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Oświadczenie 

 

Ja niżej podpisana oświadczam, że posiadam wymagane wykształcenie i doświadczenie, 

o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018, poz. 2081) do sporządzania prognoz 

oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego.  

 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

Magdalena Andrzejczuk 
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Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Niniejszą prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono dla potrzeb projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpino Górne rejon ulic Mamuszki 

i Goplańskiej w mieście Gdańsku.  

Przedmiotem prognozy był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

sporządzony dla obszaru o powierzchni 5 ha, położony w południowo-zachodniej części 

Gdańska, w Kiełpinie Górnym, w rejonie ulicy Mamuszki i Goplańskiej. Obszar objęty 

projektem planu jest częściowo niezagospodarowany. W centralnej oraz południowej części 

terenu, znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz mieszkaniowo-usługowa, południowa jego 

część położona jest w obniżeniu terenowym o wysokim poziomie wód gruntowych. 

Dodatkowo bezpośrednio obszar ten graniczy od wschodu z terenem planowanej drogi – ulicy 

Franciszka Mamuszki (Nowej Gostyńskiej), od południa z lasami gminy Kolbudy. 

W uchwalonym w 2018 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gdańska, obszar objęty projektem planu włączono do terenów 

o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej w części północnej i mieszkaniowej w części 

południowej. 

Północna część obszaru projektu planu znajduje się w granicy miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Goplańskiej i Obwodowej Trójmiasta 

w Kokoszkach z 2003 roku, który ustala przeznaczenie usługowe na północ od ulicy 

Goplańskiej i mieszkaniowo–usługowe na fragmencie położonym na południe od tej ulicy. 

Południowa część projektu planu nie została objęta planem miejscowym.  

Celem sporządzenia projektu planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie 

sposobu jego zagospodarowania i zabudowy. Zmiana związana jest z rezygnacją z planowanej 

linii tramwajowej w przylegającej do obszaru planu projektowanej ulicy Nowej Gostyńskiej. 

Zmniejszenie przewidywanych uciążliwości akustycznych umożliwi spełnienie standardów dla 

zabudowy mieszkaniowej.     

Celem sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko była identyfikacja i ocena 

oddziaływań na środowisko realizacji ustaleń projektu planu miejscowego. 

W wyniku realizacji ustaleń projektu planu nie prognozuje się wystąpienia znaczących 

oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi, zarówno w kontekście poszczególnych jego 

komponentów, jak i współzależności pomiędzy nimi. Przyjęte w projekcie planu rozwiązania 

uwzględniają główne uwarunkowania wynikające ze struktury środowiska i zagrożeń 

występujących na tym terenie określone w opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym. 

Realizacja ustaleń projektu planu skutkować będzie następującymi oddziaływaniami na 

środowisko oraz zdrowie i życie ludzi: 

 pozytywne: 

- zachowanie roślinności hydrogenicznej w ramach zieleni do utrzymania lub 

wprowadzenia w obrębie podmokłości i wzdłuż rowu odwadniającego,  

- zapewnienie retencji wód opadowych i roztopowych poprzez zakaz 

makroniwelacji, 
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- ochrona wód gruntowych poprzez nakaz odprowadzania ścieków sanitarnych do 

sieci kanalizacyjnej oraz zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych 

w terenie, 

- przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza poprzez nakaz włączenia 

planowanej zabudowy do sieci ciepłowniczej lub poprzez możliwość zastosowania 

niskoemisyjnych źródeł ciepła do ogrzewania, 

- zachowanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych; 

 negatywne: 

- miejscowe, nieodwracalne zmiany i przekształcenia rzeźby oraz podłoża 

gruntowego,  

- miejscowe ograniczenie możliwości infiltracyjnych wód opadowych i roztopowych 

bezpośrednio do gruntu, 

- miejscowe zmniejszenie ogólnej powierzchni terenów biologicznie czynnych oraz 

likwidacja części szaty roślinnej, 

- zmiany klimatu akustycznego, 

- nieodwracalne przekształcenie krajobrazu. 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Podstawa prawna 

Zgodnie z art. 17 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tj. Dz. U. 2018 poz. 1945) projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sporządza się wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko. 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 

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

oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018 poz. 2081), miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, obok koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz strategii rozwoju 

regionalnego, wymagają sporządzenia prognozy oddziaływania w ramach strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Zakres i stopień szczegółowości niniejszej prognozy został uzgodniony z Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku (pismo znak: SE.ZNS-80/490p/23/GS/18 

z dnia 17 września 2018 r.) oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku 

(pismo znak: RDOŚ-Gd-WZP.411.4.23.2018.JM z dnia 24 września 2018 r.). 

Prognozy są dokumentami opracowanymi w   ramach planowania przestrzennego, 

prowadzącego do ustanawiania lub zmiany prawa lokalnego, określającego zasady korzystania 

z przestrzeni. Ustalenia planu muszą umożliwiać zarówno spełnienie wymagań ochrony 

zasobów i funkcjonowania środowiska, jak również prowadzenie działalności gospodarczej 

i zaspokojenie potrzeb społecznych.  

Plan zagospodarowania przestrzennego nie przesądza o ostatecznym zagospodarowaniu 

i użytkowaniu terenu – jest to ogólne i ramowe ustalenie wykorzystania dostępnej przestrzeni. 

Ponieważ realizacja jego ustaleń uwarunkowana jest przez szereg okoliczności nie 

pozostających w gestii planowania przestrzennego, może się ona odbywać w   sposób mniej 

lub bardziej korzystny dla środowiska. Zatem realizacja planu zagospodarowania 

przestrzennego jest warunkiem koniecznym, lecz niedostatecznym dla  zapewnienia ochrony 

i właściwego wykorzystania środowiska. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe przy 

zapewnieniu zrównoważonego rozwoju miasta.  

Ze wskazanej wyżej funkcji planu zagospodarowania przestrzennego i sposobu jego 

realizacji wynika, że ocena jego wpływu i zmian w środowisku jest obarczona wysokim 

stopniem niepewności, a zakres i wielkość zmian może nie być zależna bezpośrednio od 

ustaleń planu. Prognoza skutków wpływu ustaleń planu na  środowisko, zawiera więc oceny 

hipotetyczne, oparte bardziej na  prawdopodobieństwie i zasadach logicznego wnioskowania 

niż konkretnych wyliczeniach dla realizowanych w przyszłości zamierzeń. Prognoza, analizując 

skutki najsilniej obciążające środowisko (także zagrożenie sytuacjami awaryjnymi), pełni rolę 

informacyjną i ostrzegawczą w stosunku do  późniejszych etapów realizacji inwestycji 

i zagospodarowania terenów włączonych w granice projektu planu. 
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1.2 Przedmiot i cel prognozy 

Przedmiotem niniejszej prognozy był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

sporządzony dla obszaru o powierzchni 5 ha, położony w południowo-zachodniej części 

Gdańska, w Kiełpinie Górnym, w rejonie ulicy Mamuszki i Goplańskiej. Od południa graniczy 

bezpośrednio z lasem i sąsiadującą gminą Kolbudy. Od zachodu otoczony jest ekstensywną 

zabudową mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową. Za wschodnią jego granicą przeważającą 

część terenu stanowią nieużytki oddzielające go od Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta. Wyjątek 

stanowi zabudowa magazynowa z placem składowym na rogu ulic Stężyckiej i Goplańskiej. 

Obszar objęty projektem planu jest częściowo niezagospodarowany. W centralnej oraz 

południowej części terenu, znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz mieszkaniowo-

usługowa, południowa jego część położona jest w obniżeniu terenowym o wysokim poziomie 

wód gruntowych. Dodatkowo bezpośrednio obszar ten graniczy od wschodu z terenem 

planowanej drogi – ulicy Franciszka Mamuszki, a od południa z lasem (rys. 1). 

 

Rys. 1. Położenie obszaru objętego projektem planu. 

Źródło: opracowanie Biuro Rozwoju Gdańska. 

Podstawowym celem prognozy było określenie, analiza i ocena skutków, które mogą 

wyniknąć z planowanego przeznaczenia terenu dla wszystkich komponentów środowiska 

i  zdrowia ludzi oraz przedstawienie rozwiązań eliminujących lub ograniczających jego 

(ewentualnie) negatywny wpływ na środowisko. 

1.3 Metoda sporządzania prognozy 

Prognoza składa się z części opisowej oraz części graficznej. 

Część opisowa prognozy zawiera charakterystykę struktury i stanu środowiska, przedstawia 

istotne z punktu widzenia środowiska ustalenia projektu planu (dosłowne brzmienie ustaleń 
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nie jest cytowane) oraz ocenę ich oddziaływań na środowisko wraz z wnioskami dotyczącymi 

realizacji tych ustaleń.  

W prognozie określono i oceniono następujące zagadnienia: 

 w zakresie skutków: 

- dla środowiska, które mogą wynikać z planowanego przeznaczenia terenu, 

- realizacji ustaleń projektu planu na poszczególne komponenty środowiska, 

- realizacji ustaleń projektu planu z uwzględnieniem prognozowanych oddziaływań 

(bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, 

średnioterminowych, stałych i chwilowych oraz pozytywnych i negatywnych) na 

środowisko i zdrowie ludzi, 

 w zakresie oceny: 

- stanu i funkcjonowania środowiska, jego zasobów, odporności na degradację 

i zdolności do regeneracji oraz tendencje do zmian przy braku realizacji ustaleń 

projektu planu, 

- rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń zawartych w projekcie 

planu miejscowego, 

- realizacji ustaleń określonych w projekcie planu miejscowego, wynikających 

z potrzeb ochrony środowiska, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody 

oraz konieczności ochrony gruntów rolnych i leśnych, 

- zagrożeń dla środowiska, z uwzględnieniem wpływu ich na zdrowie ludzi, 

- skutków realizacji ustaleń projektu planu na ustanowione oraz planowane do 

ustanowienia formy ochrony przyrody oraz inne obszary chronione, 

- zmian w krajobrazie na skutek realizacji ustaleń projektu planu. 

Część graficzna prognozy ilustruje skutki realizacji ustaleń planu przedstawione w części 

opisowej (załącznik graficzny do prognozy). 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona w oparciu 

o następujące materiały wyjściowe: 

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania Kiełpino Górne rejon ulic Mamuszki 

i Goplańskiej w mieście Gdańsku, sporządzony w Biurze Rozwoju Gdańska w 2019 r., 

 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporządzone na potrzeby miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpino Górne rejon ulic Mamuszki 

i Goplańskiej w mieście Gdańsku, Zespół Środowiska, Biuro Rozwoju Gdańska, 

Gdańsk, listopad 2018 r., 

 Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego do Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, Zespół Ochrony Środowiska, 

Biuro Rozwoju Gdańska, Gdańsk 2016 r., 

 Ekofizjografia Gdańska dla potrzeb Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gdańska, Biuro Projektów i Wdrożeń 

Proekologicznych,  Gdańsk, 2006 r., 

 Prace problemowe środowiska geograficznego miasta Gdańska „Geoprojekt”, 

Gdańsk, 1971 r., 

 Mapy akustyczne miasta Gdańska, Gdańsk,  2017 r., 
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27 marca 2017 r.), 

 Program ochrony środowiska dla miasta Gdańska na lata 2015-2018 z perspektywą 

do roku 2020, Gdańsk 2016 r. (uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXX/842/16 z dnia 

27 października 2016 r.), 

 Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdańska, Gdańsk 2018r. 

(uchwała Nr XLIII/1226/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.05.2018r.), 

 Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Aglomeracji Gdańskiej, 

Fundacja ARMAAG na rok bazowy 2015, 

 Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla terenu miasta 

Gdańska, Gdańsk, 2011 r., 

 Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym 

uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego 

kraju, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 2005 r., 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gdańska, Gdańsk 2018 r. (uchwała nr LI/1506/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 

kwietnia 2018 roku). 

2 Uwarunkowania wynikające ze Studium uwarunkowań   

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, 

innych dokumentów planistycznych, inwentaryzacyjnych i studiów 

dotyczących środowiska 

2.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gdańska 

Od 2018 roku obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gdańska. Przeznaczeniem dominującym, określonym w Studium dla 

obszaru objętego projektem planu miejscowego, jest funkcja mieszkaniowo–usługowa 

w północnej części i mieszkaniowa na południe od ulicy Goplańskiej (rys. 2). W południowej 

części obszaru objętego projektem planu znajduje się fragment strefy konserwatorskiej 

ochrony stanowisk archeologicznych.  
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Na rysunku Kierunków wyznaczonych w Studium tereny przyległe od północy, zachodu 

i południa mają podobne przeznaczenie. Od strony wschodniej, pomiędzy projektowaną ulicą 

Mamuszki oraz Zachodnią Obwodnicą Trójmiasta, zlokalizowane są tereny o przeznaczeniu 

przemysłowo-usługowo-składowym oraz wskazano przebieg dwóch linii 

elektroenergetycznych wysokiego napięcia.  

 

Rys. 2. Lokalizacja obszaru objętego projektem planu na tle struktur wyznaczonych w Studium 

uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta Gdańska (2018). 

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kolbudy, las znajdujący się po  

2.2 Program ochrony środowiska dla miasta Gdańska na lata 2015-2018  

z perspektywą do roku 2020 

W Programie przyjęto cele perspektywiczne, które mają charakter stałych dążeń i możliwe 

są do osiągnięcia w perspektywie do roku 2020 oraz cele średniookresowe.  

Żadne z zadań wymienionych w Programie ochrony środowiska nie odnosi się 

bezpośrednio do obszaru objętego projektem planu, ale w jego ustaleniach uwzględniono 

natomiast zadania ogólne wynikające z Programu, odnoszące się do planowania 

przestrzennego, w tym: 

 w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza:  

- zadanie I.6 Uwzględnienie problemów poprawy jakości powietrza i ochrony 

klimatu w opracowaniach planistycznych i projektowych; 

- zadanie I.15 Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta; 

- zadanie I.16 Budowa/rozbudowa układu komunikacyjnego miasta, w tym 

transportowych węzłów integracyjnych; 

 w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych:  

- zadanie III.1 Wprowadzenie zapisów do miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie możliwości lokalizacji urządzeń emitujących 

promieniowanie elektromagnetyczne; 
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 w zakresie gospodarowania wodami:  

- zadanie IV.2 Stosowanie zapisów w dokumentach planistycznych służących 

zwiększeniu retencji oraz infiltracji wód opadowych i roztopowych, 

- zadanie IV.3 Uwzględnianie granic obszarów narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi, przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego oraz ryzyka 

powodziowego w zapisach miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, decyzjach 

administracyjnych; 

 w zakresie ochrony gleb: 

- zadanie VII.2 Objęcie terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na 

których te ruchy występują miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego uwzględniającymi ograniczenia użytkowania wynikające 

z zagrożeń; 

 w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych:  

- zadanie IX.1 Umieszczanie zapisów w dokumentach planowania 

i zagospodarowania przestrzennego dotyczących tworzenia spójnego systemu 

obszarów chronionych i przeciwdziałaniu fragmentacji przestrzeni przyrodnicze 

(zachowanie korytarzy ekologicznych oraz ochrona różnorodności biologicznej 

i krajobrazowej); 

- zadanie IX.3 Inwentaryzacja  i  weryfikacja  wszystkich  pomników  przyrody  na 

terenie miasta (ożywionej i nieożywionej); 

- IX.4 Zagospodarowanie  terenów  zieleni  w  mieście oraz rewaloryzacja zabytków 

sztuki ogrodowej; 

- IX.5 Tworzenie przestrzeni miejskich, w których realizowane będą funkcje 

sportowe i rekreacyjne; 

- zadanie IX.6   Rekreacyjne   zagospodarowanie   terenów   przy   zbiornikach 

retencyjnych; 

- zadanie IX.7  Podejmowanie  wspólnych  inicjatyw  na  rzecz  obszarowej  ochrony  

przyrody    oraz    ochrony    ponadlokalnych    korytarzy    ekologicznych 

z gminami aglomeracji trójmiejskiej; 

- zadanie IX.8 Utrzymanie, pielęgnacja i zwiększanie ilości oraz powierzchni 

obiektów objętych prawną ochroną przyrody – użytki ekologiczne (UE), pomniki 

przyrody (PP); 

- zadanie IX.9 Ochrona zagrożonych wyginięciem rodzimych gatunków 

występujących na terenie miasta Gdańska. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnia zadania 

wymienione w Programie ochrony środowiska. W projekcie planu wprowadzono zapisy 

w szczególności odnoszące się do ochrony klimatu i jakości powietrza oraz w zakresie 

gospodarowania wodami. 
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2.3 Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdańska 

W 2018 roku Rada Miasta Gdańska uchwaliła Program ochrony środowiska przed 

hałasem dla miasta Gdańska na lata 2018-2023 (Załącznik do Uchwały Nr LV/1569/18 Rady 

Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 r.). Niniejszy Program jest aktualizacją Programu 

ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdańska na lata 2014-2018. Głównym celem 

programu jest dostosowanie poziomu hałasu dopuszczalnego na terenach, na których 

nastąpiły przekroczenia obowiązujących norm. Analiza mapy akustycznych sporządzonych 

w 2017 wykazała, że hałas drogowy jest dominującym źródłem hałasu na terenie Gdańska. 

W związku z uchwaleniem Obszaru Ograniczonego Użytkowania (OOU) wokół Portu 

Lotniczego w Gdańsku nie badano przekroczeń akustycznych poziomów dopuszczalnych na 

terenie tego obszaru. Kierunkiem działań wspólnym dla wszystkich rodzajów hałasu jest 

uwzględnianie wyników Mapy akustycznej miasta Gdańska w kształtowaniu przestrzeni miejskiej, 

w szczególności w zakresie planowania przestrzennego. Dla hałasu drogowego opracowano 

następujące kierunki działań: 

 planowanie rozwoju sieci transportu w mieście z uwzględnieniem m.in. emisji hałasu 

do środowiska, 

 usprawnienie i uprzywilejowanie połączeń transportem zbiorowym, 

 stopniowe eliminowanie ruchu tranzytowego z obszaru miasta, 

 ograniczanie roli transportu indywidualnego w centralnych rejonach miasta, 

 rozbudowa sieci nowoczesnych węzłów integracyjnych i przesiadkowych, 

 powiększanie stref płatnego parkowania i ograniczonej dostępności, 

 ograniczanie prędkości ruchu pojazdów osobowych, poprzez rozszerzanie stref 

ruchu uspokojonego, 

 utrzymywanie w należytym stanie technicznym nawierzchni drogowych, 

 budowa, modernizacje i remonty istniejących dróg z uwzględnieniem stosowania 

nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych, w tym nawierzchni cichych, 

stopniowe eliminowanie stosowania nawierzchni o podwyższonej hałaśliwości na 

terenach chronionych, 

 tworzenie stref z zakazem lub ograniczeniem ruchu pojazdów ciężarowych 

w centrum miasta, 

 rozwój alternatywnych form komunikacji w mieście, w szczególności komunikacji 

rowerowej, 

 tworzenie pasów zwartej zieleni ochronnej. 

Ustalenia projektu planu uwzględniają uwarunkowania akustyczne obszaru wynikające 

z Map akustycznych miasta Gdańska. Wprowadzono zapisy dotyczące obowiązku dotrzymania 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.  

2.4 Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, 

w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz 

poziom docelowy benzo(a)pirenu 

W związku z wystąpieniem ponadnormatywnego stężenia przynajmniej jednej 

z monitorowanych substancji w powietrzu, Aglomeracja Trójmiejska (PL2201), przyjęto 
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Aktualizację programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został 

przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy 

benzo(a)pirenu program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej.  

 

Rys. 3. Położenie obszaru objętego projektem planu na mapie przekroczeń dla pyłu 

zawieszonego PM10 w roku bazowym 2015. 

Źródło: Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej. 

 

Rys. 4. Położenie obszaru objętego projektem planu na mapie przekroczeń stężeń 

średniorocznych benzo(a)pirenu w roku bazowym 2015. 

Źródło: Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej. 
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Na podstawie danych ujętych w Programie ochrony powietrza dla strefy aglomeracji 

trójmiejskiej teren projektu planu zlokalizowany jest na obszarze, gdzie liczba dni 

z przekroczeniami dopuszczalnej wartości stężenia 24-godzinnego dla pyłu zawieszonego 

PM10 wynosi poniżej 10 dni (rys. 3), natomiast stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu zawiera 

się w przedziale od 1,01 do 1,49 ng/m3  (rys. 4). 

W programie przedstawiono plan działań zmierzających głównie do ograniczenia emisji ze 

źródeł energetycznego spalania paliw do celów grzewczych w indywidualnych systemach, 

który doprowadzić ma do poprawy jakości powietrza oraz obniżenia poziomu 

zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10 poniżej poziomów dopuszczalnych. Obniżenie 

emisji z indywidualnych systemów grzewczych powinno odbywać się przede wszystkim 

poprzez likwidację niskosprawnych kotłów, pieców i palenisk zasilanych paliwem stałym 

i podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej lub zastąpienie urządzeniami opalanymi gazem 

lub odnawialnymi źródłami ciepła, np. pompą ciepła. 

Podsumowując, można uznać, że stan aerosanitarny obszaru objętego projektem planu, 

jest korzystny - stężenie pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu jest niskie. W celu 

zachowania dobrego stanu jakości powietrza w tym rejonie miasta, do ustaleń projektu planu 

wprowadzono zapisy, aby zaopatrzenie w ciepło odbywało się z sieci ciepłowniczej lub 

niskoemisyjnych źródeł lokalnych. 

3 Prognoza dalszych zmian w środowisku przy dotychczasowym 

użytkowaniu terenu objętego projektem planu 

Teren objęty projektem planu jest w znaczącej części niezagospodarowany. Na obszarze 

tym dominuje roślinność ruderalna i roślinność hydrogeniczna w obrębie podmokłości w jego 

centralnej części. Zadrzewienia występują w centralnej części. 

Najważniejszym procesem, mającym wpływ na kierunki oraz tempo niepożądanych 

przekształceń środowiska przyrodniczego jest silna presja inwestycyjna. Na stan środowiska 

wpływają okresowo negatywnie roboty związane z zabudowywaniem kolejnych działek 

zabudową mieszkaniową. Dalszy proces wprowadzenia nowej zabudowy niesie za sobą 

również szereg trwałych i negatywnych oddziaływań, wśród których należy wymienić: 

zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnych terenu, zmniejszenie infiltracji wód 

opadowych i roztopowych do gruntu i pogorszenie warunków retencyjnych. 

W obrębie terenów niezagospodarowanych w dalszym ciągu zachodzić będą naturalne 

zmiany w środowisku obejmujące przede wszystkim wtórną sukcesję roślinności oraz 

zachowanie miejsc żerowania, bytowania oraz szlaków migracyjnych zwierząt. Intensywność 

zmian naturalnych jest przeciętna.  

Użytkowanie i zagospodarowanie terenu, pozostawione w obecnym stanie,  

nie spowoduje wzrostu obciążenia antropogenicznego. Nie spowoduje wzrostu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza czy degradacji powierzchni ziemi. 
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4 Wytyczne do projektu planu wynikające z uwarunkowań 

określonych w opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym 

Na podstawie analizy stanu poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego oraz 

obecnego zagospodarowania określono następujące szczegółowe wytyczne do sporządzanego 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  

1. Gromadzenie wód opadowych z dachów obiektów kubaturowych w celu ich 

ponownego wykorzystania. 

2. Przeznaczenie terenu obniżenia terenowego i terenu wzdłuż rowu pod zieleń do 

utrzymania lub wprowadzenia w celu wykorzystania do funkcji retencyjnych. 

3. Zapis o zachowaniu minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej oraz 

wprowadzanie gatunków drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami 

siedliskowymi. 

4. Maksymalne zachowanie zadrzewień. 

5. Wprowadzenie zapisu o możliwości występowania chronionych gatunków. 

6. Kształtowanie zabudowy nawiązującej do zabudowy otaczającej. 

7. Wykluczenie możliwości zastosowania do ogrzewania wysokoemisyjnych źródeł 

ciepła i włączenie planowanej zabudowy do lokalnego systemu ciepłowniczego lub 

stosowanie niskoemisyjnych źródeł energii. 

8. Uwzględnienie strefy ograniczeń od linii elektroenergetycznych wysokich napięć. 

5 Informacje o zawartości i celu sporządzenia projektu planu 

5.1 Ustalenia obowiązującego planu miejscowego oraz planów na terenach 

przyległych 

Północna część obszaru projektu planu znajduje się w granicy miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Goplańskiej i Obwodowej Trójmiasta 

w Kokoszkach z 2003 roku [2216], w którym tereny te zostały przeznaczone pod funkcje 

usługowe na północ od ulicy Goplańskiej i mieszkaniowo–usługowe na fragmencie położonym 

na południe od tej ulicy (rys. 6).  

Część obszaru objętego projektem planu, położona na północ od ulicy Goplańskiej, otacza 

planowaną ulica Franciszka Mamuszki. Poza projektowaną ulicą Mamuszki tereny położone na 

północny-wschód od granic omawianego terenu przeznaczone zostały na funkcje 

produkcyjno-usługowe, a od północnego-zachodu – na funkcje mieszkaniowe ekstensywne. 

Tereny przylegające od strony południowo-wschodniej do części położonej na południe od 

ulicy Goplańskiej, to tereny o przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym. Tereny po stronie 

południowo-zachodniej oraz południowej nie są objęte miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 
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Rys. 6. Lokalizacja obszaru objętego projektem planu na tle ustaleń obowiązujących planów 

miejscowych. 

5.2 Cel sporządzenia projektu planu 

Celem sporządzenia projektu planu jest rozszerzenie usługowej funkcji terenu o funkcję 

mieszkaniową. Zmiana związana jest z rezygnacją z planowanej linii tramwajowej w ulicy 

Nowej Gostyńskiej. Zmniejszenie przewidywanych uciążliwości akustycznych umożliwi 

spełnienie standardów dla zabudowy mieszkaniowej.      

5.2.1 Analizowane warianty projektu planu 

Teren objęty projektem planu przeznaczony został pod funkcje mieszkaniowo-usługowe. 

Celem projektu planu była zmiana przeznaczenia terenu na funkcje zgodne z obowiązującym 

studium, dlatego na etapie jego sporządzania nie wykonano wariantowania. 

5.2.2 Wydzielone strefy (tereny) funkcjonalne 

Obszar objęty granicami projektu planu o powierzchni 5 ha podzielony został na 5 stref 

funkcjonalnych, z czego 3 przeznaczone zostały pod funkcje mieszkaniowo-usługowe, 

pozostałe dwie strefy to: teren ulicy lokalnej oraz teren wydzielonego ciągu pieszo-jezdnego 

(rys. 7).  

Teren od strony południowej teren graniczy bezpośrednio z lasem, włączonym w granice 

Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo lasu 

z terenem 003-M/U31, w projekcie planu wprowadzono zapisy dotyczące zagospodarowania 

zgodnie z przepisami odrębnymi w odniesieniu do lokalizacji zabudowy od granicy z lasem.  

Zapisy projektu planu wprowadzają ochronę istniejącej zieleni poprzez przeznaczenie 

terenu zieleni do utrzymania lub wprowadzenia w południowej części planu na terenie 003-

M/U31, który spełniać będzie zarówno funkcje krajobrazowe, jak i retencji oraz odprowadzenia 
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wód opadowych. W obszarze tym obowiązuje zakaz lokalizacji budynków i utrzymanie 

minimum 80% powierzchni biologicznie czynnej, dopuszcza się m. in. małą architekturę.  

 

Rys. 7. Rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W projekcie planu, w obrębie zagłębienia o wysokim poziomie wód gruntowych, ustalono 

również ochronę naturalnego ukształtowania terenu wprowadzając zapisy o zakazie 

makroniwelacji tj. zmiany naturalnej rzeźby i nachylenia stoku o więcej niż 1m w obszarze 

zieleni.  

W ustaleniach planu uwzględniono zapisy dotyczące m.in. wprowadzenia gatunków 

zgodnych z warunkami siedliskowymi oraz maksymalne zachowanie zieleni. W kartach terenu 

znalazła się również informacja o możliwości występowania chronionych gatunków roślin, 
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zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Ponadto w planie ustalono procent powierzchni 

biologicznie czynnej na poziomie 30%-50% terenu inwestycyjnego. 

Cały teren objęty projektem planu położony jest w obszarze o ograniczonych 

dopuszczalnych gabarytach obiektów budowlanych oraz naturalnych, wynikających 

z usytuowania Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. 

5.2.3 Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej   

W granicach objętych projektem planu przyjęto następujące rozwiązania 

infrastrukturalne: 

 zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej istniejącej w ulicach Goplańskiej, 

Łagowskiej i częściowo w planowanej ulicy Mamuszki;  

 odprowadzenie ścieków bytowych – do kanalizacji sanitarnej istniejącej w ulicach 

Goplańskiej, Łagowskiej i częściowo w planowanej ulicy Mamuszki; 

 odprowadzanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do układu 

odwadniającego; 

 zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej lub przy zastosowaniu 

ogrzewania indywidualnego z niskoemisyjnych źródeł lokalnych; 

 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej istniejącej w ulicach Goplańskiej i częściowo 

w planowanej ulicy Mamuszki lub gaz bezprzewodowy, 

 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej istniejącej 

w ulicach Goplańskiej i częściowo w planowanej ulicy Mamuszki; 

 dostępność drogowa – od ulicy Goplańskiej (004-KD81), Łagowskej (poza zachodnią 

granicą planu) oraz planowanej ulicy Mamuszki (poza wschodnią granicą planu). 

Zapisy projektu planu umożliwiają lokalizowanie sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury 

technicznej na całym obszarze projektu planu. Oddalony jest od ogólnomiejskiej sieci 

ciepłowniczej. W obrębie projektu planu, na terenach oznaczonych symbolami 001-M/U31 

i 003-M/U31, znajdują się dwie dwutorowe linie napowietrzne 110 kV wysokiego napięcia. 

Przez obszar opracowania biegnie trasa wodociągu o średnicy 400mm oraz kolektora 

kanalizacji deszczowej 0,80m. Przebiegi tych dwóch przewodów magistralnych wskazane 

zostały w projekcie planu w wydzielonym ciągu komunikacyjnym oznaczonym symbolem 005-

KX.  

5.3 Dostęp do terenów zieleni urządzonej i lasów 

Teren objęty granicami obszaru projektu planu położony jest w strefie możliwości            

15-minutowego dojścia pieszego do terenów ogólnodostępnej zieleni leśnej Lasów 

Otomińskich (rys. 6).  

W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego projektem planu brak jest terenów 

urządzonej zieleni publicznej. Najbliższa zieleń urządzona znajduje się w odległości 800 m 

w kierunku zachodnim i jest to „Skwer przy Goplańskiej”. W przyszłości planowana jest 

realizacja Parku Kiełpinek, którego częścią stanie się obecnie istniejący skwer, co istotnie 

poprawi dostęp terenów mieszkaniowych do ogólnodostępnej zieleni urządzonej. 
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Rys. 6. Strefa dostępu do terenów zieleni ogólnodostępnej o powierzchni powyżej 2 ha 

obejmująca granice obszaru projektu planu. 

6 Przewidywane znaczące oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe  

i długoterminowe, stałe, okresowe i chwilowe, pozytywne 

i negatywne) na środowisko, w tym na obszary Natura 2000 

6.1 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na obszary i obiekty podlegające 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004  r. o ochronie przyrody, 

w tym na obszary Sieci Natura 2000 oraz na elementy Ogólnomiejskiego 

Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie 

Analizowany fragment miasta objęty projektem planu nie został włączony w granice 

obszarów Sieci Natura 2000, położony jest w znacznym oddaleniu od nich (rys. 8). Najbliżej 

położonymi obszarami Natura 2000 są: 

 „Dolina Reknicy” PLH220008, oddalona o około 8,0 km w kierunku  

południowo-zachodnim,  

 „Bunkier w Oliwie” PLH220055, oddalony o około 7,4 km w kierunku  

północno-wschodnim, 

 „Zatoka Pucka” PLB220005, który znajduje się w odległości około 10,4 km w kierunku 

wschodnim.  
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Rys. 8. Położenie obszaru projektu planu względem obszarów Natura 2000 w rejonie Gdańska. 

Źródło: opracowanie Biuro Rozwoju Gdańska. 

Ze względu na odległości od ustanowionych form ochrony przyrody, realizacja ustaleń 

projektu planu nie spowoduje negatywnych oddziaływań na obszary i obiekty prawnie 

chronione, w tym na obszary Sieci Natura 2000. 

 

Rys. 9. Lokalizacja terenu objętego projektem planu na tle obszarów i obiektów chronionych. 

Źródło: opracowanie Biuro Rozwoju Gdańska. 
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Obszar objęty projektem planu położony jest poza innymi formami ochrony przyrody. Od 

strony południowej teren projektu planu graniczy bezpośrednio z Otomińskim Obszarem 

Chronionego Krajobrazu. W odległości około 210 m, za Zachodnią Obwodnicą Trójmiasta, 

znajduje się proponowany użytek ekologiczny „Jezioro Jasień”. Lokalizację obszaru projektu 

planu na tle najbliższych form ochrony przyrody przedstawia rys. 9. 

W trakcie wizji terenowej objętym projektem planu nie stwierdzono występowania 

stanowisk roślin chronionych lub objętych ochroną częściową. Obszar ten nie został włączony 

do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). Zagłębienie 

bezodpływowe usytuowane za południowo-wschodnią granicą i kompleksy leśne 

Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu stanowią elementy strukturalne 

Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie. 

Prognozuje się, że ze względu na rodzaj i wielkość planowanego zagospodarowania na 

terenie objętym projektem planu – nie wystąpią oddziaływania na ustanowione i planowane 

do ustanowienia formy ochrony przyrody oraz inne obszary cenne przyrodniczo, w tym na 

cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz na ich integralność.  

6.2 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na faunę, florę oraz różnorodność 

biologiczną 

W obrębie obszaru projektu planu szatę roślinną tworzą: 

1. Zbiorowiska roślin ruderalnych – pokrywają największą powierzchnię. 

Charakterystyczną szatę roślinną obszaru obrazuje fot. 1.  

 

Fot. 1. Roślinność ruderalna w północnej części obszaru projektu planu, widok w kierunku 

Jeziora Jasień. 
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2. Zadrzewienia – występują w centralnej części projektu planu, na południe od ulicy 

Goplańskiej (fot. 2). Zróżnicowane wiekowo i gatunkowo zadrzewienie znajduje się tuż 

przy skarpie przy ulicy Goplańskiej. Tworzą je lipy, brzozy, topole, wierzby oraz drzewa 

owocowe. Natomiast w sąsiedztwie lokalnej drogi dojazdowej, w środkowo-

wschodniej części projektu planu, znajduje się młode (około 20 letnie) zadrzewienie 

brzozowo-sosnowe.  

 

Fot. 2. Zadrzewienia: młode brzozowo-sosnowe (po lewej), zróżnicowane wiekowo, 

wielkogatunkowe (po prawej). 

3. Zbiorowisko roślinności hydrogenicznej – występuje na obszarze o wysokim poziomie 

wód gruntowych, dawniej znajdował się tu rów odwadniający (fot. 3).  

 

Fot. 3. Roślinność hydrogeniczna porastająca południowy fragment obszaru projektu planu 

o wysokim poziomie wód gruntowych.  
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4. Zieleń użytkowa – znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Jest to roślinność urządzona ogrodów przydomowych, warzywnych 

wraz z nasadzeniami drzew owocowych.  

Istotnym czynnikiem wpływającym pozytywnie na różnorodność biologiczną południowej 

części obszaru projektu planu jest bezpośrednie sąsiedztwo lasu, będącego częścią rozległego 

kompleksu Lasów Otomińskich. Las ten tworzy drzewostan iglasty z niewielką domieszką 

gatunków liściastych w wieku od 70 do 110 lat.  

 

Fot. 4. Las znajdujący się bezpośrednio za południową granicą projektu planu. 

Faunę rejonu projektu planu reprezentują typowe gatunki zsynantropizowane 

i towarzyszące podmiejskiej zabudowie (jak ptactwo, gryzonie, drobne ssaki, zwierzyna płowa). 

W wyniku realizacji ustaleń projektu planu nastąpi znaczące ograniczenie możliwości 

swobodnego przemieszczania się zwierzyny (drobnych ssaków). Nastąpi także likwidacja 

siedlisk bezkręgowców. 

W konsekwencji realizacji ustaleń projektu planu część obszaru dotychczas 

niezagospodarowanego, zostanie zabudowana. Zmniejszeniu ulegnie udział powierzchni 

biologicznie czynnych, w wyniku likwidacji szaty roślinnej i wprowadzenia trwałych elementów 

antropogenicznych – zabudowy i powierzchni utwardzonych. W celu ograniczenia wycinki 

drzew do ustaleń projektu planu wprowadzono zapis zalecający maksymalne zachowanie 

zadrzewień znajdujących się w jego granicach. Część terenów aktywnych biologicznie może 

jednak zostać zachowana bądź odtworzona w ramach ustalonego minimalnego udziału 
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powierzchni biologicznie czynnej dla działki. Ponadto zachowanie roślinności hydrogenicznej 

zapewni wydzielona część zieleni do utrzymania lub wprowadzenia na terenie 003-M/U31.  

Ze względu na sąsiedztwo lasu z terenem oznaczonym symbolem 003-M/U31, nie można 

wykluczyć występowania chronionych gatunków roślin czy grzybów, dlatego zapis taki 

uwzględniono w karcie tego terenu w projekcie planu.  

Realizacja ustaleń projektu planu nie ograniczy istotnie warunków migracji i bytowania 

zwierząt, jednak wprowadzone zagospodarowanie będzie czynnikiem płoszącym. Będą to 

oddziaływania typowe dla rozwijających się intensywnie terenów podmiejskich i nie będą to 

znacząco negatywne oddziaływania. 

6.3 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na życie i zdrowie ludzi 

6.3.1 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na stan aerosanitarny 

Na obszarze objętym projektem planu ani w jego najbliższym sąsiedztwie nie został 

zlokalizowany punkt pomiarowy zanieczyszczeń powietrza Fundacji Agencji Regionalnego 

Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG). Nie znajduje się tam również stacja 

pomiarowa zanieczyszczeń powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

Najbliższy punkt pomiarowy prowadzony przez ARMAAG znajduje się w Szadółkach przy ulicy 

Ostrzyckiej. Jest on znacznie oddalony od obszaru projektu planu, więc wyniki pomiarów 

zanieczyszczeń powietrza nie są reprezentatywne dla analizowanego terenu.  

Na poziom zanieczyszczenia powietrza w rejonie obszaru projektu planu największy 

wpływ mają czynniki antropogeniczne. Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza 

jest ruch pojazdów po przyległych ulicach – głównie ulicy Goplańskiej. Do stałych źródeł emisji 

zanieczyszczeń powietrza zaliczyć należy również niezorganizowaną emisję powierzchniową 

pochodzącą z indywidualnych źródeł ciepła w zabudowie mieszkaniowej (poza granicami).  

Funkcjonowanie planowanej nie zabudowy przyczyni się do wzrostu emisji zanieczyszczeń 

związanych ze zwiększonym ruchem pojazdów. Do pogorszenia warunków aerosanitarnych 

może przyczynić się rozbudowa układu komunikacyjnego w sąsiedztwie obszaru projektu 

planu. Nie prognozuje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza 

w tym rejonie, jednak realizacja i funkcjonowanie planowanej zabudowy przyczyni się do 

nieznacznego zwiększenia stopnia zanieczyszczenia powietrza. 

Wzmożone oddziaływania bezpośrednie na stan aerosanitarny w rejonie obszaru 

projektu planu mogą występować podczas realizacji planowanych przedsięwzięć oraz 

w związku z koniecznymi do ich wykonania robotami budowlanymi – praca sprzętu i urządzeń 

budowlanych, transport i składowanie materiałów, itd. Będzie to jednak oddziaływanie 

krótkoterminowe i chwilowe oraz ograniczone do terenów budowy. 

Do projektu planu wprowadzono zapisy, które mają na celu ograniczenie potencjalnych 

negatywnych oddziaływań na powietrze – zaopatrzenie w ciepło możliwe będzie z sieci 

ciepłowniczej lub przy wykorzystaniu niskoemisyjnych źródeł lokalnych. Prognozuje się, że 

realizacja ustaleń projektu planu nie będzie skutkować znaczącym oddziaływaniem na stan 

powietrza w jego granicach oraz na terenach przyległych.  
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6.3.2 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na warunki klimatu 

akustycznego 

Decydujący wpływ na klimat akustyczny obszaru projektu planu ma emisja hałasu 

pochodząca od przyległych dróg. Zgodnie z Mapami akustycznymi miasta Gdańska (2017) 

obecny hałas drogowy w porze dziennej wynosi poniżej 68 dB, natomiast w porze nocnej 

wynosi poniżej 59 dB (rys. 10).  

 

Rys. 10. Długookresowy hałas drogowy w porze dziennej LDWN i nocnej LN w rejonie 

opracowania. 

Źródło: Mapy akustyczne miasta Gdańsk, 2017 r. 

W przyszłości należy liczyć się z pogorszeniem warunków klimatu akustycznego w związku 

z planowaną przebudową układu komunikacyjnego, m.in. budową ulicy Franciszka Mamuszki, 

z której emisja hałasu kumulować się będzie z uciążliwościami akustycznymi od Zachodniej 

Obwodnicy Trójmiasta i obejmować będzie północną część fragmentu obszaru objętego 

projektem planu. Teren objęty granicami projektu planu przeznaczony został na funkcje 

mieszkaniowo-usługowe, dla których obowiązujący dopuszczalny poziom hałasu w środowisku 

w porze dziennej wynosi 68 dB, a w porze nocnej 59 dB. Zgodnie ze sporządzoną prognozą 

akustyczną na rok 2030 (rys. 11), uwzględniającą prognozowane natężenie ruchu, rezygnację z 

linii tramwajowej w ulicy Goplańskiej oraz nowy układ komunikacyjny, w północnej części 

projektu planu (na terenie oznaczonym symbolem 001-M/U31) może dojść do przekroczenia 

poziomu hałasu o 1 dB od planowanej ulicy Mamuszki. Jest to jednak wartość na granicy 

błędu, dlatego nie wprowadzano innych rozwiązań planistycznych, mających na celu większą 

ochronę przed uciążliwościami akustycznymi. Do zapisów projektu planu wprowadzono 

LDWN LN 
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odpowiedni zapis o dotrzymaniu dopuszczalnego poziomu hałasu odpowiednio jak dla 

terenów mieszkaniowo-usługowych. 

 

Rys. 11. Prognozowany hałas drogowy w porze dziennej LDWN i nocnej LN w rejonie projektu 

planu na rok 2030. 

Źródło: opracowanie Biuro Rozwoju Gdańska. 

LDWN 

LN 
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Realizacja ustaleń projektu planu będzie skutkować nieznacznym wzrostem natężenia 

ruchu samochodowego w rejonie obszaru projektu planu i najbliższym sąsiedztwie. Przyczyni 

się to do wzrostu poziomu hałasu, jednak nie będą to znaczące uciążliwości. Do 

krótkoterminowych oddziaływań akustycznych należy zaliczyć prace sprzętu budowlanego 

podczas realizacji planowanego zagospodarowania. 

6.3.3 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na warunki klimatu lokalnego  

Pod względem klimatycznym obszar objęty projektem planu charakteryzują warunki 

typowe dla Wysoczyzny Gdańskiej. Ze względu na oddalenie od brzegu morskiego oraz 

wysokość nad poziomem morza występują tu większe wahania temperatur oraz niższe ich 

wartości. Ponadto obszar cechuje się wysoką roczną amplitudą temperatury powietrza. 

Cechy te w strefie krawędziowej wysoczyzny modyfikowane są przez lokalne warunki 

klimatyczne, związane z rzeźbą terenu. Cechę charakterystyczną klimatu lokalnego stanowi tu 

przede wszystkim zróżnicowanie warunków nasłonecznienia w zależności od ekspozycji 

zboczy. 

Południowa część obszaru projektu planu charakteryzuje się niekorzystnym 

mikroklimatem. Obszar projektu planu oraz sąsiednie tereny stanowią dolinę, co powoduje 

stagnację chłodnego powietrza (inwersja termiczna). Jest to także teren występowania 

lokalnych zamgleń i zwiększonej wilgotności powietrza. Położone wyżej tereny leśne, za 

południową granicą projektu planu, tworzą również barierę w swobodnym przemieszczaniu 

się powietrza oraz przyczyniają do zacienienia sąsiadujących działek. 

W wyniku realizacji ustaleń projektu planu, w tym zwłaszcza wprowadzania planowanej 

zabudowy, wystąpią małoodczuwalne zmiany w lokalnych warunkach klimatu. Zabudowa 

terenu przyczyni się do miejscowego zmniejszenia wartości nasłonecznienia i ograniczenia 

prędkości wiatru, a powierzchnie utwardzone wpływać będą na obniżenie wilgotności 

bezwzględnej powietrza, a latem występowanie wyższych temperatur. 

Prognozuje się, że realizacja ustaleń projektu planu może spowodować nieznaczne, 

nieistotne i nieodczuwalne zmiany w warunkach klimatu lokalnego: nasłonecznienia, 

przewietrzania i uwarunkowań termiczno-wilgotnościowych w tym również na terenach 

położonych w sąsiedztwie. 

6.3.4 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na wody powierzchniowe 

i podziemne 

Ze względu na niekorzystne ukształtowanie, południowa część terenu to podmokłość ze 

stagnującą na powierzchni wodą. Wody gruntowe na obszarze projektu planu występują od 2 

do 4 m pod poziomem terenu. W obniżeniu terenowym w południowo-zachodniej części 

projektu planu poziom wód występuje poniżej 0,5 m p.p.t. W tej części obszaru projektu planu 

znajduje się zaniedbany rów odwadniający, odprowadzający wody z podmokłego terenu za 

zachodnią granicą projektu planu (torfowiska) w kierunku śródleśnego zbiornika 

bezodpływowego „Kiełpino Górne I”. W zachodniej części terenu 003-M/U31 znajduje się też 

zbiornik wodny, pełniące m.in. funkcje retencyjne. Wysoki poziom wód gruntowych jest 

czynnikiem utrudniającym warunki budowlane. 
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Obszar projektu planu zlokalizowany jest na obszarze dwóch zlewni, a dział wodny 

przebiega na wysokości ulicy Łagowskiej (poza planem). Północna część terenu, powyżej ulicy 

Łagowskiej, znajduje się w zlewni potoku Strzyża, w zlewni cząstkowej dopływu jeziora Jasień. 

Zgodnie z podziałem Polski na Jednolite Części Wód Powierzchniowych (JCWP) obszar objęty 

projektem planu zlokalizowany jest w zasięgu JCWP Strzyży, kod RW200017488. Zgodnie 

z danymi WIOŚ w Gdańsku ogólny stan JCWP określony został jako zły (klasa elementów 

fizykochemicznych określona została jako poniżej stanu dobrego, stan ekologiczny określono 

jako umiarkowany), jednocześnie określono w odstępstwie: Brak możliwości technicznych. 

W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń 

wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu 

prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego 

stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych 

o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian 

hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac 

utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu 

renaturalizacji wód powierzchniowych. Z kolei południowa część obszaru projektu planu 

zlokalizowana jest w granicach JCWP Dopływ z Sulmin, kod PLRW200017486854. Zgodnie 

z danymi WIOŚ w Gdańsku ogólny stan JCWP określony został jako dobry (stan ekologiczny 

i chemiczny określono jako dobry). Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - 

niezagrożona.  

Obszar projektu planu położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

(GZWP) nr 111 Subniecka Gdańska. Dla GZWP nr 111 nie wyznaczono obszaru ochronnego. 

Jakość wód GZWP nr 111 oceniona została jako dobra i dlatego nie jest wymagane 

ustanowienie strefy ochronnej GZWP. 

Zgodnie z podziałem Polski na jednolite części wód podziemnych (JCWPd) obszar projektu 

planu położony jest w JCWPd nr 13 (kod PLGW200013), która oceniona została jako 

posiadająca stan dobry pod względem ilościowym oraz jakościowym (ocena za 2015 r., GIOŚ). 

W celu ochrony warstwy wodonośnej nie dopuszcza się indywidualnych ujęć wody. 

Obowiązkowe jest korzystanie z sieci wodociągowej. Ścieki sanitarne należy odprowadzać do 

kanalizacji sanitarnej. 

Realizacja ustaleń projektu planu wpłynąć może w istotny sposób na zmianę reżimu wód 

gruntowych głównie z powodu uszczelnienia części jego terenu, co spowoduje ograniczenie 

możliwości infiltracyjnych gruntu. W zapisach projektu planu ustalono minimalny udział 

powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30% powierzchni działki oraz ograniczono 

współczynnik spływu, co pozwoli na zachowanie częściowej infiltracji wód do gruntu. Ponadto 

w celu zapewnienia retencji nadmiaru wód opadowych i roztopowych wyznaczono zieleń do 

utrzymania lub wprowadzenia. 

6.3.5 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na powierzchnię ziemi  

Obszar projektu planu położony jest na Pojezierzu Kaszubskim, na Wysoczyźnie 

Gdańskiej. W budowie geologicznej utworów powierzchniowych dominują głównie utwory 

plejstoceńskie jak: piaski pylaste, drobno- i średnioziarniste. Zagłębienie terenowe 
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w południowo-zachodniej części, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych, wypełnione 

jest mułami, glinami próchnicznymi, namułami organicznymi i torfami. Na podłożu tym 

wykształciły się gleby bielicowe i pseudobielicowe. 

Obszar projektu planu ma charakter moreny pagórkowatej. Część terenu położona na 

północ od ulicy Goplańskiej stanowi fragment zbocza o ekspozycji północno–wschodniej. 

Część położona po południowej stronie ulicy Goplańskiej stanowi część doliny pomiędzy wyżej 

położonymi terenami: na północ od ulicy Goplańskiej oraz terenami Lasów Otomińskich. Tuż 

za południowo–wschodnią granicą obszaru znajduje się niewielkie zagłębienie bezodpływowe. 

Obszar projektu planu charakteryzuje się bardzo zróżnicowanym ukształtowaniem terenu, 

a deniwelacje wahają się tu od 130 do 155 m n.p.m.  

 

Rys. 13. Hipsometria w rejonie obszaru projektu planu. 

Źródło: opracowanie Biuro Rozwoju Gdańska. 

Legenda [m] 
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Na większości obszaru projektu planu prognozuje się naruszenie wierzchnich warstw 

geologicznych, a część terenu może zostać pokryta nawierzchniami nieprzepuszczalnymi. 

Część powierzchni zostanie zniwelowana, zmianie ulegnie ukształtowanie terenu. Prognozuje 

się, że prace ziemne związane z realizacją zabudowy, infrastruktury technicznej i drogowej do 

obsługi planowanej zabudowy spowoduje miejscowe, nieodwracalne przekształcenia rzeźby 

terenu oraz budowy wierzchnich warstw geologicznych. Na terenie zieleni do utrzymania lub 

wprowadzenia wprowadzony został zakaz makroniwelacji, a do umacniania skarp należy 

zastosować materiały naturalne.  

6.3.6 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na ryzyko wystąpienia 

zagrożenia poważną awarią lub katastrofą naturalną i budowlaną 

6.3.6.1 Zagrożenie poważną awarią 

Ustalenia projektu planu uniemożliwiają lokalizację obiektów i urządzeń mogących być 

źródłem wystąpienia poważnych awarii (poważna awaria w rozumieniu ustawy Prawo ochrony 

środowiska, to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstała w trakcie 

procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub 

więcej niebezpiecznych substancji, prowadząca do natychmiastowego powstania zagrożenia 

życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem). 

Zgodnie z Rejestrem potencjalnych sprawców poważnych awarii, prowadzonym przez WIOŚ 

w Gdańsku, wszystkie zakłady o zwiększonym ryzyku (ZZR) oraz dużym ryzyku (ZDR) poważnej 

awarii oddalone są o ponad 15 km.  

Do potencjalnego zagrożenia życia i zdrowia ludzi na tym obszarze można zaliczyć 

uszkodzenie słupów linii wysokiego napięcia w przypadku nadzwyczajnych zdarzeń. Taka 

awaria może doprowadzić miejscowo do przekroczeń norm dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych, a ponadlokalnie do przerw w dostawach prądu na terenie miasta 

Gdańska oraz w sąsiednich gminach. Wystąpienie jej jest jednak małoprawdopodobne, jednak 

nie można ich wykluczyć. Realizacja ustaleń projektu planu nie będzie skutkowała 

wystąpieniem ryzyka poważnych awarii lub zwiększeniem tego ryzyka.  

6.3.6.2 Zagrożenie ruchami masowymi ziemi 

Opracowania i dokumentacje dotyczące terenów, które zagrożone są ruchami masowymi 

ziemi nie wykazały występowania terenów zagrożonych tymi zjawiskami na obszarze objętym 

projektem planu. Zgodnie z „Rejestrem osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi 

ziemi dla terenu Miasta Gdańska” (2011), w sąsiedztwie obszaru zidentyfikowano teren 

zagrożony ruchami masowymi ziemi na tym obszarze o nr 4008.  
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Rys. 13. Zasięg terenu zagrożonego ruchami masowymi ziemi nr 4008 w sąsiedztwie obszaru 

projektu planu. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla terenu 

Miasta Gdańska. 

Realizacja ustaleń projektu planu nie spowoduje ryzyka wystąpienia ruchów masowych 

ziemi. Mogą one zostać uaktywnione w momencie realizacji planowanej drogi – ulicy 

Mamuszki, znajdującej się po wschodniej stronie projektu planu. Pod warunkiem prawidłowo 

prowadzonych prac ziemnych na zboczach, realizacja zabudowy i infrastruktury nie wpłynie na 

zainicjowanie ruchów masowych zarówno w granicachprojektu planu, jak i na terenach 

przyległych. 

6.3.6.3 Zagrożenie powodzią, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi 

Realizacja ustaleń projektu planu wpłynie na zmianę reżimu wód gruntowych głównie 

z powodu częściowego uszczelnienia terenu, co spowoduje zmniejszenie możliwości 

infiltracyjnych gruntu. Niekorzystne ukształtowanie terenu oraz zabudowa sąsiadujących 

z obszarem projektu planu działek powoduje spływ wód powierzchniowych na teren projektu 

planu. Częściowe zachowanie zdolności infiltracyjnych gruntu utrzymane zostanie w ramach 

powierzchni biologicznie czynnych, które na terenach przeznaczonych pod zabudowę ustalone 

zostały na poziomie nie mniejszym niż 30% powierzchni działki, przy czym na terenie 

o wysokim poziomie wód gruntowych, a więc na terenie 003-M/U31 – nie mniej niż 50%.  

W zakresie odprowadzenia wód opadowych plan ustala zagospodarowanie ich na terenie 

lub odprowadzenie do układu odwadniającego. Ponadto wprowadza zalecenie, aby 

uwzględnić rozwiązania polegające na zagospodarowaniu niezanieczyszczonych wód 
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opadowych w miejscu opadu, w szczególności poprzez retencjonowanie ich na działce 

budowlanej lub rozsączanie do gruntu. Północne tereny obszaru projektu planu położone 

powyżej ul. Goplańskiej należą do zlewni jeziora Jasień. Wody opadowe odprowadzane są do 

jeziora długim odcinkiem kanału deszczowego o średnicy Ø0,80m. Pod względem 

hydrograficznym zlewnia ta wchodzi w skład zlewni potoku Strzyża. Zgodnie z zapisami 

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska 

w planie dla tych terenów wprowadzony został współczynnik spływu określający maksymalne 

natężenie odpływu wód opadowych. 

Jako rozwiązanie zapewniające odbiór nadmiaru wód opadowych i roztopowych jest 

wydzielenie zieleni do utrzymania lub wprowadzenia. W jej obszarze obowiązuje zakaz 

makroniwelacji. Realizacja zagospodarowania i zabudowy określona w projekcie planu pozwoli 

na zminimalizowanie ryzyka zalania działek położonych w najniższych partiach terenu. 

Teren objęty projektem planu nie został zaliczony do obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 10 lat i 100 lat oraz do obszarów 

zagrożonych powodzią raz na 500 lat. Prognozuje się, iż realizacja jego ustaleń nie będzie 

wpływała na powstanie zagrożenia powodzią w jego granicach oraz na terenach przyległych. 

6.3.6.4 Zagrożenie ponadnormatywnymi poziomami pól elektromagnetycznych 

Przez obszar objęty projektem planu biegną dwutorowo napowietrzne linie 

elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV. Linie te zostały wykonane na niskich 

słupach kratowych – typowych dla terenów rolniczych. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami natężenie pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności nie powinno 

przekraczać 10 kV/m, a pola magnetycznego 60 A/m. 

   
Fot. 4. Napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia w granicach projektu planu 

oraz jego sąsiedztwie. 

W związku z tym, w projekcie planu pokazano strefę ograniczeń od istniejących 

napowietrznych linii wysokiego napięcia. W celu ograniczenia oddziaływania pól 

elektromagnetycznych oraz umożliwienia wykorzystania terenu wskazane byłoby skablowanie 

tych linii elektroenergetycznych. Zapisy planu nie ograniczają możliwości przebudowy linii.    
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Zapisy projektu planu nie zakazują lokalizacji anten i stacji bazowych telefonii 

komórkowej. Lokalizacja nadajników telefonii komórkowej powodować będzie występowanie 

nowego źródła pola elektromagnetycznego. Prognozuje się, że w pełni zostaną zachowanie 

i dotrzymane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w rejonie obszaru projektu 

planu. 

6.4 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na ochronę zasobów naturalnych 

6.4.1 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na ochronę występowania 

kopalin 

Na terenie objętym analizowanym projektem planu oraz na terenach do niego 

przyległych nie stwierdzono występowania udokumentowanych złóż kopalin, dlatego 

realizacja jego ustaleń nie będzie miała wpływu na zasoby ich występowania. 

6.4.2 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na gleby i rolniczą przestrzeń 

produkcyjną 

Gleby występujące na terenie objętym granicami projektu planu nie zostały 

zdegradowane w znacznym stopniu. Ich struktura i właściwości zostały naruszone poprzez 

doprowadzenie infrastruktury technicznej do obszarów zabudowanych oraz zanieczyszczenia 

spowodowane użytkowaniem terenów sąsiednich. Sposób dotychczasowego 

zagospodarowania tych terenów oraz niewielki stopień zabudowy pozwoliły na zachowanie 

możliwości pełnienia przez gleby funkcji biologicznych. Duży udział powierzchni biologicznie 

czynnych umożliwia zachowanie właściwości fizycznych, chemicznych oraz biologicznych 

gleby. 

W wyniku realizacji ustaleń projektu planu przekształceniu ulegną właściwości fizyczne 

i chemiczne gleb poprzez utwardzenie podłoża oraz umieszczenie w profilu glebowym 

elementów konstrukcji budowlanych. Ingerencja w głąb profilu glebowego poprzez 

umieszczenie w nim materiałów budowlanych i innych zanieczyszczeń doprowadzi do 

zakłóceń procesu infiltracji. 

Obszar projektu planu nie posiada potencjału agroekologicznego – tworzą go głównie 

słabe grunty rolne IV i V kasy bonitacyjnej, dlatego planowane zagospodarowanie i realizacja 

ustaleń projektu planu nie spowoduje likwidacji cennych zasobów glebowych, ale spowoduje 

przekształcenie pokrywy glebowej.  

6.4.3 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na leśną przestrzeń produkcyjną 

Na terenach objętych analizowanym projektem planu nie występują grunty leśne. 

Najbliższy kompleks leśny – Lasy Otomińskie – znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie tuż za 

południową granicą projektu planu.  

W związku z planowanym zagospodarowaniem obszaru objętego granicami projektu 

planu, prognozuje się, że realizacja ustaleń na tych terenach nie będzie miała wpływu na stan 

zachowania przyległego kompleksu leśnego. 
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6.4.4 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na walory krajobrazowe  

Pod względem krajobrazowym obszar objęty projektem planu oraz jego sąsiedztwo 

stanowi teren częściowo przeobrażony antropogenicznie, z sąsiadującymi zabudowaniami 

i układem komunikacyjnym, wraz z otaczającymi terenami tworzy krajobraz o charakterze 

typowym dla podmiejskich terenów z zabudową mieszkaniową ekstensywną. Tłem dla 

okolicznych terenów mieszkaniowych jest las, będący częścią Otomińskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu, a więc formy ochrony przyrody mającej na celu ochronę cennych 

walorów krajobrazowych.  

Zróżnicowane ukształtowanie terenu powoduje, że obszar projektu planu jest wyjątkowo 

eksponowany w krajobrazie. Część południowa charakteryzuje się dolinnym ukształtowaniem 

rzeźby terenu, z ekstensywną zabudową na tle lasu. Z części północnej natomiast widoczna 

jest panorama miasta, w szczególności jezioro Jasień z okolicznymi terenami zielonymi (fot. 4). 

 

Fot. 4. Panorama rozciągające się z terenu objętego granicami projektu planu w kierunku 

jeziora Jasień, widoczna z ulicy Goplańskiej. 

W wyniku wprowadzenia nowej zabudowy przekształceniu ulegnie lokalny krajobraz. 

Dotychczasowe tereny wolne od zabudowy zostaną zagospodarowane w formie zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej wraz z infrastrukturą techniczną i drogową. Ingerujące niekorzystnie 

w krajobraz będą również procesy budowlane, jednak będzie to oddziaływanie 

krótkoterminowe i chwilowe. Znaczne fragmenty obszaru objętego projektem planu zmienią 

swoje walory krajobrazowe w wyniku prac ziemnych, które przyczynią się do likwidacji 

pokrywy roślinnej, przemieszczeń mas ziemnych i zmiany rzeźby terenu. Po zakończeniu prac 

budowlanych, nowa zabudowa będzie się komponować z już istniejącą zabudową na terenach 

przyległych.  

Ustalenia projektu planu w zakresie zasad kształtowania krajobrazu określają warunki 

zagospodarowania planowanej zabudowy w sposób, który zapewni zachowanie proporcji 

zabudowy oraz ład przestrzenny. W zakresie ochrony istniejącej roślinności wprowadzono 

zapis o maksymalnym zachowaniu zadrzewień. Kolejny zapis mający pozytywny wpływ na 

krajobraz dotyczy realizacji części naziemnych i nadziemnych infrastruktury 

telekomunikacyjnej, którą należy realizować w sposób zamaskowany. Prognozuje się, że 

planowane zagospodarowanie terenu pod względem funkcjonalnym i przestrzennym będzie 

uwzględniać wymagania ładu przestrzennego i krajobrazowego.  
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6.5 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na zabytki, chronione dobra kulturowe 

i wartości materialne 

W granicach projektu planu żaden obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków. Na części 

obszaru objętego projektem planu występuje strefa konserwatorskiej ochrony stanowisk 

archeologicznych. Wszelkie prace ziemne w granicach tej strefy należy prowadzić na zasadach 

określonych przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

 W granicach projektu planu nie występują inne elementy dziedzictwa kulturowego, 

zabytków czy dóbr kultury współczesnej, co zostało potwierdzone poprzez brak wniosków i 

zastrzeżeń Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Realizacja ustaleń projektu 

planu nie będzie oddziaływała na zabytki oraz chronione dobra kulturowe.  

Rozszerzenie funkcji usługowej o mieszkaniową w północnej części terenu zwiększy 

możliwości inwestycyjne terenu, co wpłynie na wzrost jego wartości. Realizacja projektu planu 

pozwoli na wykreowanie przestrzeni mieszkaniowo–usługowej w atrakcyjnej lokalizacji. 

Sąsiedztwo terenów leśnych i wiejski charakter sprzyja rozwojowi ekstensywnej zabudowy 

mieszkaniowej, usług turystyki, rekreacji czy opieki społecznej. Bliskość obwodnicy czyni ten 

teren atrakcyjny dla rozwoju wszelkiego rodzaju usług. Realizacja ustaleń planu umożliwi 

ożywienie gospodarcze i społeczne obszaru. Da szanse na utworzenie nowych miejsc 

zamieszkania lub pracy. 

6.6 Oddziaływania skumulowane skutków realizacji ustaleń projektu planu 

Przez oddziaływanie skumulowane należy rozumieć łączne oddziaływanie wszystkich 

źródeł emisji, jakie wystąpią w rejonie obszaru objętego projektem planu, wraz ze źródłami 

związanymi z tym obszarem bezpośrednio i pośrednio (zewnętrznymi i wewnętrznymi). 

W związku z realizacją ustaleń projektu planu oraz zabudową terenów sąsiednich mogą 

wystąpić okresowe oddziaływania skumulowane. Prognozowane oddziaływania skumulowane, 

mogą przejawiać się przede wszystkim w formie wzrostu zainwestowania terenu, co 

skutkować będzie zmianami cech krajobrazowych i zmianami ogólnego postrzegania 

przestrzeni w obrębie obszaru objętego projektem planu oraz na terenach sąsiednich. 

Ponadto zabudowa realizowana w obszarze projektu planu oraz jego sąsiedztwie pogorszy 

warunki gruntowo-wodne w granicach omawianego terenu. Spływ i stagnacja powietrza ze 

względu na ukształtowanie powierzchni terenu może powodować kumulację zanieczyszczeń 

pochodzącą z terenów otaczających. W związku z planowaną przebudową układu 

komunikacyjnego, m.in. budową ulicy Franciszka Mamuszki (Nowa Gostyńska), z której emisja 

hałasu kumulować się będzie z uciążliwościami akustycznymi od Zachodniej Obwodnicy 

Trójmiasta, pogorszeniu ulegnie klimat akustyczny. 

6.7 Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

realizacji ustaleń projektu planu 

Nie prognozuje się oddziaływań transgranicznych w związku z realizacją zapisów projektu 

planu, gdyż nie wprowadza on funkcji mogących mieć oddziaływanie o charakterze 

ponadlokalnym. 



37 

 

 

6.8 Przewidywane metody analizy skutków realizacji ustaleń projektu planu oraz 

częstotliwość jej przeprowadzenia 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (z późniejszymi zmianami) Prezydent miasta w celu oceny aktualności planów 

miejscowych dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia 

postępy w opracowywaniu planów miejscowych w nawiązaniu do ustaleń Studium. W tym 

okresie dokonywana będzie ocena skutków realizacji ustaleń, między innymi, analizowanego 

projektu planu w kontekście zgłoszonych wniosków o zmianę planów miejscowych lub 

o zmianę Studium. Możliwość realizacji tych wniosków będzie także uzależniona od skutków 

realizacji obowiązującego planu na środowisko przyrodnicze i warunki życia mieszkańców. 

Monitoring poszczególnych komponentów środowiska prowadzony jest również w ramach 

systemu Państwowego Monitoringu Środowiska oraz w ramach sporządzania opracowań 

gminnych i wojewódzkich. 

Podsumowanie 

Przedmiotem prognozy jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

sporządzony dla obszaru o powierzchni 5 ha, położony w południowo-zachodniej części 

Gdańska, w Kiełpinie Górnym, w rejonie ulicy Mamuszki i Goplańskiej. Obszar objęty 

projektem planu jest częściowo niezagospodarowany. W centralnej oraz południowej części 

terenu, znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz mieszkaniowo-usługowa. Południowa część 

projektu planu położona jest w obniżeniu terenowym z wysokim stanem wód gruntowych. 

Dodatkowo bezpośrednio obszar ten graniczy od wschodu z terenem planowanej drogi – ulicy 

Franciszka Mamuszki (Nowej Gostyńskiej), od południa z lasami gminy Kolbudy. 

Na obszarze objętym projektem planu nie występują grunty leśne, które wymagałyby 

uzyskania zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nieleśne, zgodnie z procedurą określoną 

w ustawie z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2017 r. poz. 

1161 z późniejszymi zmianami). 

W wyniku realizacji ustaleń projektu planu nie prognozuje się wystąpienia 

znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi, zarówno 

w kontekście poszczególnych jego komponentów, jak i współzależności pomiędzy nimi. 

Przyjęte w projekcie planu rozwiązania uwzględniają główne uwarunkowania wynikające ze 

struktury środowiska i zagrożeń występujących na tym terenie. Realizacja ustaleń projektu 

planu skutkować będzie następującymi oddziaływaniami na środowisko: 

 pozytywne: 

- zachowanie roślinności hydrogenicznej w ramach zieleni do utrzymania lub 

wprowadzenia,  

- zapewnienie retencji wód opadowych i roztopowych poprzez zakaz 

makroniwelacji, 

- ochrona środowiska gruntowo-wodnego poprzez nakaz odprowadzania ścieków 

sanitarnych do sieci kanalizacyjnej oraz zagospodarowanie wód opadowych 

i roztopowych w terenie, 
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- przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza poprzez nakaz włączenia 

planowanej zabudowy do sieci ciepłowniczej lub poprzez możliwość zastosowania 

niskoemisyjnych źródeł ciepła do ogrzewania, 

- zachowanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych; 

 negatywne: 

- miejscowe, nieodwracalne zmiany i przekształcenia rzeźby oraz podłoża 

gruntowego,  

- ograniczenie możliwości infiltracyjnych wód opadowych i roztopowych 

bezpośrednio do gruntu na części obszaru, 

- zmniejszenie ogólnej powierzchni terenów biologicznie czynnych oraz likwidacja 

części szaty roślinnej, 

- nieznaczne zmiany klimatu akustycznego, 

- nieodwracalne przekształcenie krajobrazu. 

Prognozuje się, że realizacja ustaleń projektu planu nie będzie stanowiła źródła 

zagrożenia dla poszczególnych komponentów środowiska obszaru włączonego w jego 

granice oraz na tereny przyległe. Ponadto nie będzie oddziaływać na obszary włączone 

do sieci Natura 2000 oraz istniejące i proponowane formy ochrony przyrody. Realizacja 

ustaleń projektu planu nie wpłynie na ryzyko powstania poważnych awarii oraz nie 

będzie źródłem oddziaływań transgranicznych.  
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