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1. Oświadczenie autora, o którym 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

AN
U

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 z późn. zm.)
2. Kopie uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości prognozy

TU

PL

3. Załącznik graficzny do prognozy.

EK

Ja niżej podpisany 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
środowisku

i

jego

ochronie,

OJ

o

udziale

społeczeństwa

w ochronie

środowiska

oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 z późn. zm.) do sporządzania Prognoz

PR

oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dariusz Brzeziński
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O

GN

OZ

A

DO

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
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Niniejszą prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono dla potrzeb projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon ulic Wajdeloty
i Grażyny w mieście Gdańsku, do sporządzania którego przystąpiono na podstawie Uchwały
nr XXIV/652/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2016 roku.

Obszar objęty projektem planu jest położony w centralnej części dzielnicy Wrzeszcz i ma
powierzchnię 1,3 ha. Od południa i wschodu ograniczają go ulice Wajdeloty i Grażyny, od zachodu
Park Kuźniczki, od północy natomiast osiedle mieszkaniowe zrealizowane na terenach byłego
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browaru (rys. 1).

DO

Rys. 1. Położenie obszaru objętego projektem planu
Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy topograficznej

A

Teren objęty projektem planu znajduje się częściowo w granicach dwóch obowiązujących

OZ

planów miejscowych, tj.:
• w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny, rejon

GN

ulic Lelewela, Wyspiańskiego, Waryńskiego w mieście Gdańsku (nr 0703). Plan wszedł
w życie w oparciu o uchwałę nr XXXIX/1329/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca
2005r.;

PR
O

• w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon tzw.
Drogi Czerwonej i ulicy Wajdeloty (nr 0708). Plan wszedł w życie w oparciu o uchwałę
nr XXVII/732/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia 2008r.
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W wymienionych dokumentach planistycznych tereny te zostały przeznaczone pod funkcje
i Wajdeloty nie obowiązuje plan miejscowy.
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mieszkaniowo – usługowe (M/U32) oraz usługowe (U33). W obrębie pasów drogowych ulic Grażyny
Na terenie objętym projektem planu dominuje zabudowa usługowa – w jej skład wchodzą
głównie obiekty usług w zakresie handlu, opieki zdrowotnej, gastronomii, edukacji, rekreacji a także
zakłady kosmetyczne i fryzjerskie. W granicach obszaru położony jest również obiekt nieczynnego
basenu oraz budynki mieszkalne (przy ul. Wajdeloty 11 i Grażyny 10).

Obszar objętym projektem planu nie został włączony do obszarów chronionych
w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie przyrody. Występująca w jego granicach roślinność ma
charakter typowo antropogeniczny. Pod względem przyrodniczym na uwagę zasługują zachowane

A

szpalery starodrzewu lipowego znajdujące się na tyłach Dworu Kuźniczki. Ponadto nieopodal
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I

budynku dawnego basenu - pomiędzy Dworem Kuźniczki a kamienicą przy ul. Wajdeloty 11 znajdują
się egzemplarze wierzby białej.

Zachodni fragment obszaru objętego projektem planu znajduje się w granicach zespołu
dworsko – parkowego „Kuźniczki” wpisanego do rejestru zabytków. W jego obrębie zlokalizowane są

Z

fragment założenia parkowego, budynek dworu oraz zlokalizowany na jego zapleczu pawilon
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parkowy. W ewidencji zabytków figurują również znajdujące się w południowo – wschodniej części
obszaru kamienice mieszkalne (przy ul. Wajdeloty 11 i Grażyny 10).
W uchwalonym w 2018 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

PL

przestrzennego miasta Gdańska (Uchwała Rady Miasta Gdańska nr LI/1506/2018 z dnia 23 kwietnia
2018 r. z późn. zm.), obszar objęty projektem planu przeznaczony został w całości pod zabudowę
mieszkaniowo – usługową. Zachodni fragment obszaru znajduje się w obrębie obszaru wpisanego

TU

do rejestru zabytków

Celem sporządzenia analizowanego projektu planu było polepszenie sytuacji parkingowej

EK

rejonu ulic Wajdeloty i Grażyny, jako element działań rewitalizacyjnych w dzielnicy Wrzeszcz Dolny,
zmiana sposobu zagospodarowania nieruchomości w rejonie skrzyżowania tych ulic, oraz

OJ

umożliwienie realizacji parkingów kubaturowych i uzupełnienie pierzei ulicy Grażyny. Z uwagi na
likwidację basenu wskazane było umożliwienie lokalizacji funkcji mieszkaniowej w tym terenie.

PR

W procedowanym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar
znajdujący się w jego granicach podzielony został na cztery tereny funkcjonalne z przeznaczeniem

DO

pod: zabudowę mieszkaniowo – usługową, teren ulicy lokalnej i dojazdowej oraz tereny zieleni.
Prognozuje się, że realizacja ustaleń projektu planu skutkować będzie oddziaływaniami
na środowisko, które w uproszczeniu można przyporządkować do dwóch typów:

A

pozytywne:

OZ

• zachowanie istniejącej zieleni urządzonej i najwartościowszych elementów roślinności;
• uporządkowanie i oczyszczenie terenu.

GN

mało korzystne:

• zmniejszenie zdolności retencyjnych gruntu w wyniku realizacji planowanej zabudowy

PR
O

i zagospodarowania niekubaturowego;

• przekształcenia krajobrazu i zmiany fizjonomii terenu w wyniku wprowadzenia zabudowy;
• wystąpienie oddziaływań o charakterze okresowym związanych z realizacją planowanej
zabudowy.

5
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Analizując położenie poszczególnych obszarów Sieci Natura 2000 oraz zapisy ustaleń projektu
planu należy prognozować, że realizacja jego ustaleń nie będzie oddziaływać na ich integralność
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i przedmiot ich ochrony. Z uwagi na odległość dzielącą obszar objęty projektem planu od terenów
i obiektów objętych pozostałymi formami ochrony w rozumieniu zapisów Ustawy o ochronie
przyrody, nie prognozuje się również aby realizacja zapisów planu mogła negatywnie oddziaływać na
ich stan.

Nie prognozuje się także aby realizacja zapisów projektu planu mogła spowodować
negatywne oddziaływania na zdrowie i warunki życia ludzi.

Zakres i stopień szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko zostały uzgodnione
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowym Powiatowym
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Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku.

6

r.

1. Wprowadzenie
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Zgodnie z art. 17 pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2020 poz. 293 z późn. zm.) projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sporządza się wraz z prognozą oddziaływania tego planu na

środowisko. Jest to wykonanie obowiązku, jaki nakłada art. 46 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 (t. j. Dz. U. 2020, poz. 283 z późn. zm.). Fakt
powstania odrębnego rozporządzenia określającego kształt prognoz oddziaływania na środowisko,
opracowywanych wraz z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
wskazuje na wyjątkowe miejsce tych prognoz w całym systemie ocen oddziaływania na środowisko,

A

określonym ustawą Prawo ochrony środowiska. Prognoza jest dokumentem opracowywanym

DN
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w ramach szczególnego rodzaju projektowania, jakim jest planowanie zagospodarowania
przestrzennego, prowadzące do ustanawiania lub zmiany prawa lokalnego, określającego zasady
korzystania z przestrzeni na obszarze objętym planem. Jako akt prawa miejscowego plan

Z

zagospodarowania przestrzennego pełni funkcję regulacyjną, ustanawiając przeznaczenie terenów
na określone cele i ustalając zasady ich zagospodarowania, godząc jednocześnie interes publiczny
są

przede

wszystkim

odzwierciedleniem

AN
U

z punktu widzenia samorządu lokalnego i interesy indywidualne mieszkańców. Dlatego zapisy planu
pożądanego

stanu

docelowego,

wynikającego

z uwzględnienia wielu różnych przesłanek i interesów.

PL

Ustalenia planu muszą umożliwiać zarówno spełnienie wymagań ochrony zasobów
i funkcjonowania środowiska, jak i m. in. prowadzenie działalności gospodarczej i zaspokojenie

TU

potrzeb społecznych, muszą być one także zaakceptowane przez społeczność lokalną (wyłożenie
planu do publicznego wglądu).

EK

Realizacja wielu uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego odbywa się
cząstkowo (np. w kolejności, w jakiej poszczególni właściciele terenu dzielą lub zbywają swoje

OJ

nieruchomości), w długim okresie czasu (plan jest ważny przeciętnie przez 10-15 lat), przez wiele
niezależnych od siebie podmiotów (fizycznych i prawnych właścicieli oraz władających terenami),

PR

co utrudnia kontrolę osiąganych efektów. Niemal żaden plan zagospodarowania przestrzennego nie
został zrealizowany w pełni, a sformułowanie ustaleń planu nie jest równoznaczne z posiadaniem
środków na jego realizację.

DO

Plan zagospodarowania przestrzennego nie przesądza o ostatecznym zagospodarowaniu
i użytkowaniu terenu – jest to jedynie najbardziej ogólne i ramowe ustalenie wykorzystania dostępnej

A

przestrzeni. Ponieważ realizacja jego ustaleń uwarunkowana jest przez wyżej wspomniane

OZ

okoliczności niepozostające 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

GN

i właściwego wykorzystania środowiska, a osiągnięcie tego celu będzie skuteczne jedynie przy pełnej
koordynacji wysiłku wszystkich uczestników kolejnych procesów decyzyjnych.

PR
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Ze wskazanej wyżej funkcji planu zagospodarowania przestrzennego i sposobu jego realizacji

wynika, że ocena jego wpływu i zmian środowiska spowodowanych jego ustaleniami jest zadaniem
obarczonym wysokim stopniem niepewności, a zakres i siła zmian może nie być zależna
bezpośrednio od propozycji planu. Ciągle nie są także rozpoznane do końca konsekwencje
7

r.

działalności człowieka w środowisku. Prognoza wpływu ustaleń planu na środowisko z samej swojej
istoty zawiera więc oceny hipotetyczne, oparte bardziej na prawdopodobieństwie i zasadach
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logicznego wnioskowania niż konkretnych wyliczeniach dla realizowanych w przyszłości zamierzeń.
Prognoza, analizując skutki najsilniej obciążające środowisko (także sytuacje awaryjne), pełni rolę
informacyjną i ostrzegawczą w stosunku do późniejszych etapów projektowania inwestycji,
wskazując, jakie problemy z zakresu ochrony środowiska muszą być w ich trakcie brane pod uwagę
i rozwiązywane, a także, czym może grozić brak odpowiednich rozwiązań. Na etapie projektu planu
sygnalizuje się dopiero możliwość wystąpienia zagrożeń w przyszłości, ale mogą one nie wystąpić lub
mieć inny (łagodniejszy) charakter, o ile podejmie się odpowiednie działania zapobiegawcze

Przedmiot i cel prognozy

DN
I

1.1.

A

na dalszych etapach projektowania dopuszczonych przedsięwzięć.

Obszar objęty projektem planu, o powierzchni 1,3 ha, położony jest w centralnej części
dzielnicy Wrzeszcz, od południa i wschodu ograniczony został ulicami Wajdeloty i Grażyny, od

Z

zachodu Parkiem Kuźniczki, a od północy osiedlem mieszkaniowym zlokalizowanym na terenach

AN
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byłego browaru (rys.1).

Obszar objęty projektem planu jest położony w bliskim sąsiedztwie centrum dzielnicy
Wrzeszcz. O jego atrakcyjnym położeniu przesądza dogodny dostęp do środków komunikacji

PL

publicznej – obszar jest położony w pobliżu dworca kolejowego Gdańsk – Wrzeszcz, pętli
autobusowej oraz linii tramwajowych biegnących aleją Grunwaldzką. Teren objęty projektem planu
jest w większości zabudowany. W jego obrębie, jak i na terenach do niego przylegających, trwają

TU

aktualnie dalsze przekształcenia. W obecnej chwili w granicach obszaru objętego projektem planu
niezabudowane są jedynie dwa fragmenty terenu: gruntowy plac rozciągający się w sąsiedztwie ul.

EK

Grażyny oraz niewielki skwer u zbiegu ulic Białej i Wajdeloty. Na terenie objętym projektem planu
znajdują się wszystkie sieci infrastruktury technicznej niezbędne do obsługi istniejącej

OJ

i planowanej zabudowy. Zagospodarowanie obszaru objętego projektem planu przedstawia rys.2
Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona dla potrzeb projektu

PR

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon ulic Wajdeloty
i Grażyny w mieście Gdańsku. Podstawowym celem prognozy oddziaływania na środowisko była

DO

analiza i ocena skutków, które mogą wyniknąć z planowanego przeznaczenia terenu dla wszystkich
komponentów środowiska i zdrowia ludzi. Analiza ta została przeprowadzona przy uwzględnieniu:
• uwarunkowań

przyrodniczych

określonych

w

opracowaniu

ekofizjograficznym

A

podstawowym wykonanym na potrzeby przedmiotowego projektu planu;

OZ

• uwarunkowań

przyrodniczych

wynikających

z

założeń

Studium

uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska;

GN

• oceny dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru objętego planem
i terenów przyległych w zakresie generowanych oddziaływań;

PR
O

• oceny charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku obszaru włączonego
w granice projektu planu oraz terenów bezpośrednio przyległych;

• oceny odporności środowiska na degradację oraz jego zdolności do regeneracji;
• oceny zachowania walorów krajobrazowych;

8

• prognozy dalszych zmian w środowisku przy aktualnym jego użytkowaniu;
granicami i tereny sąsiednie;

13
.1
0.
20
20

r.

• oddziaływań, które może wywołać realizacja ustaleń projektu planu na obszar objęty jego

• wpływu realizacji ustaleń projektu planu na poszczególne komponenty środowiska
przyrodniczego oraz kulturowego;

• potencjalnego wpływu realizacji ustaleń projektu planu na

jakość środowiska

i warunki życia mieszkańców oraz na zachowanie wartości kulturowych analizowanego
obszaru;

• oceny oddziaływań powodowanych realizacją ustaleń analizowanego planu miejscowego

PR

OJ

EK

TU

PL

AN
U

Z

DN
I

A

na obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy

OZ

1.2.

A

DO

Rys. 2. Zdjęcie lotnicze obrazujące sposób zagospodarowania terenu objętego projektem planu oraz
jego sąsiedztwa.
Źródło: opracowanie własne na podstawie zdjęcia lotniczego

Niniejsza

prognoza

oddziaływania

na

środowisko

projektu

miejscowego

planu

GN

zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon ulic Wajdeloty i Grażyny w mieście Gdańsku
(nr planu 0716) składa się z:

PR
O

a) części opisowej,
b) części graficznej.

Część opisowa prognozy zawiera charakterystykę struktury i stanu antropizacji środowiska.

Ponadto przedstawione zostały istotne, z punktu widzenia ochrony środowiska, ustalenia projektu

9

planu na środowisko i zdrowie mieszkańców wraz z wnioskami dotyczącymi ich łagodzenia.
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W prognozie określono i oceniono następujące zagadnienia:

r.

planu (dosłowne brzmienie ustaleń nie jest cytowane) oraz ocena skutków realizacji ustaleń projektu

• w zakresie skutków:

- realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na

poszczególne elementy środowiska,

- realizacji ustaleń projektu planu z uwzględnieniem przewidywanych znaczących

oddziaływań

(bezpośrednich,

pośrednich,

wtórnych,

skumulowanych,

krótkoterminowych, średnioterminowych, stałych i chwilowych oraz pozytywnych
i negatywnych na środowisko).

A

• w zakresie oceny:

DN
I

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

i zdolności do regeneracji oraz tendencji do zmian przy braku realizacji ustaleń projektu
planu miejscowego,

- rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń zawartych w projekcie

Z

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

AN
U

- rozwiązań określonych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania terenu,

wynikających z potrzeb ochrony środowiska, prawidłowości gospodarowania zasobami
przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,

PL

- zagrożeń dla środowiska, z uwzględnieniem wpływu na zdrowie ludzi, w tym również

mieszkańców,

- skutków dla istniejących form ochrony przyrody oraz innych obszarów chronionych,

TU

- zmian w krajobrazie.

Prace terenowe nad określeniem aktualnego stanu środowiska przyrodniczego zostały

EK

przeprowadzone w okresie od wiosny 2017 roku do wiosny 2020 roku. Poprzedzono je szczegółową
analizą dostępnych materiałów archiwalno–dokumentacyjnych. Część graficzną prognozy stanowi

OJ

mapa pt. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon ulic Wajdeloty i Grażyny w mieście Gdańsku (nr planu 0716).

PR

Na mapie tej została przedstawiona w ujęciu przestrzennym synteza omówionych w części opisowej
skutków realizacji ustaleń projektu planu. Mapa stanowi integralną część prognozy oddziaływania na

DO

środowisko.

Zakres i stopień szczegółowości niniejszej prognozy został uzgodniony z Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska

A

w Gdańsku. Kopie uzgodnień zostały dołączone do niniejszej prognozy w formie załączników.

OZ

Przy sporządzaniu niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko wykorzystano
następujące materiały:

GN

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon ulic
Wajdeloty i Grażyny w mieście Gdańsku, Biuro Rozwoju Gdańska, Gdańsk 2020 r.;

PR
O

2. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon ulic Wajdeloty i Grażyny w mieście Gdańsku, Zespół
Środowiska, Biuro Rozwoju Gdańska, Gdańsk 2018 r.;

10

r.

3. Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został
przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy
27 marca 2017 roku);
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benzo(a)pirenu (Uchwała nr 352/XXXIII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia
4. Baza danych geologiczno-inżynierskich, wraz z opracowaniem, Atlasu geologicznoinżynierskiego, Aglomeracji Trójmiejskiej Gdańsk – Sopot – Gdynia; PIG Gdańsk,
listopad 2007 r.;

5. Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie miasta
Gdańska, opracowany wg stanu na dzień 28 września 2018 r.;

6. Ekofizjografia Gdańska, dla potrzeb Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

A

przestrzennego Gdańska – Biuro Projektów i Wdrożeń Proekologicznych, PROEKO, Gdańsk

DN
I

1998 r.;

7. Geomonitoring - Ocena stanu dynamiki i jakości wód podziemnych na terenie Gdańska
i Sopotu. PIG, 2012r.;

8. Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz Gdańska nr 27, PIG, PG „POLGEOL” w Warszawie,

Z

Warszawa, 1998 r.;

AN
U

9. Mapy akustyczne miasta Gdańska, Gdańsk, 2017 r.;

10. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, hydroportal (isok.gov.pl)
2015r., zaktualizowane w 2017 r.;

PL

11. Opracowanie ekofizjograficzne do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Gdańska, Biuro Rozwoju Gdańska, Zespół Ochrony Środowiska,
grudzień 2006 r.;

TU

12. Opracowanie ekofizjograficznego do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Środowiska, 2017 r.;

EK

przestrzennego miasta Gdańska - aktualizacja, Biuro Rozwoju Gdańska, Zespół Ochrony
13. Prace problemowe środowiska geograficznego miasta Gdańska, „Geoprojekt” Gdańsk,

OJ

1971 r.;

14. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022. Uchwała Sejmiku

PR

Województwa Pomorskiego Nr 321/XXX/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.;
15. Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdańska, Gdańsk, 2018,

DO

16. Program ochrony środowiska dla miasta Gdańska na lata 2018-2023 przyjęty przez Radę
Miasta Gdańska Uchwałą nr LV/1569/18 w dniu 28 czerwca 2018 r.;
17. Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla terenu miasta Gdańska,

A

PIG/PIB, 2011,

OZ

18. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska,
Uchwała Rady Miasta Gdańska nr LI/1506/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r.;

GN

19. Szukalski J., Środowisko geograficzne Trójmiasta, Uniwersytet Gdański – skrypty uczelniane,
Sopot, 1971 r.;

PR
O

20. Trapp J. i in., Klimat aglomeracji gdańskiej, Zeszyty Naukowe Wydz. BGiO UG, Geografia 16,
1987 r.

11

Uwarunkowania
zagospodarowania

wynikające

ze

przestrzennego

Studium
miasta

uwarunkowań

Gdańska,

innych

i

kierunków

r.

2.

dokumentów

2.1.
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planistycznych, inwentaryzacyjnych i studiów dotyczących środowiska

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Gdańska

W uchwalonym w 2018 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Gdańska (Uchwała nr LI/1506/2018 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia
2018 r. zmieniona Uchwałą nr XII/218/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 czerwca 2019 r.) obszar
objęty projektem planu przeznaczony został w całości pod dominującą funkcję związaną z zabudową

A

mieszkaniowo – usługową. Zachodni fragment obszaru znajduje się w obrębie obszaru wpisanego

PR
O

GN

OZ

A

DO

PR

OJ

EK

TU

PL

AN
U

Z

DN
I

do rejestru zabytków (rys. 3).

Rys. 3. Przeznaczenie obszaru objętego projektem planu określone w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska (2018r).

Źródło: opracowanie własne
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Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 dla aglomeracji trójmiejskiej

r.

2.2.
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w województwie pomorskim

W marcu 2017 roku uchwalona została Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy
aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10
oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu (Uchwała nr 352/XXXIII/17 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 roku).
Konieczność

opracowania

aktualizacji

Programu

ochrony

powietrza

wynikała

z utrzymującego się zakwalifikowania do klasy C strefy aglomeracji trójmiejskiej w zakresie dwóch
zanieczyszczeń powietrza: pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w nim benzo(a)pirenu.

W ramach przygotowania Aktualizacji Programu zinwentaryzowano emisję analizowanych

A

zanieczyszczeń:
przemysłowych);
• ze źródeł liniowych (transport samochodowy);

DN
I

• ze źródeł punktowych (energetycznych, np. elektrociepłownie, lokalne kotłownie oraz

Z

• ze źródeł powierzchniowych ujmując w tej kategorii tzw. „niską emisję”, czyli emisję

AN
U

pochodzącą z indywidualnych systemów grzewczych zlokalizowanych na terenie miasta;
• dodatkowo z rolnictwa, upraw, hodowli, a także emisję niezorganizowaną;
• emisję napływową, spoza terenu strefy.

Wyniki przeprowadzonego modelowania stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 dla

PL

2015 roku wskazują brak przekroczeń dopuszczalnego stężenia średniorocznego w strefie
aglomeracji trójmiejskiej. Na obszarze strefy aglomeracji trójmiejskiej zlokalizowano obszary

TU

występowania przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń dobowych pyłu zawieszonego PM10.
Obszar objęty projektem planu położony jest w strefie, w której nie odnotowano przekroczeń

EK

dobowych pyłu zawieszonego PM10 (rys. 3).

Analizując otrzymane rozkłady stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu można zauważyć, że

OJ

przekroczenie poziomu docelowego (1 ng/m3) występuje na przeważającym obszarze strefy
aglomeracji trójmiejskiej. Obszar objęty projektem planu położony jest w obrębie granicy stref,

PR

w których wartości przekroczeń benzo(a)pirenu w 2015 roku mieściły się w przedziale od 1,5 do
2 ng/m3 (rys. 4).

Rozkład stężeń oraz lokalizacja obszarów przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10

DO

i benzo(a)pirenu nie są wprost zależne od lokalizacji źródeł emisji, ale zależą również od innych
czynników. Przede wszystkim od panujących warunków meteorologicznych oraz możliwości

A

przemieszczania się zanieczyszczeń na terenie całej strefy oraz jej bliższego i dalszego otoczenia.

OZ

Nie przewiduje się aby realizacja zapisów projektu planu doprowadziła do wzrostu stężenia
pyłu PM10 . Zapisy projektu planu nie są sprzeczne z założeniami zawartymi w Aktualizacji programu

GN

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

PR
O

dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.
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Rys. 4. Położenie obszaru objętego projektem planu na tle rozkładu liczby dni z przekroczeniem
dopuszczalnej wartości stężenia 24-godzinnego dla pyłu zawieszonego PM10 w strefie

PL

aglomeracji trójmiejskiej w roku bazowym 2015.

PR
O

GN

OZ

A

DO

PR

OJ

EK

TU

Źródło: Aktualizacja Programu ochrony powietrza…

Rys. 5. Położenie obszaru objętego projektem planu na tle rozkładu stężeń średniorocznych
benzo(a)pirenu w strefie aglomeracji trójmiejskiej w roku bazowym 2015.

Źródło: Aktualizacja Programu ochrony powietrza…
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Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdańska

r.

2.3.

W 2018 roku Rada Miasta Gdańska uchwaliła Program ochrony środowiska przed hałasem dla
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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. Dla wskaźnika LDWN warunki określane jako
„niedobre” lub „złe” występują na powierzchni 5,1 km2. Na obszarach tych znajduje się 3,6 tys. lokali
mieszkalnych, w których mieszka łącznie 9,0 tys. osób. Dla wskaźnika LN (pora nocna) warunki

A

określane jako „niedobre” lub „złe” występują na powierzchni 3,7 km2. Na obszarach tych znajduje

DN
I

się 2,8 tys. lokali, w których mieszka łącznie 7,2 tys. osób. Narażenie na ponadnormatywny poziom
hałasu tramwajowego jest znacznie mniejsze niż w przypadku hałasu drogowego. Z Mapy
akustycznej 2017 wynika, że dla wskaźnika LDWN warunki określane jako „niedobre” występują na

Z

powierzchni 0,1 km2. Na obszarach tych znajduje się 0,1 tys. lokali mieszkalnych, w których mieszka
łącznie 0,2 tys. osób. Dla wskaźnika LN (pora nocna) warunki określane jako „niedobre” występują na

AN
U

powierzchni 0,1 km2. Na obszarach tych znajduje się 0,1 tys. lokali, w których mieszka łącznie 0,2 tys.
osób. Źródłami hałasu przemysłowego są przedsiębiorstwa związane są z przemysłem portowym.
Wiele z nich znajduje się na terenach po byłej Stoczni Gdańskiej lub na terenach portowych (DCT,

PL

Pomorskie Centrum Logistyczne). Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku od
zakładów przemysłowych, objętych Mapą akustyczną 2017, mają zasięg minimalny (średnio

TU

kilkadziesiąt metrów od zakładów) i odnoszą się do terenów zamieszkałych przez niewielką liczbę
mieszkańców.

Kierunki działań – hałas drogowy:

EK

• planowanie rozwoju sieci transportu w mieście z uwzględnieniem m.in. emisji hałasu do
środowiska,

OJ

• usprawnienie i uprzywilejowanie połączeń transportem zbiorowym,
• stopniowe eliminowanie ruchu tranzytowego z obszaru miasta,

PR

• ograniczanie roli transportu indywidualnego w centralnych rejonach miasta,
• rozbudowa sieci nowoczesnych węzłów integracyjnych i przesiadkowych,

DO

• powiększanie stref płatnego parkowania i ograniczonej dostępności,
• ograniczanie prędkości ruchu pojazdów osobowych, poprzez rozszerzanie stref ruchu
uspokojonego,

A

• utrzymywanie w należytym stanie technicznym nawierzchni drogowych,

OZ

• budowa, modernizacje i remonty istniejących dróg z uwzględnieniem stosowania
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych, w tym nawierzchni cichych, stopniowe

GN

eliminowanie stosowania nawierzchni o podwyższonej hałaśliwości na terenach
chronionych,

PR
O

• tworzenie stref z zakazem lub ograniczeniem ruchu pojazdów ciężarowych w centrum
miasta,

• rozwój alternatywnych form komunikacji w mieście, w szczególności komunikacji
rowerowej,

15
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• tworzenie pasów zwartej zieleni ochronnej.
Aktualny stan warunków klimatu akustycznego terenu objętego projektem planu nie wymaga

2.4.

Program ochrony środowiska dla miasta Gdańska
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ograniczenia zasięgu ponadnormatywnych poziomów hałasu w środowisku.

Program ochrony środowiska dla miasta Gdańska na lata 2015-2018 z perspektywą do roku
2020 (POŚ) został przyjęty przez Radę Miasta Gdańska Uchwałą nr XXX/842/16 w dniu
27 października 2016 roku. W programie przyjęto cele perspektywiczne, które mają charakter stałych
dążeń i są możliwe do osiągnięcia w perspektywie do roku 2020 oraz cele średniookresowe.

W ustaleniach analizowanego projektu planu uwzględniono wynikające z Programu zadania

A

odnoszące się do planowania przestrzennego, w tym m.in.:
-

DN
I

• w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza:

zadanie I.6 - uwzględnienie problemów poprawy jakości powietrza i ochrony klimatu
w opracowaniach planistycznych i projektowych;

• w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych:
zadanie III.1 - wprowadzenie zapisów do miejscowych planów zagospodarowania

Z

-

elektromagnetyczne;
• w zakresie gospodarowania wodami:

zadanie IV.2 - zastosowanie zapisów w dokumentach planistycznych służących

PL

-

AN
U

przestrzennego w zakresie możliwości lokalizacji urządzeń emitujących promieniowanie

zwiększeniu retencji oraz infiltracji wód opadowych i roztopowych,
-

zadanie IV.3 - uwzględnianie granic obszarów narażonych na niebezpieczeństwo

TU

powodzi, przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego oraz ryzyka
powodziowego w zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

EK

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, decyzjach administracyjnych;
• w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych:
zadanie IX.1 - umieszczanie zapisów w dokumentach planowania i zagospodarowania

OJ

-

przestrzennego dotyczących tworzenia spójnego systemu obszarów chronionych

PR

i przeciwdziałaniu fragmentacji przestrzeni przyrodniczych (zachowanie ciągłości
przestrzennej struktur Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie oraz

DO

zachowanie powiązań korytarzy ekologicznych i ochrona różnorodności biologicznej
i krajobrazowej);
-

zadanie IX.9 - ochrona zagrożonych wyginięciem rodzimych gatunków występujących na

A

terenie miasta Gdańska.

OZ

Ustalenia projektu planu uwzględniają uwarunkowania przyrodnicze występujące w jego
granicach. Zapisy projektu planu nie stoją w sprzeczności z ustaleniami zawartymi w programie.

GN

Analizowany projekt planu zawiera m.in. zapisy uwzględniające konieczność retencjonowania części
wód opadowych oraz nie wpływa na fragmentaryzację przestrzeni przyrodniczej, w tym również na

PR
O

ciągłość struktur OSTAB.

16
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3. Informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko dla innych,
przyjętych dokumentów
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska
poddane zostało procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w trakcie której
sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. W Prognozie
zidentyfikowano oddziaływania na środowisko i zdrowie mieszkańców, które wynikają bezpośrednio
z ustaleń studium. Należy podkreślić, że wskazany w dokumencie studium zrównoważony rozwój
miasta do wewnątrz, związany będzie z określonymi skutkami dla środowiska i nie zawsze będą to
skutki pozytywne. Zrównoważone zagospodarowanie miasta może, w początkowej fazie realizacji,
powodować określone negatywne skutki dla środowiska i stanowić uciążliwości dla mieszkańców, ale

A

w kontekście końcowego zaplanowanego efektu korzystnie wpłynie na standardy zamieszkania,

DN
I

rekreacji i wypoczynku mieszkańców. W związku z realizacją tych ustaleń mogą wystąpić
oddziaływania skumulowane. Kumulacja oddziaływań wynikać będzie z nakładania się oddziaływań
pochodzących z planowanego zagospodarowania oraz związanych z realizacją inwestycji celu

Z

publicznego zapisanych w programach rządowych, wojewódzkich i branżowych, które konkretnie
zostały uwzględnione w projekcie studium i będą możliwe do realizacji w ramach wskazanych

AN
U

struktur przestrzennych lub będą realizowane niezależnie od jego ustaleń.
W prognozie stwierdzono, iż realizacja ustaleń projektu studium powodować będzie rozmaite
oddziaływania, m.in. negatywne bezpośrednie i pośrednie, chwilowe, krótkotrwałe, średniookresowe

PL

i długotrwałe. Oddziaływania te wpływać będą na poszczególne komponenty środowiska, w tym
szczególnie na poziom różnorodności biologicznej. Jednak zaproponowane w Prognozie środki
i

eliminujące

zidentyfikowane

niekorzystne

skutki

znacząco

ograniczą

te

TU

ograniczające
oddziaływania.

EK

W prognozie stwierdzono ponadto, że realizacja ustaleń studium spowoduje następujące
oddziaływania na środowisko i warunki życia mieszkańców w odniesieniu do obszaru objętego
projektem planu:

OJ

• rozwój struktur urbanistycznych do wewnątrz miasta wiązać się będzie z nieodwracalnymi
zmianami: rzeźby terenu i budowy geologicznej warstw przypowierzchniowych podłoża
Część

oddziaływań

PR

gruntowego.

będzie

minimalizowana

poprzez

odtworzenie

powierzchni przepuszczalnych, wtórne zagospodarowanie mas ziemnych po zakończeniu

DO

prac budowlanych;

• nie przewiduje się zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, założono kompleksową
ochronę wód oraz eliminację zagrożeń dla ich czystości;

A

• dalsze, typowe zmiany w krajobrazie dokonujące się poprzez wprowadzenie nowych

OZ

obiektów usługowych oraz nowego, często odmiennego zagospodarowania.

GN

Gminny Program Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2023 został przyjęty przez Radę

Miasta Gdańska uchwałą nr XXXVIII/1012/17 w dniu 25 kwietnia 2017 roku. Teren objęty projektem

PR
O

planu nie został wskazany jako obszar działań rewitalizacyjnych i dlatego też nie był przedmiotem
analiz przeprowadzonych w prognozie oddziaływania na środowisko Gminnego Programu
Rewitalizacji.

17
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Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego wraz ze stanowiącym
jego część Planem zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk – Gdynia
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– Sopot 2030 został przyjęty uchwałą nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego w dniu
29 grudnia 2016 roku. Do Planu sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko skutków jego
realizacji. Celem prognozy było ustalenie, na ile przyjęte w projekcie Planu Zagospodarowania
Przestrzennego

Województwa

Pomorskiego

2030,

a

tym

samym

w projekcie

Planu

zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk- Gdynia–Sopot 2030, cele,
kierunki, zasady oraz działania składające się na politykę przestrzenną województwa, sprzyjać będą
realizacji ustalonej na poziomie międzynarodowym polityce ekologicznej. Wskazane zostały również
oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska w odniesieniu do obszarów objętych

A

ochroną prawną walorów przyrody i krajobrazu, dużych ekosystemów, w tym szczególnie środowisko
zaproponowanych

rozwiązań,

mających

na

celu

i zabudowywania terenów otwartych.

DN
I

morskie oraz korytarze ekologiczne. W prognozie przeprowadzono również analizę skuteczności
ograniczanie

zjawiska

suburbanizacji

W prognozie stwierdzono, że Plan realizuje w większości założenia polityki ekologicznej.

Z

Cztery cele i przeważająca większość kierunków korzystnie wpłynie na realizację celów polityki

AN
U

ekologicznej. Jednak trzy kierunki sformułowane w obrębie celu 2, rażąco nie uwzględniają celów
ekologicznych. Są to: cel 2.4. Kształtowanie racjonalnej struktury przestrzennej sieci transportowej,
cel 2.5. Zwiększanie stopnia bezpieczeństwa energetycznego i sprawności systemów produkcji,

PL

przesyłu i dystrybucji energii oraz cel 2.7 Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających
zdolności obronne państwa. Wszystkie wymienione cele nie dotyczą obszaru objętego projektem

TU

planu.

EK

4. Prognoza dalszych zmian w środowisku przy dotychczasowym użytkowaniu

OJ

terenu objętego projektem planu

Przedmiotowy teren objęty projektem planu jest fragmentem struktury miejskiej, której

PR

środowisko przyrodnicze zostało bardzo silnie przekształcone. W chwili obecnej zainwestowanie
obszaru tworzy głównie zabudowa usługowa oraz, w zdecydowanie mniejszym stopniu, zabudowa
mieszkaniowa. Udział powierzchni biologicznie czynnych jest w obrębie obszaru objętego projektem

DO

planu stosunkowo niski i nie przekracza 20%.
Zmiany dotyczące poszczególnych komponentów środowiska, które zachodzą obecnie

A

w granicach analizowanego obszaru dotyczą głównie procesów charakterystycznych dla centrów

OZ

miejskich. Najistotniejsze oddziaływania objawiają się w wysokim poziomie antropopresji,
podwyższonym poziomie hałasu w środowisku oraz w podwyższonych okresowo stężeniach

GN

zanieczyszczeń w powietrzu. Ich źródłem jest ruch pojazdów samochodowych poruszających się po
sąsiednich ulicach. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na stan aerosanitarny w obrębie terenu
objętego projektem planu jest również sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, w obrębie której wiele

PR
O

mieszkań jest wciąż opalanych paliwami stałymi. W paleniskach domowych często spalane są paliwa
złej jakości a nierzadko również odpady - tworzywa sztuczne, papier chlorowany, płyty wiórowe lub
pilśniowe, płyty politurowane czy stara odzież. Uwalniane w procesie spalania odpadów związki są

18

r.

szczególnie niebezpieczne, mogą zawierać wiele szkodliwych substancji, takich jak np.: dioksyny czy
furany. Wpływ tego typu czynnika na stan aerosanitarny jest szczególnie odczuwalny podczas
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okresów bezwietrznej, inwersyjnej pogody kiedy emitowane zanieczyszczenia gazowe kumulują się
w warstwie przyziemnej atmosfery.

Przekształcenia środowiska zauważalne są również w niewielkim udziale powierzchni terenów
czynnych biologicznie oraz w składzie gatunkowym szaty roślinnej, którą budują głównie sztucznie
utrzymywane powierzchnie trawiaste, nasadzenia drzew i krzewów oraz spontanicznie rozwijająca
się miejscami roślinność synantropijna. Niekorzystny wpływ na stan środowiska obszaru objętego
projektem planu wywiera także zjawisko nieuporządkowanego deponowania odpadów w pobliżu
MGO (Miejsca Gromadzenia Odpadów) na podwórzu przy ul. Grażyny 10. W miejscu tym często,

A

niezgodnie z zasadami gospodarowania odpadami na terenie Gdańska, składowane są odpady

DN
I

wielkogabarytowe, gruz lub odpady drewniane (fot.1). Odpady drewniane i gruz powinny być
zawożone do PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Natomiast odpady
wielkogabarytowe powinny być wystawiane tylko podczas zbiórek objazdowych, regularnie

Fot.1 Miejsce gromadzenia odpadów (MGO)
zlokalizowane przy ul. Grażyny. Na fotografii
widoczne masy odpadów deponowane poza
pojemnikami, bezpośrednio na powierzchni
gruntu

GN

OZ

A

DO

PR

OJ

EK

TU

PL

AN
U

Z

organizowanych w Gdańsku.

PR
O

Fot.2 Częściowo utwardzony plac nieopodal
obiektu nieczynnej pływalni miejskiej
wykorzystywany jako parking

19

r.

Istotnym negatywnym procesem zachodzącym w obrębie terenu objętego projektem planu
jest wykorzystywanie placu, o częściowo jedynie utwardzonej nawierzchni, zlokalizowanego
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pomiędzy ulicą Grażyny a obiektem dawnej pływalni. Obszar ten jest aktualnie intensywnie
użytkowany jako parking (fot. 2). Gruntowe fragmenty nawierzchni placu są degradowane
mechanicznie poprzez poruszające się pojazdy a powstające na placu parkingowym odcieki infiltrują
do gruntu. Procesy te mogą prowadzić do zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego a także
do przenikania zanieczyszczeń do wód Strzyży.

5. Wytyczne do projektu planu wynikające z uwarunkowań określonych

DN
I

A

w opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym

W opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym wykonanym na potrzeby projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon ulic Wajdeloty
i Grażyny w mieście Gdańsku (nr planu 0716) sporządzonym w 2020 r. określono zasady

Z

kształtowania i ochrony środowiska. Na podstawie dokonanej charakterystyki oraz diagnozy stanu

AN
U

funkcjonowania środowiska przyrodniczego, przyjęto następujące kierunki kształtowania i ochrony
środowiska dla tego terenu:

• uwzględnienie wzrostu uciążliwości akustycznych oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza
z

ruchem

samochodowym

w

obrębie

ulic

Kilińskiego,

Wajdeloty

PL

związanych

i Białej po realizacji Galerii Metropolia oraz ze wzrostem ruchu pociągów na linii kolejowej
E-65 i SKM;

TU

• rozważenie zachowania szpalerów lipowych od strony parku Kuźniczki oraz w sąsiedztwie
budynku basenu „Start” od strony ulicy Grażyny;

EK

• zachowanie skupisk drzew oraz kształtowanie zieleni na terenie skweru zlokalizowanego
przy ulicy Wajdeloty, nieopodal budynku Dworu Kuźniczki;

OJ

• rozważenie zastosowania do oświetlenia terenu rozwiązań technicznych, które nie będą

PR

powodowały niekontrolowanego rozpraszania światła.

DO

6. Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

A

oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) w procedurze sporządzania

OZ

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon ulicy Wajdeloty
i Grażyny w mieście Gdańsku zapewniono możliwość składania uwag i wniosków do prognozy

GN

oddziaływania na środowisko. We wskazanym terminie, tj. do 11 lipca 2016 roku nie wpłynęły żadne

PR
O

uwagi i wnioski.

20

Ustalenia obowiązującego planu miejscowego oraz planów dla terenów
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7.1.

r.

7. Informacje o zawartości i celach sporządzania projektu planu

przyległych
Na

terenie objętym analizowanym projektem

planu obowiązują dwa miejscowe plany

zagospodarowania przestrzennego:

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny, rejon ulic Lelewela,
Wyspiańskiego, Waryńskiego w mieście Gdańsku (nr 0703), zatwierdzony uchwałą
nr XXXIX/1329/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2005 r.;

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz, rejon tzw. Drogi Czerwonej

A

i ulicy Wajdeloty (nr 0708) zatwierdzony uchwałą nr XXVII/732/08 Rady Miasta Gdańska
z dnia 28 sierpnia 2008 r.).

DN
I

W wymienionych dokumentach planistycznych tereny przeznaczono pod funkcje mieszkaniowo –
usługowe (003-M/U32) oraz usługowe (002-U33, 003-U33). Na fragmentach obszaru objętego
projektem planu, w obrębie pasów drogowych ulic Grażyny i Wajdeloty nie obowiązuje plan

OZ

A

DO

PR

OJ

EK

TU

PL

AN
U

Z

miejscowy (rys.6).

Rys.6. Położenie obszaru objętego projektem planu na tle obowiązujących miejscowych planów

GN

zagospodarowania przestrzennego

PR
O

7.2.

Cele sporządzenia projektu planu

Celem sporządzenia analizowanego projektu planu było polepszenie sytuacji parkingowej

rejonu ulic Wajdeloty i Grażyny, jako element działań rewitalizacyjnych w dzielnicy Wrzeszcz Dolny,

21

r.

zmiana sposobu zagospodarowania nieruchomości w rejonie skrzyżowania wspomnianych ulic oraz
dopuszczenie realizacji parkingów kubaturowych i uzupełnienie pierzei ulicy Grażyny. Z uwagi na

7.3.
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likwidację basenu wskazane było umożliwienie lokalizacji funkcji mieszkaniowej w tym terenie.

Analizowane warianty projektu planu

Z uwagi na stopień zainwestowania obszaru objętego projektem planu oraz niewielką jego
powierzchnię wariantowanie dotyczyło jedynie przeznaczenia poszczególnych terenów oraz zakresu
zachowania występujących w jego obrębie cennych egzemplarzy drzew oraz terenów zieleni. Osobno
analizowane było proponowane odkrycie koryta Strzyży na odcinku biegnącym przez obszar objęty
projektem planu. Ostatecznie zdecydowano się na pozostawienie koryta w formie skanalizowanej.

A

Uznano również, że celowe będzie przeznaczenie skweru zlokalizowanego przy ulicy Wajdeloty pod

DN
I

zieleń urządzoną (inwestycja ta została już zrealizowana). Do treści projektu planu wprowadzono
również zapis nakazujący zachowanie szpalerów lipowych zachowanych po wschodniej i zachodniej
stronie budynku dawnego basenu. Nakazano również uzupełnienie wspomnianych szpalerów przy
jednoczesnym dopuszczeniu zmiany składu gatunkowego drzewostanu tworzącego szpalery zgodnie

7.4.

AN
U

Z

z warunkami siedliskowymi. Dopuszczono także wycinkę pojedynczych drzew.

Wydzielone strefy (tereny) funkcjonalne

W granicach obszaru objętego projektem planu wydzielono cztery strefy funkcjonalne, są to:

PL

• teren 001-M/U32 przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo – usługową, zawierającą
zabudowę mieszkaniową intensywną (domy mieszkalne powyżej 4 mieszkań) i/lub usługi
(komercyjne i publiczne) z dopuszczeniem mieszkań integralnie związanych z prowadzoną

TU

działalnością gospodarczą oraz parkingów i/lub garaży dla samochodów osobowych,
powierzchnię 1,00 ha;
• teren

002-ZP62

EK

innych niż na potrzeby inwestycji, za wyjątkiem garaży boksowych. Obszar zajmuje
przeznaczony

pod

miejską

zieleń

urządzoną

ogólnodostępną

OJ

z dopuszczeniem obiektów obsługujących użytkowników, niewymagających pozwolenia na
budowę. Obszar zajmuje powierzchnię 0,07 ha;

PR

• teren ulicy lokalnej 003-KD81 – odcinek ulicy Wajdeloty, z dopuszczeniem obiektów
stanowiących tradycyjne wyposażenie ulic, np.: kiosków z prasą, punktów sprzedaży

DO

biletów, budek telefonicznych, wiat przystankowych, w tym również na lokalizacjach
tymczasowych. Obszar zajmuje powierzchnię 0,16 ha;
• teren ulicy dojazdowej 004-KD80 – odcinek ulicy Grażyny, z dopuszczeniem obiektów

A

stanowiących tradycyjne wyposażenie ulic, np.: kiosków z prasą, punktów sprzedaży

OZ

biletów, budek telefonicznych, wiat przystankowych, w tym również na lokalizacjach

GN

tymczasowych. Obszar zajmuje powierzchnię 0,07 ha.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej

PR
O

7.5.

Obsługa budynków istniejących i planowanych w zakresie infrastruktury technicznej będzie
realizowana w następujący sposób:

22
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• zaopatrzenie w wodę w oparciu o istniejące miejskie sieci wodociągowe i ujęcia wody
„Czarny Dwór” i „Zaspa”;
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• odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni
ścieków „Wschód”;

• odprowadzenie wód opadowych do układu odwadniającego (układ obejmujący szczelne,
otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, cieki naturalne, kanały, rowy
i drenaże) lub zagospodarowanie na terenie;

• teren wyposażony jest w kablową sieć elektroenergetyczną średniego i niskiego napięcia,
w oparciu o którą energia elektryczna może być dostarczana również do obiektów
zrealizowanych w przyszłości w oparciu o zapisy projektu planu;

A

• w granicach obszaru objętego projektem planu oraz w jego sąsiedztwie znajduje się

DN
I

gazowa sieć średniego ciśnienia. Zapisy projektu planu dopuszczają również zastosowanie
gazu bezprzewodowego;

• zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych
źródeł energii;

AN
U

Z

• gospodarka odpadami prowadzona będzie w oparciu o przepisy odrębne.

8. Przewidywane znaczące oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne,

PL

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe
i chwilowe, pozytywne i negatywne) na środowisko, w tym na obszar Natura 2000
Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na obszary i obiekty podlegające

TU

8.1.

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

EK

w tym na obszary Sieci Natura 2000 oraz na elementy Ogólnomiejskiego

OJ

Systemu terenów Aktywnych Biologicznie
W granicach obszaru objętego projektem planu nie występują obszary oraz obiekty prawnie
taką ochroną.

terenami,

które

objęto

ochroną

są:

Otulina

Trójmiejskiego

Parku

DO

Najbliższymi

PR

chronione na podstawie przepisów Ustawy o ochronie przyrody ani obiekty planowane do objęcia

Krajobrazowego, położona w odległości około 0,7 km na południowy zachód względem obszaru
objętego projektem planu oraz Trójmiejski Park Krajobrazowy, którego granica znajduje się

A

w odległości około 2,1 km w kierunku zachodnim. W odniesieniu do obszarów należących do sieci

OZ

Natura 2000 najbliżej położony jest obszar „Zatoka Pucka” (PLB 220005), zlokalizowana w odległości
około 3,52 km na północ względem obszaru objętego projektem planu. Nieco dalej położonymi

GN

obszarami są: „Twierdza Wisłoujście” (PLH 220030), „Bunkier w Oliwie” (PLH 220055) oddalone
odpowiednio o około 4,4 i 4,5 km. Ze względu na odległość dzielącą obszar objęty projektem planu

PR
O

od terenów objętych ustawowymi formami ochrony nie przewiduje się aby realizacja zapisów
analizowanego projektu planu mogła wywołać negatywny wpływ na zasoby przyrodnicze obszarów
chronionych.
Położenie obszaru objętego projektem planu względem obszarów objętych obszarowymi
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formami ochrony przyrody przedstawiono na rys 7.
Obszar objęty projektem planu znajduje się poza zasięgiem elementów budujących
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Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). Żaden z fragmentów OSTAB nie
znajduje się również w bliskim sąsiedztwie. Najbliżej położonym terenem tworzącym ten system jest
Park nad Strzyżą zlokalizowany w odległości około 0,5 km w kierunku wschodnim. Z uwagi na
oddalenie obszaru objętego projektem planu oraz charakter jego obecnego i planowanego
zagospodarowania nie prognozuje się aby realizacja projektu planu mogła wpłynąć negatywnie na

AN
U

Z

DN
I

A

stan i funkcjonowanie OSTAB.
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PR

OJ

EK
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PL

MPZP 0716

Rys. 7. Położenie terenu objętego projektem planu na tle obszarów chronionych w rejonie Gdańska

8.2.

OZ

A

Źródło: opracowanie własne

Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na florę, faunę oraz różnorodność

GN

biologiczną

Teren objęty projektem planu nie charakteryzuje się żadnymi cennymi walorami

środowiskowymi i nie stanowi cennego siedliska zwierząt i roślin. Występująca w jego granicach

PR
O

roślinność ma wyłącznie charakter antropogeniczny. Szatę roślinną tworzą głównie zgrupowania
i pojedyncze nasadzenia drzew (szpalery lipowe, zgrupowania z udziałem klonów, pojedyncze
wierzby białe, klony i lipy), skupiska krzewów i trawniki. Najcenniejszymi egzemplarzami drzewostanu

24
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są lipy tworzące dwa szpalery – pierwszy rozciągający się w rejonie zachodniej granicy obszaru
objętego projektem planu (fot. 3) oraz drugi - pomiędzy budynkiem nieczynnego basenu
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i gruntowym placem wykorzystywanym obecnie jako parking (fot. 4). Egzemplarze wierzby białej,
znajdujące się pomiędzy dworem Kuźniczki a kamienicą przy ul. Wajdeloty 11, zostały w ostatnim
czasie poddane zabiegowi ogłowienia. Usunięto również jeden z dwóch konarów drzewa

EK

TU

PL

AN
U

Z

DN
I

A

znajdującego się na parkingu (fot. 5).

OJ

Fot. 3, 4. Szpalery zlokalizowane w sąsiedztwie dworu Kuźniczki tworzone przez okazałe lipy.

PR

W związku z realizacją planowanej zabudowy prognozuje się częściową likwidację istniejącej
zieleni przy jednoczesnym wprowadzeniu zieleni urządzonej głównie w formie jednolitych
powierzchni trawiastych oraz nasadzeń drzew i krzewów. Dodatkowo, w obrębie założenia dworsko

DO

parkowego „Kuźniczki” zakłada się wprowadzenie oraz urządzenie zieleni w nawiązaniu do
historycznego układu. Z uwagi na obecne zagospodarowanie oraz zły stan pokrywy roślinnej a także
niski udział powierzchni czynnych biologicznie można prognozować, że w przypadku wprowadzenia

A

zieleni towarzyszącej obiektom mieszkaniowym i usługowym jak również zieleni urządzonej na

OZ

placach i skwerach ogólny poziom bioróżnorodności obszaru może być nieco wyższy od obecnego.
Wziąwszy pod uwagę fakt, że teren objęty projektem planu znajduje się w bliskim sąsiedztwie

GN

centrum dzielnicy i otacza go zwarta miejska zabudowa należy uznać, że stwarza on niewielkie
możliwości w zakresie wykorzystania go jako siedlisko bądź żerowisko dla zwierząt. Najlepsze

PR
O

warunki siedliskowe i żerowiskowe stwarzają istniejące kępy zadrzewień i zakrzewień. Istotnym, dla
bioróżnorodności, obszarem jest sąsiadujący z terenem objętym projektem planu park Kuźniczki.
Funkcjonujące w jego granicach zadrzewienia oraz pojedyncze okazałe egzemplarze drzew
umożliwiają np. odbycie części cyklu życiowego niektórym gatunkom ptaków. Podobne funkcje pełnią

25
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zadrzewienia zlokalizowane w obrębie przedmiotowego obszaru. Można prognozować, że w wyniku
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realizacji zapisów projektu planu warunki te nie ulegną istotnej zmianie.

Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na życie i zdrowie ludzi

EK

8.3.

TU

Fot. 5. Wierzby białe rosnące przy parkingu przed wejściem do nieczynnej pływalni.

8.3.2. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na stan aerosanitarny

OJ

Na stan aerosanitarny obszaru objętego projektem planu oraz terenów przyległych wpływ
będą miały:

PR

• ruch pojazdów samochodowych odbywający się po przyległych drogach, który jest źródłem
emisji zanieczyszczeń gazowych (np. tlenek azotu, tlenek węgla i inne) oraz pyłowych;
• emisja zanieczyszczeń (głównie pyłów) z lokalnych źródeł ogrzewania znajdujących się na

DO

terenach przyległych;
• okresowa emisja zanieczyszczeń, głównie pyłu, na etapie realizacji planowanej zabudowy;

A

• napływ zanieczyszczeń znad terenów przyległych zajętych przez drogi i zainwestowanie.
czynnikiem

kształtującym

lokalne

warunki

aerosanitarne

będzie

emisja

OZ

Głównym

zanieczyszczeń z pojazdów poruszających się ulicami Kilińskiego, Wajdeloty i Białą oraz,

GN

w przyszłości, planowaną Drogą Czerwoną.
Najbliżej położonym punktem, w którym prowadzone są pomiary jest stacja pomiarowa AM8

Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG) zlokalizowana obok

PR
O

budynku szkolnego, nieopodal parku nad Potokiem Strzyża przy ulicy Leczkowa. Stacja ta znajduje
się w odległości około 900 m w linii prostej od obszaru objętego projektem planu.
W związku z tym zanotowanych na niej odczytów nie można uznać za miarodajne w odniesieniu do

26
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obszaru objętego projektem planu.
Realizacja ustaleń planu wpłynie na niewielkie zwiększenie ruchu samochodowego.
sanitarnego powietrza w rejonie obszaru objętego projektem planu.

13
.1
0.
20
20

Prognozuje się jednak, że skala związanego z tym oddziaływania nie spowoduje istotnej zmiany stanu

8.3.2. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na warunki klimatu akustycznego
Warunki klimatu akustycznego obszaru objętego projektem planu należy określić jako
umiarkowanie korzystne. W obecnej chwili są one kształtowane, przede wszystkim, przez hałas
drogowy a także przez hałas, którego źródłem jest transport szynowy. Decydujący wpływ ma w tym

A

przypadku ruch samochodowy odbywający się w obrębie ulic Kilińskiego, Wajdeloty i Białej oraz

DN
I

przejazdy pociągów na linii kolejowej E65 i SKM. Obecnie właściwie cały teren objęty projektem planu
charakteryzuje się poziomem hałasu w środowisku o natężeniu poniżej 64 dB. Wyższymi natężeniami
hałasu objęte są wyłącznie tereny przylegające do ulicy Wajdeloty i łącznika pomiędzy ulicami Białą
i Wajdeloty, gdzie hałas osiąga poziom 64 – 68 dB. Najniższe poziomy (45 – 50 dB) notowane są we
budowlane (rys 9 i 10).
W

celu

określenia

prognozowanego
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wnętrzu obszarów zabudowanych, które są częściowo ekranowane przez istniejące obiekty
poziomu

hałasu

drogowego,

przy

pomocy

oprogramowania CADNA 32, dokonano obliczeń w oparciu o przewidywane na rok 2040 natężenie

PL

ruchu samochodów. Uzyskano w ten sposób prognozowane, w perspektywie roku 2040, wartości
wskaźników LDWN1 oraz LN2. W oparciu o uzyskane wyniki można prognozować wzrost poziomu emisji
hałasu, którego źródłem będzie, przede wszystkim, ruch pojazdów samochodowych. Jako przyczynę

TU

wzrostu należy wskazać rozbudowę ciągów komunikacyjnych w obrębie obszarów przylegających do
terenu objętego projektem planu. Prognozuje się, że wpływ na poziom hałasu w środowisku będzie

EK

miał, przede wszystkim, odcinek planowanej Drogi Czerwonej, przebiegający pomiędzy wylotem
spod Galerii Metropolia a tunelem łączącym ulice Białą i Dmowskiego. Będzie to droga dwujezdniowa

OJ

i planowane natężenie ruchu w godzinach szczytu popołudniowego (godziny 15:00 – 16:00) wynosić
będzie 1250 pojazdów w kierunku skrzyżowania z ulicą Wyspiańskiego i 1350 w kierunku

PR

skrzyżowania z ulicą Hynka. Realizacja tej drogi spowoduje wzrost poziomu emisji hałasu do poziomu
64 – 75 dB w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu komunikacyjnego i w pasie około 40 m od drogi.

DO

Oddziaływaniem akustycznym związanym z funkcjonowaniem tej drogi objęte zostaną jedynie
skrajne, południowe fragmenty obszaru znajdującego się w granicach objętych projektem planu.
Wyłącznie w ich obrębie przekroczona zostanie wartość 64 dB, natomiast cała centralna, północna

A

i wschodnia część obszaru znajdzie się w zasadzie poza strefą oddziaływania akustycznego

OZ

nowoprojektowanej drogi (rys. 11 i 12).
Wzrost poziomu hałasu w środowisku będzie się wiązał również z realizacją prac

GN

budowlanych. Uciążliwość będzie jednak ograniczona do pory dziennej, w czasie której realizowane
będą roboty budowlane. Po powstaniu planowanych budynków, na etapie ich eksploatacji, należy się

PR
O

spodziewać wzmożonej propagacji hałasu w związku ze zwiększonym, w stosunku do obecnego,
1

Wskaźnik LDWN określa dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku wyrażony w dB dla przedziału czasu
odniesienia równego wszystkim dobom w roku
2
Wskaźnik LN określa dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku wyrażony w dB dla przedziału czasu odniesienia
równego wszystkim porom nocy

27
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ruchem pojazdów wewnątrz obszaru objętego projektem planu. Należy również zaznaczyć, że
planowana realizacja wielokondygnacyjnych obiektów mieszkaniowo usługowych z jednej strony
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będzie się wiązała z wzmożonym ruchem samochodów, z drugiej zaś spowoduje nieznaczny spadek
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poziomu hałasu w środowisku na terenach ekranowanych przez te budynki.

TU

Rys. 9. Poziom hałasu drogowego dla pory dzienno-wieczorno-nocnej (Ldwn) w rejonie obszaru objętego
projektem planu, stan na rok 2017.

w

projekcie

OJ

zawarte

Zapisy

EK

Źródło: opracowanie własne na podstawie map akustycznych Miasta Gdańska

planu

uwzględniają

uwarunkowania

wynikające

z obecnie występujących i prognozowanych wysokości emisji hałasu w obrębie obszaru objętego

PR

opracowaniem i w jego sąsiedztwie. W odniesieniu do dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku należy ponadto wskazać, że obszar ten znajduje się w granicach terenów w strefie
śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców, gdzie dopuszczalny poziom hałasu w środowisku

PR
O

GN

OZ

A

DO

wynosi 70 dB.
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Rys. 10. Poziom hałasu kolejowego dla pory dzienno-wieczorno-nocnej (Ldwn) w rejonie obszaru
objętego projektem planu, stan na rok 2020.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie map akustycznych Miasta Gdańska

Rys. 11. Prognozowany (na rok 2040) poziom hałasu drogowego dla pory dzienno – wieczorno - nocnej

PR
O

(Ldwn) w rejonie obszaru objętego projektem planu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie map akustycznych Miasta Gdańska
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Rys. 12. Prognozowany (na rok 2040) poziom hałasu drogowego dla pory nocnej (Ln) w rejonie obszaru
objętego projektem planu.

PL

Źródło: opracowanie własne na podstawie map akustycznych Miasta Gdańska

TU

8.3.3. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na warunki klimatu lokalnego
Teren objęty projektem planu, zgodnie z opracowanym przez J.A. Trappa i in (1987) podziałem

EK

obszaru aglomeracji gdańskiej na typy klimatów lokalnych, zaliczony został do klimatu lokalnego
platformy akumulacyjno-abrazyjnej. Klimat platformy akumulacyjno-abrazyjnej posiada cechy

OJ

będące wynikiem nakładania się wpływu morza i zabudowy. Specyfika rozkładu termicznego na tym
obszarze przejawia się w stosunkowo niskich temperaturach maksymalnych, wysokich minimalnych

PR

oraz w niewielkiej liczbie (lub braku) dni mroźnych. Wyraźnie zaznacza się wpływ zwartej zabudowy
miejskiej, która przyczynia się do obniżenia wilgotności względnej powietrza, ograniczenia prędkości
wiatru, skrócenia okresu z pokrywą śnieżną oraz zmniejszenia częstotliwości występowania mgły.

DO

Powierzchnie utwardzone przyczyniają się do zmniejszenia wilgotności powietrza, latem natomiast
odczuwalna temperatura powietrza jest wyższa od rzeczywistej. Z racji usytuowania terenu objętego

A

projektem planu w granicach obszarów intensywnie zabudowanych i ciągów komunikacyjnych

OZ

prowadzących intensywny ruch, na warunki bioklimatyczne wpływ ma również komunikacja
samochodowa, powodując podwyższenie temperatury oraz uciążliwości aerosanitarne.

GN

Realizacja ustaleń projektu planu nie wpłynie zasadniczo na zmianę warunków
topoklimatycznych. Niewielkie zmiany o miejscowym charakterze mogą się pojawić w następstwie
wzrostu intensywności zabudowy, w tym wzrostu wysokości budynków w obrębie obszaru objętego

PR
O

projektem planu. Prognozuje się, że zespół planowanych do realizacji obiektów budowlanych może,
w pewnym zakresie, ograniczać możliwość swobodnego ruchu powietrza a poprzez zacienianie
terenów sąsiednich modyfikować warunki nasłonecznienia. W związku z realizacją zapisów projektu

30
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planu można się spodziewać również wzrostu temperatury powietrza (powierzchnie betonowe
i kamienne absorbują więcej ciepła niż powierzchnie pokryte roślinnością). Niewielkim zmianom
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ulegnie również wilgotność powietrza oraz warunki parowania. Zabudowa zostanie wzniesiona
w obrębie centralnej i wschodniej części obszaru. Prognozowane zmiany najintensywniej
odczuwalne będą w obrębie centralnej i wschodniej części obszaru, gdzie wzniesiona zostanie nowa
zabudowa lub zrealizowane będą nowe obiekty, o większych gabarytach, po uprzednim wyburzeniu
zabudowy istniejącej.

8.3.4. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na wody powierzchniowe

A

i podziemne

DN
I

Obszar objęty projektem planu położony jest w zlewni Potoku Strzyża (Bystrzec I). Zgodnie
z obowiązującym podziałem na jednolite części wód powierzchniowych (jcwp) znajduje się ona na
terenie jcwp Strzyża RW200017488. Potok Strzyża jest lewobrzeżnym dopływem Martwej Wisły. Ciek
przepływa przez obszar objęty projektem planu, gdzie biegnie zakrytym kanałem poprowadzonym

Z

pod budynkami i pod powierzchnią placu znajdującego się na tyłach zabudowy przy ulicy Grażyny

AN
U

(fot. 6, 7). Otwarte koryto Strzyży sąsiaduje z obszarem objętym projektem planu od strony
zachodniej i wschodniej. Realizacja zawartych w projekcie planu dyspozycji przestrzennych nie
będzie się wiązać z powstaniem negatywnych oddziaływań mogących pogorszyć stan wód potoku
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Strzyża.

Fot. 6, 7. Wyloty kanału Strzyży w sąsiedztwie obszaru objętego projektem planu.
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Obszar objęty projektem planu rozciąga się w granicach jednolitej części wód podziemnych
PLGW200015. Zgodnie z treścią opracowania pod nazwą „Prace problemowe środowiska
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geograficznego miasta Gdańska” zwierciadło wód gruntowych występuje na głębokości od około
3 do 5 m p.p.t. Dla obszaru objętego granicami planu brak udostępnionych udokumentowanych
profili wykonanych odwiertów. Wykonany w sąsiedztwie otwór I03-GWR-2028, którego profil
udostępniono na stronie internetowej http://geologia.pgi.gov.pl, zwierciadło wody występuje na
głębokości 8.5 m p.p.t. (przy rzędnej terenu 15,2 m n.p.m.).

Jak podaje komentarz do Mapy Hydrogeologicznej Polski w rejonie obszaru objętego
projektem planu woda gruntowa występująca w utworach sypkich tworzy swobodne zwierciadło.
Tam, gdzie w poziomie swobodnego zwierciadła wody gruntowej zalegają grunty spoiste, jak namuły

A

organiczne i muły lub torfy, woda gruntowa może tworzyć zwierciadło napięte lub pozornie napięte.

DN
I

Na przeważającej powierzchni tego terenu użytkowe warstwy wodonośne są izolowane ciągłą
warstwą glin. Są one nachylone w kierunku północno-wschodnim. Jednak potencjalne
antropogeniczne zanieczyszczenia wód gruntowych związane z komunikacją drogową i kolejową
mogą przemieszczać się wzdłuż warstw o mniejszej przepuszczalności w kierunku północno-

Z

wschodnim, gdzie w miejscach występowania nieciągłości warstwy izolacyjnej, poza obszarem

AN
U

objętym projektem planu, może dochodzić do zanieczyszczenia wód gruntowych. Uogólniony
schemat obrazujący warunki gruntowo – wodne przedstawiono na rysunku 13.
Prognozuje się, że wpływ jaki realizacja zapisów zawartych w analizowanym projekcie planu

PL

wywrze na stan wód podziemnych wiązać się będzie, przede wszystkim, ze zmianami charakteru
pokrycia powierzchni terenu. Ściślej zaś przyczyną tych zmian będzie zmniejszenie się udziału
powierzchni przepuszczalnych (w tym biologicznie czynnych), co w znaczny sposób ograniczy proces

TU

infiltracji wód do gruntu. Wody opadowe będą w większej niż obecnie części odprowadzane za
pośrednictwem kanalizacji deszczowej. Stan ten może znaleźć pewne odzwierciedlenie w niewielkich

EK

zmianach głębokości zalegania oraz w ograniczeniu zakresu rocznych wahań zwierciadła najpłycej
zalegających poziomów wód podziemnych.

OJ

Należy również wskazać, że na obszarze objętym projektem planu jego zapisy nie dopuszczają
możliwości prowadzenia działalności gospodarczej stanowiącej znaczące zagrożenie dla zasobów

PR

wód podziemnych. Zapisy te ustanawiają ponadto obowiązek odprowadzania ścieków bytowych do
kanalizacji sanitarnej, co wyklucza możliwość stosowania zbiorników bezodpływowych. W związku

DO

z tym wyeliminowana zostaje możliwości zanieczyszczeń wód podziemnych w przypadku
wystąpienia nieszczelności tego typu instalacji.
Okresowe zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego może nieść ze sobą

A

prowadzenie prac budowlanych. Zagrożenie tego typu mogą powodować niekontrolowane wycieki

OZ

substancji pochodzących z maszyn budowlanych. W trakcie realizacji robót budowlanych mogą mieć
miejsce sytuacje związane z kolizjami czy awariami sprzętu, mogące skutkować przedostaniem się

GN

zanieczyszczeń do gruntu. Niebezpieczeństwo to będzie jednak ograniczone do okresu prowadzenia
prac a w przypadku zachowania należytych środków ostrożności prawdopodobieństwo jego

PR
O

wystąpienia należy traktować jako minimalne. Jako potencjalne źródło zanieczyszczenia wód
podziemnych należy traktować również transport substancji niebezpiecznych na liniach kolejowych
248, 250 i 202 biegnących poza obszarem opracowania.
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Rys.13. Schemat obrazujący warunki hydrogeologiczne w rejonie obszaru objętego projektem planu.

A

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prac problemowych środowiska geograficznego miasta Gdańska…

OZ

Reasumując należy stwierdzić, że główną konsekwencją realizacji założeń projektu planu
w kontekście oddziaływania na wody podziemne będzie zmiana warunków infiltracji wód opadowych

GN

oraz wywołane tym ewentualne zmiany stopnia zawodnienia gruntów i poziomu zalegania
zwierciadła wód gruntowych. Należy jednocześnie założyć, że realizacja zapisów analizowanego

PR
O

projektu planu nie spowoduje trwałego pogorszenia stanu zasobów wód podziemnych i pozostanie
bez wpływu na stan wód powierzchniowych.
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8.3.5. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na powierzchnię ziemi
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Obszar objęty projektem planu pod względem morfologicznym cechuje się małym
urozmaiceniem. Naturalne cechy ukształtowania jego powierzchni zostały niemal całkowicie zatarte.

Morfologia terenu jest częściowo czytelna jedynie w odniesieniu do ukształtowania powierzchni ulic.
Najniżej położoną częścią obszaru objętego projektem planu jest jego północno zachodni fragment
(w okolicach miejsca, gdzie Strzyża wpływa do podziemnego kanału na terenie Parku Kuźniczki).
Poziom terenu nie przekracza 13,1 m n.p.m. Najwyższe rzędne notowane są w obrębie placu
wykorzystywanego jako parking przy obiekcie handlowym nieopodal Dworu Kuźniczki - sięgają one
16,3 m n.p.m. W obrębie obszaru objętego projektem planu zlokalizowane są również sztucznie
ukształtowane skarpy, których stoki umocniono szpalerami drzew.

A

Zgodnie z podziałem geomorfologicznym M. Przewoźniaka (1998) obszar objęty projektem

DN
I

planu położony jest w obrębie tzw. Platformy Oliwsko-Wrzeszczańskiej. Teren ten jest zlokalizowany
w centralnej części platformy, na podłożu zbudowanym z utworów genetycznie związanych
z odsypami stożków napływowych wykształconych u podnóża krawędzi Wysoczyzny Gdańskiej.

Z

Pierwotna struktura utworów geologicznych budujących przypowierzchniowe warstwy gruntu
została oczywiście zaburzona przez działalność inwestycyjną, która szczególnie nasiliła się

AN
U

w dziewiętnastym i dwudziestym wieku. W okresie tym obszar Wrzeszcza, w tym również teren objęty
projektem planu, zaczął być intensywnie zabudowywany i przekształcany w dzielnicę o miejskim
charakterze. Na tym etapie zapoczątkowany został również trwający do dziś proces zmian charakteru

PL

podłoża gruntowego.

Obecnie najpłycej zalegające utwory podłoża gruntowego budują głównie warstwy utworów

TU

antropogenicznych - nasypy gruzowo ziemne i gruzowe oraz nierodzime masy gruntowe nawiezione
w trakcie budowy zlokalizowanych tam obiektów. Zgodnie z treścią, udostępnionych na stronie
Instytutu

Geologicznego,

profili

odwiertów

geotechnicznych

wykonanych

EK

Państwowego

w sąsiedztwie obszaru objętego projektem planu (profile I03-GWR-3005, I03-GWR-1528, I03-GWR-

OJ

2028, I03-GWR-3006) podłoże gruntowe budowane jest przez nasyp budowlany (zalegający
miejscami do głębokości około 4 m p.p.t.). Pod nasypem zalegają miąższe warstwy piaszczyste

PR

budowane przez piaski o różnym uziarnieniu (od grubych do pylastych), piaski gliniaste oraz warstwy
żwirów i pospółek urozmaiconych kamieniami i otoczakami. W związku z faktem, iż obszar objęty
projektem planu przecina koryto Strzyży (płynące obecnie w przykrytym kanale) nie można wykluczać

DO

występowania utworów charakterystycznych dla dolin rzecznych, takich jak muły, gliny próchniczne,
namuły organiczne czy torfy. Dostępne na stronie internetowej http://geologia.pgi.gov.pl profile
otworów wiertniczych ujawniają występowanie zwierciadła na głębokości 8,5 m p.p.t. natomiast

A

w treści opracowania „Prace problemowe środowiska geograficznego miasta Gdańska” głębokość

OZ

zalegania zwierciadła określono na od około 3 do 5 m p.p.t. Wziąwszy jednak pod uwagę lokalne
warunki panujące w granicach obszaru objętego projektem planu głębokość jego zalegania może się

GN

znacząco różnić od podanych wartości.
Ustalenia analizowanego projektu miejscowego planu przeznaczają tereny w jego granicach

PR
O

m.in. na funkcje mieszkaniowo usługowe. Zgodnie z zawartymi w przedmiotowym projekcie planu
dyspozycjami przestrzennymi obszar ten może zostać zabudowany w bardziej intensywnej formie
niż obecnie. W przypadku zmian rodzaju zabudowy (obecnie jest to w przeważającej mierze
zabudowa usługowa) i wprowadzeniu większego udziału zabudowy mieszkaniowej część obiektów,
34
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znajdujących się obecnie w granicach obszaru objętego projektem planu, zostanie wyburzona. W jej
miejsce zostanie wprowadzona zabudowa o charakterze mieszkaniowo – usługowym lub
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mieszkaniowym. Można prognozować w związku z tym, że konsekwencją realizacji zapisów projektu
planu będzie kontynuacja przemian charakteru rzeźby terenu i budowy geologicznej w obrębie
przypowierzchniowych warstw podłoża gruntowego. Realizacja nowych obiektów będzie się wiązała
z zajęciem większej powierzchni terenu, wprowadzeniem większego udziału powierzchni
zabudowanych i zwiększeniem udziału powierzchni o nawierzchniach nieprzepuszczalnych. Dalszym
przekształceniom podlegać będzie również struktura gruntu. Wykonywanie prac ziemnych przy
realizacji zabudowy będzie związane z wprowadzeniem lokalnych zmian w zakresie ukształtowania
powierzchni terenu (prace niwelacyjne, kształtowanie skarp, nasypów i wyrównań) oraz dalszymi

A

zmianami cech gruntu i parametrów mechanicznych. Istotne zmiany w zakresie struktury podłoża

DN
I

gruntowego będą się wiązały również z wykonaniem wykopów, wyrównań czy kształtowania
sztucznych skarp. Nie można wykluczyć również potrzeby częściowej wymiany gruntu, zastosowania
podsypek czy geokomponentów.

Z

Reasumując, prognozowane oddziaływania dotyczące powierzchni gruntu polegać będą na:
nawierzchni o charakterze gruntowym,
• zmianie

warunków

nawadniania

AN
U

• zmniejszeniu udziału powierzchni czynnych biologicznie i udziału przepuszczalnych
i

napowietrzania

gruntów

spowodowanej

PL

wprowadzeniem zabudowy i pokryciem powierzchni gruntu sztucznymi, szczelnymi
nawierzchniami,
• przekształceniu

struktury

oraz

zmianie

jego

cech

genetycznych

TU

i mechanicznych,

gruntu

EK

• pojawieniu się zagrożenia zanieczyszczenia środowiska gruntowo–wodnego.

OJ

8.3.6. Dostęp do terenów zieleni oraz położenie względem Ogólnomiejskiego
Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie

PR

W obrębie obszaru objętego projektem planu znajduje się niewielki teren zieleni urządzonej
zlokalizowany u zbiegu ulicy Wajdeloty i łącznika pomiędzy ulicą Białą i Wajdeloty. Ponadto

DO

w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego projektem planu znajduje się park Kuźniczki. Park
ten, o powierzchni nieco ponad 0,5 ha został zrewitalizowany i obecnie korzystają z niego mieszkańcy
okolicznych domów oraz osoby odwiedzające tę część Dolnego Wrzeszcza. Cały obszar objęty

A

projektem planu jest położony w zasięgu izochrony 300 m, wyznaczającej dostęp do Parku Kuźniczki

OZ

(rys. 14). Realizacja założeń analizowanego projektu planu z pewnością nie wpłynie na ograniczenie
dostępu do terenów zieleni urządzonej.

GN

Obszar objęty projektem planu znajduje się poza zasięgiem struktury Ogólnomiejskiego

Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

PR
O

Reasumując można stwierdzić, że zapisy analizowanego dokumentu planistycznego nie będą,

w przypadku ich realizacji, powodowały oddziaływań mogących pogorszyć stan i sposób
funkcjonowania struktur OSTAB i nie ograniczą dostępu do terenów zieleni.
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Źródło: Opracowanie własne

EK

Rys.14. Dostęp do terenów zieleni urządzonej.

PR

8.3.7. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na ryzyko wystąpienia poważnych
awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

DO

8.3.7.1. Zagrożenie poważną awarią
Na obszarze objętym projektem planu nie występują instalacje i zakłady, które mogłyby być

A

źródłem poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

OZ

Prognozuje się jednocześnie, że realizacja zapisów zawartych w projekcie planu również nie przyczyni
się do powstania ryzyka związanego z wystąpieniem poważnych awarii.

GN

Najbliżej położonym zakładem o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii jest Terminal Paliw
PKN Orlen S.A. zlokalizowany przy ul. Chodackiego, oddalony o około 4 km w kierunku północno wschodnim. Pozostałe obiekty zakwalifikowane jako zakłady o dużym/zwiększonym ryzyku

PR
O

wystąpienia poważnej awarii, uwzględnione w wykazie prowadzonym przez Pomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, są oddalone od obszaru objętego projektem planu
o ponad 4 km.

36

r.

8.3.7.2. Zagrożenie ruchami masowymi
Obszar znajdujący się w granicach analizowanego projektu planu miejscowego nie został
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zaliczony do terenów aktywnych osuwisk wskazanych w Rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych
ruchami masowymi ziemi dla terenu miasta Gdańska (2011), przygotowanym przez Państwowy
Instytut Geologiczny. Opracowanie to nie ujawnia również w jego granicach istnienia obszarów
zagrożonych ruchami masowymi lub innymi formami niestabilności podłoża gruntowego.

Prognozuje się, że realizacja planowanej zabudowy w oparciu o zapisy zawarte
w projekcie planu nie wpłynie na powstawanie procesów geodynamicznych prowadzących do
uruchomienia

ruchów masowych ziemi. Prognozuje się również, że realizacja

zapisów

przedmiotowego projektu planu nie doprowadzi do wywołania innych procesów mogących

DN
I

A

skutkować utratą stabilności podłoża gruntowego.

8.3.7.3. Zagrożenie powodzią, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi

Z

Obszar objęty projektem planu położony jest w zlewni potoku Strzyża (Bystrzec I).
W granicach obszaru objętego projektem planu ciek płynie zakrytym kanałem. Odkryte fragmenty

AN
U

cieku znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie - od strony zachodniej, w obrębie Parku Kuźniczki
oraz, od strony wschodniej pod budynkami przy ulicy Grażyny.
Zgodnie z treścią map zagrożenia i ryzyka powodziowego, sporządzonych przez Prezesa

PL

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (2015), analizowany teren znajduje się poza zasięgiem
obszarów szczególnego zagrożenia powodziowego oraz obszarów zagrożenia powodziowego. Nie

TU

prognozuje się równocześnie aby realizacja planowanego zagospodarowania wpłynęła na powstanie
ryzyka powodziowego w analizowanym terenie. Zagrożenie podtopieniem wodami Strzyży w obrębie

EK

terenu objętego projektem planu jest ograniczone przez zbiornik retencyjny zlokalizowany pod
obiektem Galerii Metropolia. W przypadku wystąpienia przyboru zbiornik będzie mógł przechwycić

OJ

i zretencjonować część wód, zmniejszając jednocześnie wielkość odpływu w położonym niżej odcinku
koryta.

PR

Należy równocześnie nadmienić, że w przypadku wystąpienia długotrwałych, intensywnych
opadów bądź opadów o nawalnym charakterze pojemność urządzeń retencyjnych zlokalizowanych
w górnym biegu potoku może okazać się zbyt mała toteż gwałtowne wezbrania Strzyży mogą być

DO

przyczyną lokalnych zalewów i podtopień również w obrębie terenu objętego projektem planu.
Realizacja ustaleń projektu planu przyczyni się do wzrostu ogólnej powierzchni terenów
szczelnie utwardzonych, jednak, na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-

A

usługową co najmniej 20 % ich powierzchni będzie musiało zostać wykorzystanych jako powierzchnia

OZ

biologicznie czynna. W celu zmniejszenia skutków uszczelnienia części terenu przeznaczonego pod
zabudowę ustalono maksymalne natężenie odpływu wód opadowych i roztopowych odpowiadające

PR
O

GN

współczynnikowi spływu, którego wartość określono na 0,6 (teren 001-M/U32).
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8.3.7.4. Zagrożenie polami elektromagnetycznymi
Na analizowanym terenie objętym projektem planu nie występują linie elektroenergetyczne
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wysokiego napięcia oraz inne urządzenia związane ze znaczącym oddziaływaniem pól
elektromagnetycznych. Przebiegające przez obszar objęty projektem planu linie elektroenergetyczne
średniego i niskiego napięcia są instalacjami podziemnymi i ich funkcjonowanie nie jest związane
z generowaniem pól elektromagnetycznych o natężeniu mogącym mieć wpływ na zdrowie ludzi.

We wschodniej części obszaru zlokalizowana jest stacja transformatorowa (fot. 8).
Oddziaływanie związane z funkcjonowaniem tego urządzenia ogranicza się do wnętrza budynku
w którym się ono znajduje. Projekt planu nie przesądza o dalszej lokalizacji tego obiektu.
W przypadku podtrzymania lokalizacji lub jej zmiany w granicach opracowania nie prognozuje się
oddziaływań

polegających

na

przekroczeniu

dopuszczalnych

pól

DN
I

elektromagnetycznych poza budynkiem stacji transformatorowej.

poziomów

A

wystąpienia

W myśl zapisów ustawy (Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., dział
VI, Ochrona przed polami elektromagnetycznymi, art. 21 wraz z późniejszymi zmianami), ochrona
przed polami elektroenergetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska

Z

poprzez:
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• utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej poziomów dopuszczalnych lub,
co najmniej na tych poziomach;

• zmniejszenie poziomów pól elektromagnetycznych, co najmniej do dopuszczalnych, gdy

PL

nie są one dotrzymane.

Zapisy ustaleń projektu planu umożliwiają lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej,
co wynika z obowiązującego stanu prawnego. Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej jako

TU

źródła emisji promieniowania niejonizującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie powinna
powodować zagrożenia dla ludzi. Prawidłowo funkcjonująca stacja bazowa spełnia wszelkie

EK

standardy bezpieczeństwa. Według literatury przedmiotu, typowa stacja bazowa pracująca w sposób
ciągły pełną mocą (2 kW ERP) wywołuje na poziomie gruntu natężenie pola elektromagnetycznego,

OJ

co najwyżej rzędu 0,02 mW/cm2 . Wewnątrz budynków wielkość ta jest od 3 do 20 razy mniejsza.
Prognozuje się, że rozbudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia nie

PR

spowoduje zmian w zakresie poziomów emisji pól elektromagnetycznych na tym terenie, gdyż
realizowana będzie, podobnie jak istniejąca, w formie instalacji podziemnych. Należy uznać zatem,

DO

że w przypadku istniejących jak i planowanych obiektów mieszkaniowych i usługowych zostaną
zachowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla terenów przeznaczonych pod

PR
O

GN

OZ

A

zabudowę mieszkaniową.
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Fot. 8. Obiekt stacji transformatorowej. Po lewej stronie widoczny obiekt nieczynnej pływalni. Widok od
strony wjazdu z ulicy Wajdeloty.

Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na ochronę zasobów naturalnych

TU

8.4.

EK

8.4.1. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na ochronę występowania kopalin
Na terenach objętych analizowanym projektem planu oraz na terenach do niego przyległych

OJ

nie stwierdzono występowania udokumentowanych złóż kopalin. Prognozuje się, że realizacja
ustaleń projektu planu pozostanie bez wpływu na stan zasobów kopalin. Przedmiotowy obszar

PR

znajduje się natomiast w granicach perspektywicznego złoża soli kamiennej. Jednak z uwagi na
głębokość zalegania wspomnianego złoża oraz na znaczny zasięg jego występowania nie przewiduje
się aby realizacja zapisów planu mogła negatywnie oddziaływać na potencjalną dostępność do jego

DO

perspektywicznych zasobów. Wobec powyższego prognozuje się, że realizacja ustaleń projektu planu

A

pozostanie bez wpływu na stan zasobów kopalin.

OZ

8.4.2. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na gleby i rolniczą przestrzeń

GN

produkcyjną

Teren objęty projektem planu pierwotnie pokrywały gleby brunatne, wyługowane i kwaśne.

Jak już wcześniej wspomniano struktura przypowierzchniowych warstw gruntu i pokrywy glebowej

PR
O

została silnie zaburzona w wyniku długotrwałych procesów inwestycyjnych. Ponadto powierzchnia
obszaru objętego projektem planu jest, w znacznej części, pokryta sztucznymi, nieprzepuszczalnymi
nawierzchniami.

39
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W granicach obszaru objętego projektem planu nie występują grunty orne lub trwałe użytki
kondycję rolniczej przestrzeni produkcyjnej na terenie miasta Gdańska.
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zielone. Realizacja zapisów projektu planu pozostanie więc bez wpływu na zasoby gleb i ogólną

8.4.3. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na leśną przestrzeń produkcyjną

Realizacja zapisów projektu planu pozostanie bez wpływu na stan zasobów leśnej przestrzeni
produkcyjnej. Na terenach objętych analizowanym projektem planu ani tez w jego sąsiedztwie nie
występują grunty leśne.

DN
I

A

8.4.4. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na walory krajobrazowe
Obszar objęty analizowanym projektem planu charakteryzuje się walorami krajobrazowymi,
które można ocenić jako umiarkowane lub niskie. W obrębie terenu objętego projektem planu
zlokalizowany jest budynek zabytkowego dworu, pawilon parkowy, dwa szpalery lipowe sąsiadujące

Z

z budynkami dawnej pływalni na tyłach dworu a także pojedyncze egzemplarze drzew w sąsiedztwie

AN
U

budynku dworskiego, od strony ulicy Wajdeloty. Ponadto naprzeciw budynku dworu zlokalizowany
jest niewielki zadrzewiony skwer. Elementy te są komponentami decydującymi o walorach
krajobrazowych terenu.

PL

Teren objęty projektem planu jest obecnie rozpoznawalny głównie dzięki lokalizacji w jego
obrębie budynku osiemnastowiecznego Dworu Kuźniczki oraz sąsiadującego z nim od strony
zachodniej niewielkiego parku miejskiego – Parku Kuźniczki, będącego pozostałością po założeniu

TU

dworsko – parkowym. Teren wspomnianego założenia został zabudowany w XIX i XX wieku. W jego
granicach wzniesiono browar i zespół kamienic. Spowodowało to całkowitą dekompozycję

EK

historycznego układu i utratę jego rezydencjonalnego charakteru. Układ założenia parkowego,
przylegającego niegdyś do dworu, jest obecnie niemal nieczytelny. Jego zachowany, niewielki

OJ

fragment, położony jest obecnie w sąsiedztwie obszaru objętego projektem planu i stanowi
wspomniany wcześniej Park Kuźniczki. Charakter dawnego założenia parkowego można, w pewnym

PR

stopniu, odczytać w ukształtowaniu terenu. Dotyczy to m.in. wyraźnie zaakcentowanego wzniesienia,
na którym zlokalizowany został budynek dworu i w późniejszym okresie basen oraz obniżenia

DO

zajmowanego przez park, które rozpościera się na północny wschód względem dworu. Wspomniane
wzniesienie jest szczególnie dobrze widoczne od strony Parku Kuźniczki oraz od strony gruntowego,
niezabudowanego placu zlokalizowanego przy ulicy Grażyny.

A

Prognozuje się, że realizacja zapisów projektu planu umożliwiających wprowadzenie zabudowy

OZ

będzie się wiązało ze wzrostem intensywności zainwestowania terenu oraz zmianą profilu jego
użytkowania, co bez wątpienia wpłynie na fizjonomię terenu objętego projektem planu.

GN

Wprowadzenie brył wielokondygnacyjnych obiektów będzie skutkowało ograniczeniem wglądu na
tereny sąsiednie oraz zmianą warunków oświetlenia światłem dziennym. Należy równocześnie

PR
O

zaznaczyć, że w odróżnieniu od obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, analizowany projekt zakłada utrzymanie istniejącego niezabudowanego obszaru,
zlokalizowanego naprzeciwko Dworu Kuźniczki, w formie terenu zieleni urządzonej (002-ZP62).
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Należy uznać, że wpłynie to korzystnie na estetykę i walory krajobrazowe obszaru objętego

8.5.
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projektem planu.

Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na zabytki, chronione dobra kulturowe
i wartości materialne

Na obszarze objętym projektem planu znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków, są
to: budynek Dworu Kuźniczki (fot. 9) oraz położony na jego tyłach pawilon parkowy. Zachodnia część
obszaru objętego projektem planu znajduje się w granicach zespołu dworsko parkowego „Kuźniczki”
wpisanego do rejestru zabytków, która ponadto została objęta strefą konserwatorskiej ochrony
archeologicznej. Teren objęty projektem planu (poza granicami zespołu dworsko parkowego)

A

znajduje się w obszarze ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistycznego centrum Wrzeszcza.

DN
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W gminnej ewidencji zabytków figurują również znajdujące się w południowo – wschodniej części
obszaru kamienice mieszkalne (przy ul. Wajdeloty 11 i Grażyny 10). Położenie terenu na tle układu
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przestrzennego dzielnicy z początku XX wieku przedstawia rysunek 14.

Rys. 14. Obszar objęty projektem planu na tle archiwalnej mapy topograficznej (1908 r.). Na rysunku

PR
O

widoczne sąsiadujące zabudowania browaru, teren parku Kuźniczki oraz odkryte koryto Strzyży

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Messtischblatt 1677 Danzig
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Jakkolwiek kwestia ochrony dóbr kultury jest regulowana przez stosowne przepisy odrębne
to zapisy projektu planu zapewniają ochronę zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez wykazanie
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obowiązujących form ochrony i wskazanie lokalizacji poszczególnych obiektów i stref oraz poprzez
wprowadzenie zapisów:

• obowiązek przeprowadzenia wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych
w przypadku prowadzenia prac ziemnych wymagających szerokoprzestrzennych
i głębokich wykopów;

• obowiązek realizowania wykopów pod infrastrukturę przy nadzorze archeologicznym;
• obowiązek zachowania wskazanego na rysunku projektu planu drzewostanu;
• obowiązek utrzymania istniejących szerokości jezdni w ulicach;

A

• obowiązek zastosowania kostek lub płyt kamiennych przy wykonywaniu jezdni

DN
I

i chodników w ulicach.

Prognozuje się, że w wyniku realizacji zapisów projektu planu wartość materialna gruntów
znajdujących się w jego granicach planu zostanie zachowana. Analiza przewidywanych zmian
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TU
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z

w zakresie wartości gruntów jest przedmiotem prognozy skutków finansowych uchwalenia

Oddziaływania skumulowane skutków realizacji ustaleń projektu planu

OZ

8.6.

A

Fot. 9. Budynek dworu Kuźniczki. Widok od strony południowo – zachodniej

Przez oddziaływanie skumulowane należy rozumieć łączne oddziaływanie wszystkich źródeł

GN

oddziaływań, jakie mogą wystąpić w rejonie obszaru objętego projektem planu, wraz ze źródłami
związanymi bezpośrednio i pośrednio z obszarem objętym projektem planu.
Prognozowane oddziaływania skumulowane, mogą przejawiać się w postaci:

PR
O

• zmian w budowie geologicznej utworów powierzchniowych;

42
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urządzeń

budowlanych,

czy

przemieszczania

się

samochodów
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• zwiększonego poziomu emisji hałasu do środowiska związanego z pracą maszyn
ciężarowych,
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a w późniejszym etapie w wyniku ruchu dojazdowego do zabudowy;

• pojawienie się źródeł niezorganizowanej emisji pyłów pochodzących z placów budowy
i z dróg dojazdowych do nich;
• zmian warunków biotopoklimatycznych.

Należy równocześnie zaznaczyć, że procesy tego rodzaju są charakterystyczne dla terenów
miast, które podlegają postępującym procesom intensyfikacji zabudowy i ich powstawanie będzie
nieuniknione.

Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko

A

8.7.

DN
I

realizacji ustaleń projektu planu

Realizacja ustaleń projektu planu nie spowoduje wystąpienia oddziaływań o charakterze
transgranicznym – mogących sięgać poza granice państwa. W odniesieniu do zapisów projektu planu

Z

nie prognozuje się aby w ich wyniku mogły powstać trwałe oddziaływania o negatywnym charakterze,

8.8.

AN
U

których zasięg wykraczałby poza teren objęty jego granicami.

Przewidywane metody analizy skutków realizacji ustaleń projektu planu oraz

PL

częstotliwość jej przeprowadzenia

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

TU

przestrzennym Prezydent miasta w celu oceny aktualności planów miejscowych dokonuje analizy
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów

EK

miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium.
W tym okresie dokonywana będzie ocena skutków realizacji ustaleń, między innymi, analizowanego

OJ

projektu planu w kontekście zgłoszonych wniosków o ich zmianę lub o zmianę studium. Możliwość
realizacji tych wniosków będzie także uzależniona od skutków jakie wywrze realizacja

PR

obowiązującego planu na środowisko przyrodnicze i warunki życia mieszkańców.
Monitoring w zakresie jakości wód podziemnych i powierzchniowych, poziomu hałasu

DO

drogowego i zanieczyszczeń powietrza dokonywany będzie w ramach systemu Państwowego
Monitoringu Środowiska, przez odpowiednie służby monitoringu z częstotliwością ustalaną zgodnie

PR
O

GN

OZ

miasta.

A

z przepisami, a w przypadku hałasu przemysłowego także w czasie sporządzania map akustycznych
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Podsumowanie i wnioski
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Zapisy analizowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wrzeszcz Dolny rejon ulicy Wajdeloty i Grażyny w mieście Gdańsku umożliwiają realizację zabudowy
mieszkaniowo – usługowej, zieleni urządzonej oraz elementów układu komunikacyjnego. Omówione
w niniejszej prognozie skutki i oddziaływania, które wywoła realizacja ustaleń projektu planu zostały
w ujęciu przestrzennym przedstawione na rysunku załączonym do niniejszej prognozy. Wydzielono

na nim trzy klasy terenów charakteryzujących się odmiennym typem prognozowanego
oddziaływania na środowisko. W obrębie obszaru objętego projektem planu prognozuje się:
• dla

terenu

001-M/U32

–

zmniejszenie

potencjału

środowiskowego

w

wyniku

A

wprowadzenia planowanej zabudowy i powierzchni nieprzepuszczalnych, zachowanie

DN
I

bądź odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej na 20% działki budowlanej objętej
inwestycją,

• dla terenu 002-ZP62 utrzymanie obecnego potencjału środowiska. Możliwe lokalne zmiany

Z

związane ze zmianami w sposobie zagospodarowania terenu zieleni urządzonej,
• dla terenów 003-KD81 i 004-KD80 zachowanie zmienionego stanu środowiska oraz

AN
U

wysokiego udziału szczelnych, nieprzepuszczalnych nawierzchni.
Skutki wynikające z realizacji ustaleń projektu planu będą następowały stopniowo,
w miarę rozprzestrzeniania się procesów zabudowy i zagospodarowania terenów. Obok
zmian

spowodowanych

zmianą

PL

nieodwracalnych

zagospodarowania

będą

miały

miejsce

oddziaływania przejściowe, towarzyszące procesom budowlanym. Przewiduje się różny stopień
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nasilenia wpływu ustaleń projektu planu na poszczególne elementy środowiska.
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