145 ZP, 148 ZP, 165 ZE, 

� zaleca się w maksymalnym stopniu zagospodarować wody opadowe z terenów zabudowy w 

naturalnych zagłębieniach terenu, oczkach wodnych oraz na terenach zieleni, 

• zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej, z zaznaczeniem konieczności jej budowy lub przebudowy, 

• 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, dopusz-

cza się niskoemisyjne źródła ciepła, 

∗ w obiektach, w których przewidywana szczytowa moc cieplna wynosi 50 kW lub więcej, do-

puszcza się niskoemisyjne źródła ciepła w następujących przypadkach: 

− gdy obiekt zlokalizowany jest na terenie, na którym brak jest technicznych warunków do-

starczania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej, 

− 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, 

• zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej, z zaznaczeniem konieczności jej 

budowy lub przebudowy, 

• telekomunikacja – z sieci telekomunikacyjnej, 

• gospodarka odpadami – usuwanie, segregowanie i wywóz odpadów do miejsc przetwarzania; zapi-

sy planu nakładają obowiązek zapewnienia miejsca do selektywnego gromadzenia odpadów. 

W projekcie planu określono wymóg, by w przypadku oceny, czy stacje bazowe sieci telekomuni-

kacyjnych zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

uwzględniać nie tylko istniejącą zabudowę jako miejsca dostępne dla ludności lecz także lokalizacje 
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nowej zabudowy przewidzianej w planie, zgodnie z określonymi w nim parametrami. Dodatkowo wpro-

wadzono zalecenie, by stacje bazowe umieszczać na najwyższych budynkach. 

 

8.3. Ochrona środowiska 

W zakresie ustaleń dotyczących ochrony jakości środowiska i obrony przed zagrożeniami ze 

strony zmian w środowisku, oprócz rozwiązań dotyczących rozwoju infrastruktury technicznej 

i zaopatrzenia zabudowy w media oraz usuwania nieczystości projekt planu formułuje także zapisy do-

tyczące: 

• kształtowanie osnowy ekologicznej obszaru objętego planem i powiązań przyrodniczych z otocze-

niem zapewniające ciągłość funkcjonowania struktur przyrodniczych poprzez: 

∗ zachowanie i ochronę istniejących terenów cennych przyrodniczo (obszarów leśnych, cieków 

naturalnych, wskazanych oczek wodnych itp.); 

∗ ustalenie przeznaczenia terenów tworzących system powiązań przyrodniczych pod różne kate-

gorie zieleni: urządzonej, ekologiczno-krajobrazowej, stref wyłączonych z zabudowy do zago-

spodarowania w formie zieleni w granicach działek budowlanych; 

∗ wprowadzenie obowiązku realizacji zieleni wysokiej w liniach rozgraniczających niektórych 

dróg; 

• ustalenia obowiązku zachowania wskazanych w planie drzew, ważnych ze względu na ochronę 

walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych, wyróżniających się wiekiem, formą 

oraz kondycją, 

• występowania terenu zagrożonego osuwaniem się mas ziemnych, ujętego w bazie danych 

Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) – zabrania prowadzenia działań, które mogą 

doprowadzić do uaktywnienia ruchów masowych, 

• występowania terenów potencjalnie zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, stoków o 

nachyleniu powyżej 15°, wskazanych orientacyjnie na rysunku planu na podstawie numerycznego 

modelu terenu z 2012 r. – zabrania się prowadzenia działań, które mogą doprowadzić do 

uaktywnienia ruchów masowych, 

• występowania stref możliwych przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu komunikacyjnego na 

terenach akustycznie chronionych położonych wzdłuż gminnych dróg zbiorczych - ulic: Jana 

Nowaka-Jeziorańskiego, Nowej Chwarznieńskiej oraz Wiczlińskiej. 

W celu wskazania zagrożenia przekraczaniem w przyszłości na terenach akustycznie chronio-

nych wzdłuż wybranych odcinków dróg dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego, wyrażone-

go długookresowym, średnim poziomem dźwięku, wyznaczono strefy możliwego wystąpienia przekro-
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czeń. Zostały one określone na podstawie prognozowanego na rok 2025 natężenia ruchu kołowego w 

godzinie szczytu porannego (przedział czasu pomiędzy godzinami 7:00-8:00 rano), przewidywanego na 

drogach nowo planowanego układu komunikacyjnego (Jamroz, Birr, Budziszewski 2013). Na podstawie 

prognozowanego natężenia ruchu do grupy analizowanych dróg dzielnicy Chwarzno-Wiczlino wybrano 

następujące ulice: Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Nowa Chwarznieńska oraz Wiczlińska. Będą to gmin-

ne drogi zbiorcze, które tu podzielono na odcinki, różniące się natężeniem ruchu powiązanym z odcho-

dzącymi drogami lokalnymi. Prognozowane natężenia ruchu w godzinie szczytu porannego przyjmują 

dla tych dróg wartości bardzo wysokie, od niemal 1 tyś. do ponad 2 tyś. pojazdów. Orientacyjne strefy 

potencjalnego występowania przekroczeń hałasu drogowego wyznaczono przez porównanie sąsiadują-

cych z chronioną akustycznie zabudową odcinków planowanych, ruchliwych dróg z odcinkami istnieją-

cych w mieście ulic o notowanym zbliżonym natężeniu ruchu i analogicznym typie sąsiedniej zabudowy 

oraz ich obrazem na obowiązującej Elektronicznej Mapie Akustycznej Miasta Gdyni EMAMG (SECTEC 

2012).  

W celu zapewnienia w planie wysokiej jakości terenów zieleni urządzonej wprowadzono zapisy 

dotyczące zagospodarowania terenów publicznych i ogólnodostępnych z udziałem zieleni indywidualnie 

komponowanej, zachowania istniejących lub wprowadzenia nowych zadrzewień przyulicznych oraz  

określenia procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej na terenach zaplanowanych pod 

inne funkcje. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną 

oraz usługową (MN, MW, U) ustalono wielkość minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w przedzia-

le od 20% do 50% powierzchni działki budowlanej. Najniższą wartość wynoszącą 20% udziału po-

wierzchni biologicznie czynnej przewidziano dla zabudowy usługowej z dopuszczeniem wielkopo-

wierzchniowych obiektów handlowych (UC). Wyższy udział minimalnej powierzchni biologicznie czynnej 

podano dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej (MN1) – 50% powierzchni działki budowlanej. Na 

terenach przewidzianych pod zieleń urządzoną (ZP) nie określano procentowego udziału minimalnej 

powierzchni biologicznie czynnej, jedynie na terenach usług sportu i rekreacji oraz zieleni urządzonej 

(US, ZP) udział procentowy tej powierzchni ma wynosić minimalnie 50%. Na terenach zieleni urządzo-

nej (ZP) wprowadzono zakaz zabudowy, dopuszczając jedynie użytkowanie i zagospodarowanie rekre-

acyjne i sportowe, tj.: obiekty małej architektury, terenowe urządzenia do obsługi rekreacji oraz niekuba-

turowe urządzenia sportowe. Także na wybranych terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszka-

niową (MN, MW) wydzielono fragmenty przewidziane tylko do zagospodarowania w formie zieleni eko-

logiczno-rekreacyjnej. Dodatkowo plan nakazuje zachowanie wskazanych istniejących drzew lub wpro-

wadza nowe zadrzewienia lub szpalery drzew na terenach zieleni (ZP), wzdłuż dróg zbiorczych (KD-Z) 

oraz wybranych lokalnych (KD-L) i dojazdowych (KD-D). Ponadto projektowane trasy podziemnych 

sieci uzbrojenia terenu muszą uwzględniać lokalizację projektowanych nasadzeń drzew. 
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Projekt dokumentu w miejscach kolizji przebiegu projektowanych dróg z Potokiem Wiczlińskim i 

innymi ciekami wodnymi, dopuszcza co prawda skanalizowanie ich koryt, nakazuje jednak przyjąć pa-

rametry oraz przekrój przepustów umożliwiające m.in. zachowanie ciągłości ekosystemów i z zastoso-

waniem rozwiązań zapewniających możliwość przejścia wzdłuż cieków drobnym zwierzętom. Przejścia 

dla drobnych zwierząt dokument nakazuje zapewnić także w miejscach przejścia wybranych odcinków 

dróg lokalnych między terenami zieleni urządzonej. 

 

9. Materiały i metody sporządzenia prognozy 

Opracowanie niniejsze obejmuje teren odpowiadający obszarowi objętemu planem i pozostają-

cemu w zasięgu oddziaływania jego ustaleń. 

Materiałem podstawowym do określenia warunków realizacji ustaleń planu są informacje o kom-

ponentach środowiska i ich jakości zawarte w publikacjach i dokumentacjach niepublikowanych oraz 

wizja terenowa, pozwalająca określić aktualny stan powierzchni ziemi, pokrywy roślinnej, zagospodaro-

wania i użytkowania terenu. Dane te są wystarczające do przeprowadzenia oceny. Na potrzeby sporzą-

dzenia planu i prognozy jego oddziaływania na środowisko nie prowadzono odrębnych badań. Oddzia-

ływanie na warunki życia jest syntezą oddziaływań na poszczególne elementy środowiska. 

Podstawę merytoryczną sporządzenia oceny stanowiły następujące dokumenty i materiały: 

 

akty prawne: 

• Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21.05.1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L.92.206.7 , z późn. zmianami) – tzw. Dyrektywa Siedliskowa, 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2016, poz. 672, z późn. zmia-
nami),  

• Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2015, poz. 469, z późn. zmianami), 
• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. O ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1651, z późn. zmianami), 
• 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 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony 

ptaków (Dz. U. nr 25, poz. 133), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. 

U. z 2014, poz.1409), 
• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwie-

rząt (DZ.U. z 2014, poz. 1348), 
• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w 

sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012, 
poz. 463), 

• Decyzja Ministra Środowiska lit. DL.lp-0233-2/05 z dnia 16.02.2005 r. w sprawie uznania za 
ochronne lasy stanowiące własność Skarbu Państwa wchodzące w skład Nadleśnictwa Gdańsk w 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, 
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• Uchwała nr 143/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27.04.2011 r. w sprawie Trój-
miejskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 66, poz. 1458), 

• Uchwała Nr 754/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25.11.2013 roku w sprawie 
określenia Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekro-
czony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 
(Dz. Urz. Woj. Pom. 2013, poz. 4711), 

• Uchwała nr 263/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25.07.2016 r. o zmianie 
uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 
(Dz. Urz. Woj. Pom. 2016 poz. 2946), 

• Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 17 10 2014 w sprawie zatwierdzenia Dodat-
ku nr 4 do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych Wiczlino, 

• Rozporządzenie nr 5/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
z dnia 15.05.2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Wiczlino” w 
Gdyni, powiat gdyński, woj. pomorskie (Dz. Urz. Woj. Pom. 2014, poz. 2118), 

• Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w sprawie 
wpisania dobra kultury do rejestru zabytków archeologicznych pod nr rejestru 415/Archeol. 
z dnia 30.09.1986 r., 

 

dokumentacje tekstowe i kartograficzne, pozycje literaturowe: 

• Elektroniczna Mapa Akustyczna Miasta Gdyni (EMAMG), 2012, SECTEC Adam Naguszewski, 
Gdańsk, 

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

• Gminna Ewidencja Zabytków dla Gdyni, przyjęta zarządzeniem nr 4206/16/VII/U Prezydenta Mia-
staGdyni z dnia 1.03.2016 r., 

• http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO, 
• Jamroz K., Birr K., Budziszewski T. 2013. Analiza i Prognoza Ruchu Dla Obszaru Inwestycyjnego 

Chwarzno-Wiczlino. Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej (FRIL), Gdańsk, 
• Karte des Deutschen Reiches, 1:100 000, 070 Danzig, Generalstabskarte, 1893, 
• Koncepcja programowo-przestrzenna, Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorni-

ków retencyjnych, HydroEco s.c. Biuro Consultingowe, Gdańsk, listopad 2008r., 
• Koncepcja regulacji cieków w zlewni rzeki Kaczej w celu ochrony wód, Etap II, BPiDT Hydroprojekt, 

Gdańsk 1998r., 
• Koncepcja rozbudowy i modernizacji systemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w 

Gdyni. 2006, BPBK S. A., Gdańsk, 
• Kondracki 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa, 
• Mapa 1: 25 000, WIG 1936, Wojskowy Instytut Geograficzny (PAS31-SŁUP27-A), ark. Chwasz-

czyno, 
• Mapa glebowo-rolnicza, arkusz Gdańsk-Sopot-Gdynia 1:25 000, 1973, WBGiUR, 
• Mapa i rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w skali 1 : 10 000 terenu 

Miasta Gdyni, PIG 2012, 
• Mapa i rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w skali 1 : 10 000 i 1: 1000 

terenu Miasta Gdyni (uzupełnienie mapy wykonanej w roku 2012), PIG 2015, 
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, 

rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej , zatwierdzonego Uchwałą nr XXVI/602/04 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 22.12.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 26.01.2005 r., Nr 8, poz.168), 
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• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, 
rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej, zatwierdzony uchwałą nr XXXII/753/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 
22.06.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 13.09.2005 r., Nr 86, poz. 1741), 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, 
rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli, zatwierdzony uchwałą nr XXXIX/858/10 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 27.01.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 09.04.2010 r., Nr 51, poz. 899), 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Chwarzno-Wiczlino i Karwiny w 
Gdyni, rejon Potoku Wiczlińskiego oraz zbiorników retencyjnych „Zielenisz” i „Obwodnica”, zatwier-
dzony uchwałą Nr V/76/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.02.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 
dnia 04.04.2011 r., Nr 36, poz. 824), 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, 
rejon węzła Chwarzno, ul. Chwarznieńskiej i jej przedłużenia w kierunku południowo-zachodnim, 
zatwierdzony uchwałą Nr V/75/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.02.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pomor-
skiego z dnia 06.04.2011 r., Nr 37, poz. 878), 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, 
rejon Niemotowa i ul. Chwarznieńskiej, zatwierdzony uchwałą nr XXVI/549/12 Rady Miasta Gdyni z 
dnia 19.12.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 28.01.2013 r., poz. 598), 

• Narwojsz A., Jaworska-Szulc B., Odoj M., Dokumentacja Hydrogeologiczna ujęcia wód podziem-
nych z utworów czwartorzędowych Wiczlino w Gdyni, woj. pomorskie, 2004, Przedsiębiorstwo Hy-
drogeologiczne Sp. z o.o. Gdańsk ul. Szafarnia 4, Gdańsk wrzesień 2004r., 

• Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony po-
ziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu, przyjęty 
uchwałą Nr 754/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25.11.2013 r. (Dz. Urz. Woj. 
Pom. 2013, poz. 4711), 

• Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni, przyjęty uchwała Nr XXXII/662/13 
Rady Miasta Gdyni z dnia 26.06.2013 r., 

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

• Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2005 roku, Biblioteka Monitoringu Śro-
dowiska, WIOŚ, Gdańsk 2006, 

• Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2006 roku, Biblioteka Monitoringu Śro-
dowiska, WIOŚ, Gdańsk 2007, 

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

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

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

• Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2010 roku, Biblioteka Monitoringu Śro-
dowiska, WIOŚ, Gdańsk 2011, 

• Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2011 roku, Biblioteka Monitoringu Śro-
dowiska, WIOŚ, Gdańsk 2012, 

• Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2012 roku, Biblioteka Monitoringu Śro-
dowiska, WIOŚ, Gdańsk 2013, 

• Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2013 roku, Biblioteka Monitoringu Śro-
dowiska, WIOŚ, Gdańsk 2014, 

• Reymann's topographischer Special-Karte von Central Europa, 1:200 000, 05 Putzig, 1871, 
• Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim raport za rok 2011, WIOŚ, Gdańsk 

2012, 
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• Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim raport za rok 2012, WIOŚ, Gdańsk 
2013, 

• Sierzęga P, Dodatek Nr 4 do „Dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów 
czwartorzędowych Wiczlino w Gdyni woj. Pom., 

• Sągin P., Fiutowska G., Janowski P. 2015. Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic 
Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego. BPPMG Gdynia, 

• Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska 
nr 575/2014/OŚ. Intelkom, Gdańsk 2014, 

• Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska 
nr SP-LB/561/14/OS. PRT BAZA Sp. z o.o. Sp. k., Toruń 2015 

• Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych z zakresu 27 MHz-60 GHz wykonanych dla 
celów ochrony ludności i środowiska PEM-11/11/14/OS. Firma Handlowo-Usługowa, Koszalin 
2014, 

• Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych z zakresu 80 MHz-60 GHz wykonanych dla 
celów ochrony ludności i środowiska LBMT/39/12/13/PEM/OS. Mobi-Telekom, Sopot 2013, 

• Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych z zakresu 100 MHz-60 GHz nr PEM 
672/OŚ/2012. Itel Sp. z o.o., Gdynia 2012, 

• Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony ludności i 
środowiska LBMT/37/03/2014/PEM/OS. Mobi-Telekom, Sopot 2014, 

• Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska 
nr 755/2014/OŚ. Intelkom, Gdańsk 2014, 

• Standardowy Formularz Danych OSOP „Zatoka Pucka”, 2002, 
• Standardowy Formularz Danych SOOS „Klify i Rafy Kamienne Orłowa”, 2013, 
• Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1: 50 000, PIG, Warszawa 2006r., 
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, uchwalone uchwałą 

Rady Miasta Gdyni nr XVII/400/08 z dnia 27.02.2008 r., zmienione uchwałą Rady Miasta Gdyni 
nr XXXVIII/799/14 z dnia 15.01.2014 r., 

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

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

• WeatherOnline Ltd. – Meteorological Services – dane klimatyczne dla Portu Lotniczego Gdańsk im. 
Lecha Wałęsy, http://www.weatheronline.co.uk/weather/maps/, (18.02.2015 r.), 

• Wojskowy Instytut Geograficzny (PAS31-SŁUP27-A), ark. Chwaszczyno, 1936, skala 1: 25 000 
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, 
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w ogólnym ujęciu niskie, średnie i wysokie obciążenie środowiska (przy założeniu pełnej zgodności 

dotychczasowego użytkowania z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska): 

niskie: 

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 bio-

tycznej w stosunku do elementów technicznych, mało zróżnicowane rodzaje emisji o znaczeniu lo-

kalnym, 

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 przy-

szłym 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. 
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Ustalenie znaku ostatecznej oceny skutków realizacji planu (pozytywne, neutralne, negatywne) 

jest oparte o relację jego ustaleń do wyróżnionych problemów ochrony środowiska (źródła, formy dewa-

loryzacji i jej ewentualny postęp) i ryzyka zagrożeń naturalnych z jednej strony oraz wyróżnionych walo-

rów i wrażliwych składników przyrody z drugiej. W przypadku problemów ochrony środowiska i 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 rozstrzy-

gnąć 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, reprezen-

towane przez odpowiednie ilości plusów lub minusów. Ich sumaryczne zestawienie może dać pogląd o 

kierunku ostatecznej oceny dokumentu. Na końcową kwalifikację analizowanych skutków wpływa rów-

nież ich przewidywana skala, czy będą odczuwalne miejscowo, lokalnie (w skali dzielnicy, miasta) czy 

ponad lokalnie. Skalę tę się uwzględnia zwielokrotniając odpowiednio indywidualną ocenę poszczegól-

nych 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 od-

działywania na przedmioty ochrony poprzez analizę jego intensywności i zasięgu. Stopień ten reprezen-

tują następujące stany: 

• brak wpływu lub wpływ nieistotny, punktowy lub miejscowy, o krótkotrwałych skutkach, 

• wpływ mało znaczący, dotykający pojedynczych lub tylko drugorzędnych składników, nie eliminują-

cy żadnego, 

• wpływ znaczący, długotrwale, szeroko lub licznie naruszający składniki drugorzędne, w mniejszym 

stopniu pierwszorzędne, 
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• wpływ katastrofalny, trwale i szeroko eliminujący lub zniekształcający liczne, w tym pierwszorzędne 

składniki przyrody. 

 

10. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego 

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

Zapisy analizowanego projektu planu miejscowego w większości pozostawiają niezmienione do-

tychczasowe przeznaczenie terenów, określone w planie aktualnie obowiązującym. Związane z nim 

obciążenie środowiska utrzyma się na poziomie niskim, średnim lub wysokim, w zależności od przewi-

dywanej formy miejskiego zagospodarowania. Jedynie w planowanym centrum dzielnicy wzrośnie in-

tensywność zabudowy terenów usługowo-mieszkaniowych i wynikające z tego obciążenie środowiska, 

potencjalnie już dające się ocenić na poziom wysoki. Obciążenie z niskiego na średnie lub wysokie 

wzrośnie jedynie w przypadku niewielkiego terenu usług oraz grupy dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-

jezdnych, m.in. w rejonie ul.ul. Porożyńskiego, Myśliwka i Krauzego. Niskie obciążenie zachowają 

wcześniej wydzielone tereny zieleni, zwłaszcza związanej z doliną Potoku Wiczlińskiego oraz ciągnącej 

się południkowo przez dzielnicę od doliny aż po przedłużenie ul. Chwarznieńskiej. Do niskiego obniży 

się ono w przypadku kilku powierzchni zieleni urządzonej zaplanowanych na nowo w miejscu wcześniej 

lokowanej tam zabudowy. W ograniczonym stopniu korekcie uległ układ dróg, zwłaszcza w zakresie 

rozwiązań głównego układu komunikacyjnego. W szczególności została obniżona klasa i parametry ul. 

Chwarznieńskiej i jej przedłużenia na północnej granicy obszaru planu (projektowanej ul. Nowej Chwar-

znieńskiej i ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego) oraz wprowadzono możliwość prowadzenia nią linii lek-

kiego środka transportu szynowego. Dopuszczenie realizacji takiej linii na podstawie zapisów Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni oraz planu obowiązującego pozo-

stało także na terenach w dolinie Potoku Wiczlińskiego.  

W wyniku korekt przebiegu linii rozgraniczających zmiany przeznaczenia na cele nie leśne wy-

magają tereny lasów prywatnych na łącznej powierzchni 0,2471 ha. Część tych terenów stanowi teren 

już istniejącej zabudowy mieszkaniowej i związanej z nią drogi wewnętrznej. Zmiana ta służy uporząd-

kowaniu ewidencji gruntów i budynków, w której w tych miejscach widnieje las. Pozostała część wyma-

gająca zmiany przeznaczenia na cele nieleśne, obejmuje niezadrzewioną przydrożną haliznę, którą 

projekt rezerwuje pod zabudowę usługową, tereny przeznaczone pod planowany przebieg koryta Poto-

ku Wiczlińskiego oraz planowaną lokalizację zbiornika retencyjnego „Wiczlino Zielenisz”. 

W konsekwencji nie zmieni się istotnie krajobrazowy charakter zabudowy planowanej w tej części 

Gdyni oraz zakres jej ingerencji w środowisko, w stosunku do sytuacji możliwej pod rządami obecnie 

obowiązującego dokumentu. Nie zmieni się również zestaw przewidywanych emisji do środowiska. 
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Nowe zapisy planu sprzyjają przy tym ograniczeniu uciążliwości niektórych emisji, głównie zanieczysz-

czeń powietrza i zanieczyszczonych wód opadowych. Znaczącą zmianą zagospodarowania, mającą 

silne przełożenie na poziom oddziaływania na różne komponenty środowiska i warunki życia ludzi jest 

obniżenie klasy i parametrów planowanych ulic: Nowej Chwarznieńskiej i Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 

 

10.2. Oddziaływanie ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska 

Powierzchnia ziemi 

Realizacja ustaleń projektu planu nie spowoduje istotnej zmiany w poziomie dotychczas przewi-

dywanych przekształceń rzeźby terenu na terenie dzielnicy. Na większości obszaru przewiduje się kon-

tynuację dotychczas prognozowanych oddziaływań na powierzchnię ziemi. Przekształceniu ulegną 

przede wszystkim elementy całkowicie uformowane przez człowieka, a przyszłe prace budowlane nie 

zwiększą stopnia zniekształcenia poszczególnych składników powierzchni ziemi. Funkcje związane 

z rozwojem zabudowy dotyczą terenów już zurbanizowanych lub zajętych już przez różne kategorie 

zabudowy, w tym głównie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej, te-

renów dróg oraz tereny dotychczas użytkowane rolniczo z rozproszoną zabudową zagrodową. 

Przewiduje się, że oddziaływanie na powierzchnię ziemi, przede wszystkim podczas trwania pro-

cesów budowy będzie miało charakter lokalny. Największe przekształcenia rzeźby będą miały miejsce w 

obrębie budowy nowych osiedli zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej głównie 

w zachodniej części planu (planowanej na terenach na zachód od ul. Jana Nowaka –Jeziorańskiego), 

oraz na terenach położonych na południe od Potoku Wiczlińskiego, gdzie przewiduje się kontynuację 

dotychczas prognozowanych oddziaływań na rzeźbę terenu.  

Do lokalnych przekształceń dojdzie też w obrębie doliny Potoku Wiczlińskiego, głównie w wyniku 

budowy suchych zbiorników retencyjnych, odtworzenia jego koryta i umocnienia brzegów materiałami 

naturalnymi oraz urządzenia wzdłuż potoku pasa technicznego do celów eksploatacyjnych. Zmiany w 

rzeźbie doliny będą miały charakter trwały. Silne zmiany, obecnie trudne do precyzyjnego oszacowania, 

mogą wystąpić przy ewentualnej budowie trasy lekkiego środka komunikacji szynowej, od lat przewidy-

wanego w Studium miasta oraz dopuszczonego zapisami obowiązującego i projektowanego planu miej-

scowego. 

Na obszarze objętym planem, w południowej jego części, na skarpie doliny Potoku Wiczlińskiego, 

występuje teren zagrożony osuwaniem się mas ziemnych, obejmujący teren zagrożony ruchami maso-

wymi ziemi nr 9202, ujęty w rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla tere-

nu miasta Gdyni (PIG 2012, 2015) oraz bazie Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO), na którym 

występują złożone warunki gruntowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowie-
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nia obiektów budowlanych. Dokument wskazuje ten teren na rysunku i ustala dla niego zakaz prowa-

dzenia działań, które mogą doprowadzić do uaktywnienia ruchów masowych. Wskazuje również inne 

tereny potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych – stoki o nachyleniu powyżej 15° – poka-

zane orientacyjnie na rysunku planu na podstawie numerycznego modelu terenu, gdzie również zabra-

nia prowadzenia działań, które mogą doprowadzić do uaktywnienia ruchów masowych. Pod tym samym 

warunkiem jest ogólnie dopuszczone wprowadzanie wód opadowych do ziemi. 

 

Stan aerosanitarny, klimat akustyczny 

W nowo planowanym zagospodarowaniu utrzymano wcześniej przewidywaną charakterystykę 

emisji, wzmacniając jednak rozwiązania sprzyjające utrzymaniu dobrych warunków aerosanitarnych w 

tej części miasta. Podobnie warunki ochrony akustycznej nie powinny ulec pogorszeniu w porównaniu z 

wcześniej planowanymi rozwiązaniami. 

W planie doprecyzowano już obowiązujące zasady, których celem ma być utrzymanie jakości 

powietrza poprzez ograniczenie rozproszonej emisji zanieczyszczeń energetycznych, zwłaszcza z bu-

dynków mieszkalnych i usługowych, z preferencją zaopatrzenia zbiorowego w ciepło lub z innych nośni-

ków o małej emisyjności. Utrzymaniu, co najmniej dotychczasowej jakości powietrza, sprzyjać też bę-

dzie dobre przewietrzanie otwartych terenów wierzchowiny wysoczyzny pojeziernej. Tym samym za-

chowane pozostanie korzystne dla ludzi i środowiska rozrzedzanie i wywiewanie gazów i pyłów przedo-

stających się do powietrza, co w naturalny sposób przyczyniać się powinno do utrzymania odpowied-

niego stanu aerosanitarnego w dzielnicy Wiczlino. 

Ruch drogowy wzdłuż dróg zbiorczych, przebiegający ulicami Jana Nowaka-Jeziorańskiego, No-

wą Chwarznieńską oraz Wiczlińską, będzie głównym źródłem hałasu komunikacyjnego, oddziałującego 

na tereny akustycznie chronione w granicach planu. Zwiększenie intensywności zabudowy oraz prze-

budowa istniejących terenów komunikacyjnych przy jednoczesnym obniżeniu parametrów głównych, 

planowanych ulic będą prowadzić do zmian rozkładu emisji jednak akustyczny obraz dzielnicy istotnie 

się nie zmieni. Należy się spodziewać, że nadal będą miejsca możliwych przekroczeń dopuszczalnego 

poziomu hałasu, zwłaszcza wzdłuż podstawowych dróg tej części miasta. Z tego też powodu miejscowy 

plan wskazuje strefy tych możliwych przekroczeń, w granicach których obowiązuje stosowanie odpo-

wiednich rozwiązań przestrzennych lub zabezpieczeń przeciwdziałających ponadnormatywnemu hała-

sowi, w tym ekranowanie od strony źródła hałasu zabudową usługową, lub mieszkaniowo-usługową o 

niższej kategorii ochrony akustycznej. Oprócz tego zaplanowano zastosowanie innych rozwiązań w 

ramach inwestycji, m.in. poprzez stosowanie stolarki dźwiękoszczelnej, systemów wentylacyjnych itp. 

Wszystkie te działania mają na celu ochronę zabudowy szczególnie narażonej na oddziaływanie po-
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nadnormatywnego hałasu, co dotyczy głównie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 

terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. 

Projekt planu nie wprowadza nowych, innych niż wynika to z ustaleń planu obowiązującego, zna-

czących źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu. 

 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Wody powierzchniowe poza granicami planu, a także wody podziemne oraz grunty na jego tere-

nie są zabezpieczone przed skażeniem ściekami bytowymi i komunalnymi poprzez przyjęte rozwiązania 

techniczne w zakresie ich odprowadzania. Wody opadowe i roztopowe spływające miejską siecią kana-

lizacji deszczowej, tak z obszaru planu, jak i spoza niego będą oczyszczane w urządzeniach podczysz-

czających przed wprowadzeniem do odbiornika. Ustalenia projektu planu zmierzają przy tym do ograni-

czenia intensywności spływu powierzchniowego z terenów przeznaczonych pod zabudowę poprzez 

nakaz zagospodarowania wód opadowych w granicach własnych działek. Równocześnie przy braku 

powyższej możliwości dokument dopuszcza odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej 

przy zastosowaniu urządzeń opóźniających odpływ. Lokalna retencja zostanie wzmocniona też poprzez 

realizację zapisów zalecających w maksymalnym stopniu zagospodarowanie wód opadowych w natu-

ralnych zagłębieniach terenu, oczkach wodnych i na terenach zieleni. 

Zgodnie z ustaleniami dokumentu Potok Wiczliński, który wymaga regulacji i odtworzenia 

z umocnieniem brzegów materiałami naturalnymi, będzie głównym odbiornikiem wód opadowych 

z przeważającej części obszaru objętego planem. W związku z powyższym zasadnym jest zapis planu 

zachowujący dotychczas przewidywane lokalizacje zbiorników retencyjnych „Wiczlino Szkoła” i „Ziele-

nisz”, które przyczynią się do opóźnienia spływu powierzchniowego z rozległych terenów już zabudo-

wanych i przeznaczonych pod zabudowę Chwarzna – Wiczlina. Ponad to analizowany dokument ustala 

realizację nowych zbiorników retencyjnych o znaczeniu lokalnym, które wzmocnią lokalny system reten-

cji dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. 

 
Szata roślinna 

Utrzymanie ogólnego charakteru zabudowy i jej rozkładu na obszarze planu w stosunku do aktu-

alnych ustaleń planów miejscowych sprawia, że zakres spodziewanych przekształceń szaty roślinnej i 

związanej z nią bioróżnorodności nie ulegnie istotnym zmianom. Zachowane zostanie przede wszystkim 

pasmo naturalnej i seminaturalnej zieleni związanej z doliną Potoku Wiczlińskiego, obejmującej głównie 

zieleń ekologiczno-krajobrazową oraz powierzchnie leśne, z którymi powiązane są także powierzchnie 

przeznaczone do zalesienia. W granicach tej grupy terenów pozostanie m.in. kompleks zbiorowisk wod-

nych i bagiennych w rejonie ul. Porożyńskiego. Obejmą one także wskazany w projekcie planu teren 
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zagrożony ruchami masowymi ziemi, ujęty w rejestrze miejskim oraz bazie SOPO. Największe prze-

kształcenia szaty roślinnej w obrębie doliny będą związane z budową planowanych zbiorników retencyj-

nych na potoku oraz udrożnieniem i przebudową koryta cieku. Lokalnie likwidacji wtedy ulegną płaty 

wilgociolubnych zbiorowisk łąkowo-ziołoroślowo szuwarowych oraz powierzchnie zróżnicowanych, róż-

nogatunkowych muraw w miejscach mis zbiorników retencyjnych. Do znacznych, trudnych obecnie do 

oszacowania zmian doprowadzi także budowa, dopuszczonej w dotychczasowych dokumentach jednak 

o dość ogólnie zarysowanym przebiegu, linii lekkiego środka komunikacji szynowej. Pomimo nakazu 

zachowania ciągłości zieleni realizacja i funkcjonowanie tego typu inwestycji może istotnie ograniczyć 

walor doliny jako korytarza ekologicznego w wysoczyznowej części miasta. Znacznie lepszym, pozba-

wionym przywołanych obciążeń, rozwiązaniem jest, zapisane w dokumencie jako alternatywne, prowa-

dzenie linii wzdłuż ul. Nowej Chwarznieńskiej i ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 

Projekt dokumentu pozwala zachować ostoje roślinności bagiennej również poza doliną potoku, 

w postaci kilku, wskazanych do zachowania na terenach planowanej zabudowy oczek wodnych lub 

podmokłych zagłębień.  

Spośród najstarszego pokolenia zieleni wysokiej przygotowywany plan miejscowy wyznacza 

drzewa wyróżniające się wiekiem, formą oraz kondycją, wymagające zachowania jako ważne ze wzglę-

du na ochronę walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych, nakazując zapewnienie 

im właściwych warunków dalszego wzrostu. 

Projekt planu zmienia przeznaczenie na cele nieleśne fragmentów ewidencyjnych lasów prywat-

nych na łącznej powierzchni 0,2471 ha. Część z nich stanowi jednak teren już istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej i związanej z nią drogi wewnętrznej. Pozostała część obejmuje niezadrzewioną przy-

drożną haliznę, porośniętą przez niejednorodne murawy budowane przez gatunki wydepczyskowe, 

ruderalne, łąkowe oraz przechodzące z okolicznych zbiorowisk leśnych, a także tereny przeznaczone 

pod planowany przebieg koryta Potoku Wiczlińskiego oraz planowaną lokalizację zbiornika retencyjnego 

„Wiczlino Zielenisz”. 

Ustalenia dokumentu zapewniają także udział zupełnie nowej zieleni urządzonej w obrębie zabu-

dowy, wyznaczając dla niej osobne tereny, łączące się w części centralnej obszaru planu z doliną Poto-

ku Wiczlińskiego, wyznaczając w miejscach inwestycyjnie trudnych tereny wyłączone z zabudowy do 

zagospodarowania w formie zieleni ekologiczno-rekreacyjnej oraz ustalając udział w zabudowie po-

wierzchni biologicznie czynnej na poziomie od 20% do 50% powierzchni działki. W przypadku wybra-

nych odcinków ulic w miejscach wskazanych orientacyjnie na rysunku planu nakazują realizację szpale-

rów drzew, w formie dostosowanej do przekroju ulicy, o składzie gatunkowym i z zastosowaniem metod 

sadzenia zapewniającymi ich długotrwały wzrost w warunkach miejskich; trasy podziemnych sieci 

uzbrojenia terenu muszą uwzględniać lokalizację projektowanych nasadzeń.  
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10.3. Stopień zabezpieczenia jakości środowiska 

10.3.1. Przeciwdziałanie istniejącym konfliktom, źródłom i formom dewaloryzacji środowiska 
oraz ryzyku zagrożeń naturalnych 

Ustalenia projektu planu nie zmieniają istotnie jakości oraz poziomu oddziaływania rozwijającego 

się zagospodarowania na środowisko i życie mieszkańców. Na nowo formułowane zapisy ułatwiają 

m.in. ochronę przed hałasem komunikacyjnym lub polami elektromagnetycznymi, a zwłaszcza sprzyjają 

ograniczeniu spływu do cieków wód opadowych, będących tak nośnikiem zanieczyszczeń, przede 

wszystkim z powierzchni komunikacyjnych, jak i czynnikiem powiększającym ryzyko powodziowe w 

niższych partiach miasta. Wymagany przepisami stopień czystości wód zrzucanych ostatecznie do od-

biorników będzie osiągany poprzez stosowanie urządzeń podczyszczających w systemie kanalizacji 

deszczowej. Dokument precyzuje ponadto formy zabezpieczenia powierzchni stromych wyłączając je z 

zabudowy i wprowadzając na nie różne formy zieleni oraz wskazuje ujęty w rejestrze miejskim i bazie 

SOPO teren zagrożony ruchami masowymi ziemi, przypisując mu kolejne uwarunkowania zagospoda-

rowania. Ignoruje jednak negatywne skutki ewentualnej budowy, przewidzianej w Studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni oraz obecnie obowiązującym planie, linii 

lekkiego środka komunikacji szynowej w dolinie Potoku Wiczlińskiego. Wprowadza jednak znacznie 

lepsze rozwiązanie alternatywne, jakim jest prowadzenie linii wzdłuż ul. Nowej Chwarznieńskiej i ul. 

Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 

Skutki zapisów dokumentu w rozwiązywaniu stwierdzonych problemów użytkowania przestrzeni 

przedstawia tabela 1. 
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Tab. 1. Relacja ustaleń planu do wyróżnionych problemów ochrony środowiska i ryzyka zagrożeń natu-
ralnych. 

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] 
hałas komunikacyjny szczególnie 
w rejonie ul.ul. Wiczlińskiej 
i Chwarznieńskiej 

 +  

Wyznaczono strefy oddziaływania 
ponadnormatywnego hałasu od 
linii rozgraniczających dróg zbior-
czych oraz wprowadzono do 
zapisów planu wymóg stosowania 
odpowiednich zabezpieczeń 
przeciwhałasowych w strefach 

spływ zanieczyszczonych wód 
deszczowych z terenów komuni-
kacyjnych 

 +  

Miejski system kanalizacji desz-
czowej zaopatrzony jest na głów-
nych kolektorach w urządzenia 
podczyszczające ścieki opadowe i 
roztopowe przed odprowadze-
niem ich do odbiornika. Projekt 
dokumentu promuje retencję 
gruntową w granicach działek 
oraz w obrębie sieci i cieków. 

lokalne, indywidualne przekształ-
cenia powierzchni ziemi zmienia-
jące charakterystyczne elementy 
rzeźby, składniki przyrody i cechy 
krajobrazu 

 -  

Wyróżniające się krajobrazowo 
formy rzeźby i jednocześnie lokal-
ne centrum bioróżnorodności – 
dolina Potoku Wiczlińskiego – 
zostały włączone w główne pa-
smo zieleni. Lokalne zmiany 
wystąpią przy budowie zbiorników 
retencyjnych i regulacji koryta. 
Istotnym zagrożeniem będzie 
budowa linii komunikacji szyno-
wej. 

emitory pól elektromagnetycznych 
z sieci WN 110 kV i stacji bazo-
wych sieci telekomunikacyjnych +   

Projekt planu wymaga przy pro-
jektowaniu stacji bazowych 
uwzględnienia nie tylko lokalizacji 
istniejącej zabudowy lecz także 
planowanej 

tereny strome pow. 15º, poten-
cjalnie narażone na osuwanie się 
mas ziemi 

 +  

Projekt planu nie powiększa skali 
możliwych przekształceń po-
wierzchni ziemi, tereny inwesty-
cyjnie trudne obejmując różnymi 
formami zieleni, w tym teren 
zagrożony ruchami masowymi 
ziemi 

 

 

 



56 

10.3.2. Stopień ochrony przyrody 

Odnosząc ustalenia projektu planu do przepisów obecnie obowiązującego dokumentu i uwzględ-

niając brak istotnych zmian w układzie i przeznaczeniu terenów, zwłaszcza terenów różnych form ziele-

ni, można uznać, że nowe zapisy nie zmieniają dotychczasowego poziomu zabezpieczania kluczowych 

zasobów środowiska, w tym zasobów wód podziemnych oraz przyrody ożywionej. Standard ochrony 

zasobów ujęcia komunalnego „Wiczlino” wyznacza przy tym aktualnie ustawa z dnia 18.07.2001 r. Pra-

wo wodne oraz rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku usta-

nawiające wokół ujęcia teren ochrony pośredniej. Wprowadzenie wymagań dotyczących budowy 

przejść dla zwierząt będzie służyło poprawie warunków ochrony, jako całości, głównego pasma zieleni 

na obszarze planu jakim jest dolina Potoku Wiczlińskiego i tereny z nią związane oraz ich funkcjonowa-

nia jako lokalnego ciągu powiązań przyrodniczych. Projekt nie rezygnuje jednak z dopuszczenia możli-

wości realizacji potencjalnie istotnego zagrożenia dla tego obiektu, jakim będzie budowa linii transportu 

szynowego. Wprowadza przy tym znacznie lepsze, alternatywne rozwiązanie jakim jest prowadzenie 

linii wzdłuż ul. Nowej Chwarznieńskiej i ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 

Zapisy dokumentu poprawiają warunki zabezpieczenia najbardziej wyróżniających się składników 

zieleni wskazując, nie uwzględniane wcześniej, drzewa do zachowania jako ważne ze względu na 

ochronę walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych. Podobnie też precyzują i roz-

wijają warunki ochrony wyróżnionych w granicach planu wartości kulturowych. Wpływ dokumentu na 

wartości przyrodnicze i kulturowo-krajobrazowe prezentuje tabela 2. 
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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; 
-- 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] 
zasoby ujęcia wód podziemnych 
„Wiczlino”  

  0 
Utrzymanie  

dolina Potoku Wiczlińskiego jako 
centrum bioróżnorodności, powią-
zanie przyrodnicze i wyróżniająca 
się jednostka krajobrazowa 

  +++ 

 

chronione gatunki zwierząt 
stwierdzone w rejonie doliny 
Potoku Wiczlińskiego i zbiorników 
wodnych przy ul. Porożyńskiego 

 +++  

 

pojedyncze lub w grupach stare 
egzemplarze drzew – ślad daw-
nych zadrzewień przydomowych, 
przydrożnych i śródpolnych 

+++   

Zapisy projektu planu ustalają 
obowiązek zachowania grup lub 
pojedynczych okazałych drzew 
oraz określają warunki utrzymania 
i zachowania drzewostanu 

pozostałości torfowisk oraz poje-
dyncze oczka wodne w granicach 
planu 

0   

Zapisy planu sprzyjają zachowa-
niu pozostałości torfowisk oraz 
przewidują kontynuację (wzglę-
dem obowiązującego planu) 
zachowania większości dotych-
czas zachowywanych oczek 
wodnych ważnych z punktu wi-
dzenia lokalnej retencji.  

zabudowa wpisana do Gminnej 
Ewidencji Zabytków 

+++   

Ustalono ochronę konserwatorską 
dla historycznych obiektów o 
walorach kulturowych z określoną 
możliwością ich przekształceń 

stanowiska archeologiczne nie 
wymienione w rejestrze WKZ 

+++   

Zapisy projektu planu ustalają 10 
stref ochrony archeologicznej. 
Prace ziemne związane z naru-
szeniem lub zniszczeniem pod-
ziemnej warstwy kulturowej mu-
szą być poprzedzone przeprowa-
dzeniem badań archeologicznych. 

 

Utrzymanie ogólnego charakteru zagospodarowania i zabudowy dzielnicy jaki wynika z zapisów 

obowiązującego planu miejscowego nie zwiększy dotychczasowego oddziaływania rozwijającego się 

miasta na pobliskie i dalej położone formy ochrony przyrody, w tym obszary sieci Natura 2000. Zmiany 

w zapisach dotyczących zagospodarowania wód opadowych, promujące działania retencyjne na terenie 

zlewni, będą sprzyjały ograniczaniu wzrostu przepływów w ciekach – ostatecznie w rzece Kaczej – i 

jednocześnie ich oddziaływania m.in. na położone niżej rezerwaty przyrody „Kacze Łęgi” i „Kępa Red-
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łowska”. Odległość i ukształtowanie terenu wykluczają przy tym możliwość oddziaływania ustaleń planu 

na rezerwat przyrody „Cisowa”. Stopień oddalenia i przewidywany stopień oddziaływania przyjętych w 

projekcie planu rozwiązań na wody przybrzeżne oraz ptaki występujące nad Zatoką Pucką sprawia, że 

funkcjonowanie ustaleń dokumentu, jak już wspomniano, nie pogorszy warunków ochrony na Obszarze 

Specjalnej Ochrony Ptaków (OSOP) w sieci Natura 2000 Zatoka Pucka PLB 220005 oraz nie wpłynie w 

zasadniczy sposób na siedliska obszaru PLH 220105 Klify i Rafy Kamienne Orłowa. Zakres i stopień 

oddziaływania projektu planu na obszary 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 elimi-

nujący żadnego; 
�� wpływ znaczący, długotrwale, szeroko lub licznie naruszający składniki drugorzędne, w mniej-

szym stopniu pierwszorzędne; 
��� wpływ katastrofalny, trwale i szeroko eliminujący lub zniekształcający liczne, w tym pierwszo-

rzędne składniki przyrody; 

Obszar chroniony 
Bezpośredni wpływ 
na gatunki chronio-

ne* 

Pośredni wpływ na 
gatunki chronione 
(warunki siedlisko-

we) 

Bezpośredni wpływ 
na siedliska chro-

nione** 
Uwagi/źródło 

PLB 220005 

   

Ustalenia ograniczają 
zrzuty ścieków deszczo-
wych do wód powierzch-
niowych. Wody opadowe 
kierowane do Zatoki 
Puckiej odprowadzane 
będą i podczyszczane w 
ramach rozwiązań ogólno 
miejskich 

PLH220105    j.w. 

*- 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, ryzyka za-

grożeń naturalnych oraz do walorów środowiska i elementów wrażliwych można stwierdzić przewagę 

ocen pozytywnych lub neutralnych nad negatywnymi. Ustalenia projektu planu nie zwiększą wpływu 

miejskiego zagospodarowania na środowisko, a nawet ich nowa redakcja i uszczegółowienie pozwolą w 

niektórych przypadkach to potencjalne oddziaływanie ograniczyć. Sytuacja taka będzie miała również 

znaczenie dla zabezpieczenia obszarów i obiektów objętych ochroną przyrody, pozostających w zasię-

gu oddziaływania dokumentu. 
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10.4. Oddziaływanie na wartości kulturowe i krajobraz 

Plan wskazuje dziesięć, występujących w jego granicach, stref ochrony archeologicznej, które 

obejmują stanowiska śladów osadnictwa oraz cmentarzyska płaskie. Jedno ze stanowisk archeologicz-

nych, wpisane jest do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. 

W części północno-wschodniej obszaru planu przebiega granica zespołu dworsko-folwarcznego 

„Chwarzno”. Nie ustalono zasad ochrony zespołu w granicach planu, ze względu na brak obiektów hi-

storycznych na jego obszarze. Dla obiektów budowlanych o walorach kulturowych, wpisanych do Gmin-

nej Ewidencji Zabytków Miasta Gdyni, ustalono ochronę konserwatorską (grupa C), lecz ze względu na 

niewielki udział lub zły stan techniczny zachowanej substancji zabytkowej dopuszczono w zapisach 

planu do ich przekształceń lub też całkowitej rozbiórki, poprzedzonych jednakże wykonaniem dokumen-

tacji obiektów oraz zachowaniem ich wartościowych elementów. 

Realizacja ustaleń projektu nie zmieni istotnie krajobrazowego charakteru dzielnicy, spodziewa-

nego po realizacji ustaleń dokumentu obowiązującego. Na obszarze opracowania zaplanowano punk-

towe dominanty wysokościowe, wskazane jedynie lokalnie w celu podkreślenia funkcji centrum dzielni-

cowego z wielkopowierzchniowymi obiektami handlowo-usługowymi, zlokalizowanymi przy ul. Jana 

Nowaka-Jeziorańskiego. Przewyższenie będzie wynosiło tylko około 10-15 m w porównaniu do wysoko-

ści otaczającej zabudowy. Pozostała zabudowa na obszarze planu nie będzie górowała nad otocze-

niem. W miejscu istniejącego siedliska wiejskiego „Zielenisz”, znajdującego się w południowo-

wschodniej części, zaplanowano zabudowę jednorodzinną, wolnostojącą wraz ze strefą rezydencjalną. 

Typ tej zabudowy z przewidzianym w zagospodarowaniu znaczącym udziałem zieleni, a także z otacza-

jącą tę część planu zielenią ekologiczno-krajobrazową, powinny zachować walory tego miejsca. O osta-

tecznym kształcie wpływu zapisów planu na wartości krajobrazowe zadecydują przyjęte rozwiązania 

architektoniczne. 

 

10.5. Oddziaływanie transgraniczne 

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

środowisko oddziaływanie trans graniczne nie jest możliwe. 

 

10.6. Zgodność z przepisami i innymi ustaleniami dotyczącymi zabezpieczenia wartości przyrod-
niczych i kulturowych oraz zaleceniami opracowań ekofizjograficznych 

Ustalenia projektu planu nie zmieniają i nie naruszają warunków ochrony wartości przyrodni-

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

warunków ochrony Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków (OSOP) Zatoka Pucka PLB 220005 oraz Spe-

cjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk PLH 220105 Klify i Rafy Kamienne Orłowa. Rozwiązania zawarte w 
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projekcie nie naruszają także przepisów dotyczących ochrony walorów Trójmiejskiego Parku Krajobra-

zowego.  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego realizuje postulaty programu 

ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, przyjętego Uchwałą Nr 754/XXXV/13 Sejmiku 

Województwa Pomorskiego z dnia 25.11.2013 roku. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego realizuje postanowienia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Uwzględnia również zalecenia 

sformułowane 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 (WIOŚ) oraz fundację "Agencja Monitoringu Regio-

nalnego Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej" (ARMAAG). Jakość klimatu akustycznego prezentuje mapa 

akustyczna miasta Gdyni, aktualizowana co 5 lat. 

Jakość wód opadowych odprowadzanych do Zatoki Gdańskiej będzie kontrolowana w ramach 

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

 

12. Kompensacja przyrodnicza, rozwiązania alternatywne 

Z zawartych w projekcie planu rozwiązań prowadzenia trasy lekkiego środka komunikacji szyno-

wej za znacznie lepsze dla zachowania przyrodniczych i rekreacyjno-wypoczynkowych wartości dzielni-

cy należy uznać realizację zamierzenia w pasie ul. Nowej Chwarznieńskiej i ul. Jana Nowaka-

Jeziorańskiego, poza doliną Potoku Wiczlińskiego. Niewielki stopień zmiany oddziaływania innych usta-

leń planu na naturalne komponenty środowiska i jakość jego zasobów, zabezpieczenie jego kluczowych 

wartości oraz wprowadzenie szczegółowych rozwiązań ograniczających wybrane negatywne dla środo-

wiska skutki nie wymagają formułowania rozwiązań alternatywnych ani określenia metod kompensacji 

przyrodniczej.  

 

13. Podsumowanie i wnioski 

1. Zapisy analizowanego projektu planu miejscowego w większości pozostawiają niezmienione do-

tychczasowe przeznaczenie terenów, określone w planie aktualnie obowiązującym. Związane z 

nim obciążenie środowiska utrzyma się na poziomie niskim, średnim lub wysokim, w zależności od 

przewidywanej formy miejskiego zagospodarowania. 
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2. W wyniku korekt przebiegu linii rozgraniczających zmianie przeznaczenia na cele nie leśne ulegnie 

0,2471 ha lasów prywatnych na terenach obecnie już pozbawionych drzewostanu. 

3. W stosunku do sytuacji możliwej pod rządami obecnie obowiązującego dokumentu nie zmieni się 

istotnie krajobrazowy charakter planowanej zabudowy oraz zakres jej ingerencji w środowisko. Nie 

zmieni się również zestaw przewidywanych emisji do środowiska. Nowe zapisy planu sprzyjają 

przy tym ograniczeniu uciążliwości niektórych emisji, głównie zanieczyszczeń powietrza i zanie-

czyszczonych wód opadowych. 

4. Obszar planu należy do nowo rozwijającego się rejonu miasta o charakterze przede wszystkim 

mieszkaniowo-usługowym. Ruch turystyczny ma tu udział znikomy i przewidywane kierunki rozwo-

ju tego miejsca nie mają na celu jego zwiększenia. 

5. Realizacja ustaleń projektu planu nie spowoduje istotnej zmiany w poziomie dotychczas przewidy-

wanych przekształceń rzeźby terenu na terenie dzielnicy. Na większości obszaru przewiduje się 

kontynuację dotychczas prognozowanych oddziaływań na powierzchnię ziemi. 

6. Projekt planu uwzględnia teren zagrożony ruchami masowymi nr 9202, na którym występują złożo-

ne warunki gruntowe i ustala zakaz prowadzenia działań, które mogą doprowadzić do uaktywnienia 

ruchów masowych. 

7. W nowo planowanym zagospodarowaniu utrzymano wcześniej przewidywaną charakterystykę emi-

sji, wzmacniając rozwiązania sprzyjające utrzymaniu dobrych warunków aerosanitarnych w tej czę-

ści miasta. Podobnie warunki ochrony akustycznej nie ulegną pogorszeniu w porównaniu z wcze-

śniej planowanymi rozwiązaniami. Projekt planu nie wprowadza nowych, znaczących źródeł emisji 

zanieczyszczeń powietrza i hałasu. 

8. Wody powierzchniowe, a także wody podziemne oraz grunty na terenie planu są zabezpieczone 

przed skażeniem ściekami poprzez przyjęte rozwiązania infrastruktury technicznej. 

9. Ustalenia projektu zmierzają do ograniczenia intensywności spływu powierzchniowego z terenów 

zlewni.  

10. Utrzymanie ogólnego charakteru zabudowy i jej rozkładu na obszarze planu w stosunku do aktual-

nych ustaleń planów miejscowych sprawia, że zakres spodziewanych przekształceń szaty roślinnej 

i związanej z nią bioróżnorodności nie ulegnie istotnym zmianom. 

11. Do znacznych, trudnych obecnie do oszacowania zmian doprowadzi ewentualna budowa, dopusz-

czonej w dotychczasowych dokumentach, linii lekkiego środka komunikacji szynowej wzdłuż doliny 

Potoku Wiczlińskiego. Realizacja i funkcjonowanie tego typu inwestycji może istotnie ograniczyć 

walor doliny jako korytarza ekologicznego w wysoczyznowej części miasta. Projekt wprowadza 

równocześnie znacznie lepsze rozwiązanie alternatywne, jakim jest prowadzenie linii wzdłuż ul. 

Nowej Chwarznieńskiej i ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 
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12. Odnosząc ustalenia projektu planu do przepisów obecnie obowiązującego dokumentu i uwzględ-

niając brak istotnych zmian w układzie i przeznaczeniu terenów, zwłaszcza terenów różnych form 

zieleni, można uznać, że nowe zapisy nie zmieniają dotychczasowego poziomu zabezpieczania 

kluczowych zasobów środowiska, w tym zasobów wód podziemnych oraz przyrody ożywionej. 

13. Utrzymanie ogólnego charakteru zagospodarowania i zabudowy dzielnicy nie zwiększy dotychcza-

sowego oddziaływania rozwijającego się miasta na pobliskie i dalej położone formy ochrony przy-

rody, w tym obszary sieci Natura 2000. 

14. Realizacja ustaleń projektu nie zmieni istotnie krajobrazowego charakteru dzielnicy, spodziewane-

go po realizacji ustaleń dokumentu obowiązującego. Zapisy dokumentu precyzują i rozwijają wa-

runki ochrony wyróżnionych w granicach planu wartości kulturowych. 

15. Ze względu na położenie obszaru planu oraz stopień oddziaływania realizacji jego ustaleń na śro-

dowisko oddziaływanie trans graniczne nie jest możliwe. 

16. Ustalenia projektu planu nie zmieniają i nie naruszają warunków ochrony wartości przyrodniczych, 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, realizują postulaty pro-

gramu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i postanowienia Studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, uwzględniają również zalecenia sfor-

mułowane w opracowaniu ekofizjograficznym. 

17. Jakość środowiska w rejonie objętym nowym zagospodarowaniem będzie kontrolowana w ramach 

sieci państwowego monitoringu środowiska. 

18. Z zawartych w projekcie planu rozwiązań prowadzenia trasy lekkiego środka komunikacji szynowej 

za znacznie lepsze dla zachowania przyrodniczych i rekreacyjno-wypoczynkowych wartości dziel-

nicy należy uznać realizację zamierzenia w pasie ul. Nowej Chwarznieńskiej i ul. Jana Nowaka-

Jeziorańskiego, poza doliną Potoku Wiczlińskiego. Niewielki stopień zmiany oddziaływania innych 

ustaleń planu na naturalne komponenty środowiska i jakość jego zasobów, zabezpieczenie jego 

kluczowych wartości oraz wprowadzenie szczegółowych rozwiązań ograniczających wybrane ne-

gatywne dla środowiska skutki nie wymagają formułowania rozwiązań alternatywnych ani określe-

nia metod kompensacji przyrodniczej. 
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UZASADNIENIE SPOSOBU UWZGLĘDNIENIA UWAG I WNIOSKÓW ZGŁOSZO-
NYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA 

 

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

strzennym oraz na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udo-

stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko Prezydent Miasta Gdyni obwieszczeniem z dnia 27.04.2015 r. 

i ogłoszeniem z dnia 07.05.2015 r. (Polska Dziennik Bałtycki nr 105 (21431)) zawiadomił o przystąpie-

niu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania pro-

gnozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego. Zaintere-

sowani mogli składać do Prezydenta Miasta Gdyni wnioski dotyczące opracowania prognozy oddziały-

wania na środowisko w terminie do dnia 29.05.2015 r. W wyznaczonym terminie nie złożono żadnego 

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

trwania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego. 
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Gdynia 03.04.2017 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA ZESPOŁU AUTORÓW PROGNOZY 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-
Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informa-

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

ływania na środowisko oświadczam, że: 

• spełniam wymagania, o których mowa w art. 74a ust. 2 przywołanej ustawy z dnia 

03 października 2008 r., 

• jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 


