
Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  1 / 373 

 

ul. Ś ląska 50/6, 81-310 Gdynia 
Tel.: +48 58 620 37 89, +48 58 621 60 89 
Fax: +48 58 742 14 07 
radcy@kpcic.gdynia.pl, www.kpcic.gdynia.pl 

 

 

Raport o oddziaływaniu na s rodowisko 
przedsięwzięcia pod nazwą:  

Rozbudowa terminalu 
kontenerowego  
DCT Gdańsk w Porcie 
Północnym w Gdańsku 

 

 

 

 

 

 

Zespo ł autorski  

Tomasz Andrzejewski  
Monika Bednarska  
Michał Behnke – Kierownik Zespołu  
Śzymon Bzoma  
Rafał Chmara  
Magdalena Kiejzik-Głowin ska  
Maciej Matczak  
Bogdan Ołdakowski  
Zbigniew Pawelec  
Katarzyna Rachwalska 
Wojciech Śtaszek  
Jarosław Śzyman ski  
Andrzej Tyszecki  
Piotr Zięcik  

 

 

Gdan sk – lipiec 2018 r. 
  



Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  2 / 373 

 

Niniejszy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na s rodowisko został przygotowany 
przez Zespo ł powołany przez: 
 

 

Kancelarię Radców Prawnych "CIC"  
Pikor, Behnke, Dmoch, Fryzowski Sp. p. 
ul. Ś ląska 50/6, 81-310 Gdynia 
tel.: 58 620 37 89 
tel.: 58 621 60 89 
faks: 58 742 14 07 
radcy@kpcic.gdynia.pl, www.kpcic.gdynia.pl 

 

 

pod kierownictwem:  
 

radcy prawnego Michała Behnke 

 

 

Os wiadczenie Kierownika Zespołu: 
 

Niniejszym oświadczam, że spełniam wymagania, o których mowa w art. 74a ust. 2 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz.U.2016, poz. 353 ze zm.), tj.  ukończyłem, w rozumieniu przepisów 

o szkolnictwie wyższym, jednolite studia magisterskie i posiadam ponad 5-letnie 

doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko i prognozy oddziaływania na środowisko, jak również brałem 

udział w przygotowaniu ponad 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

lub prognoz oddziaływania na środowisko. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

Podpis Kierownika Zespołu:  

 

 

 

 
  



Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  3 / 373 

 

ŚPIŚ TREŚ CI 

1 Wprowadzenie .................................................................................................................................................................................14 

1.1 Wstęp .........................................................................................................................................................................................14 

1.2 Przepisy relewantne dla przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko. Dokumenty odniesienia. ..............................15 

1.3 Kwalifikacja przedsięwzięcia ......................................................................................................................................................22 

1.4 Metoda opracowania ..................................................................................................................................................................26 

1.4.1 Uwagi ogólne ............................................................................................................................................................................................. 26 

1.4.2 Metodyka dotycząca kwestii przyrodniczych ............................................................................................................................................. 27 

1.4.2.1 Opis metody badan  bezkręgowco w/makrozzobentosu ....................................................................................................................................... 27 

1.4.2.2 Opis metody badan  ichtiofauny...................................................................................................................................................................................... 30 

1.4.2.3 Opis metody badan  awifauny .......................................................................................................................................................................................... 32 

1.4.2.4 Opis metody badan  teriofauny ....................................................................................................................................................................................... 33 

1.4.2.5 Opis metody badan  szaty ros linnej na zapleczu lądowym .................................................................................................................................. 33 

1.4.3 Metodyka obliczeń zanieczyszczenia powietrza ........................................................................................................................................ 34 

1.4.4 Metodyka obliczenia poziomu hałasu w środowisku ................................................................................................................................. 37 

2 Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia..........................................................................................................................38 

2.1 Stan istniejący ............................................................................................................................................................................38 

2.2 Przedmiot planowanego przedsięwzięcia ..................................................................................................................................43 

2.3 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia .................................................................................................................................48 

2.4 Charakterystyka terenu planowanego przedsięwzięcia..............................................................................................................51 

2.5 Podstawowe obiekty i urządzenia ..............................................................................................................................................52 

2.5.1 Nabrzeża .................................................................................................................................................................................................... 54 

2.5.2 Place składowe .......................................................................................................................................................................................... 54 

2.5.3 Place parkingowe ....................................................................................................................................................................................... 55 

2.5.4 Obiekty kubaturowe ................................................................................................................................................................................... 55 

2.5.5 Sieci, infrastruktura .................................................................................................................................................................................... 55 

2.5.6 Obiekty funkcjonalnie związane z planowanym przedsięwzięciem ........................................................................................................... 56 

2.6 Faza eksploatacji ........................................................................................................................................................................56 

2.7 Faza budowy ..............................................................................................................................................................................58 

3 Przedsięwzięcia w rejonie planowanej inwestycji .......................................................................................................................62 

4 Warianty planowanego przedsięwzięcia.......................................................................................................................................65 

4.1 Warianty lokalizacyjne ................................................................................................................................................................65 

4.1.1 Uwarunkowania wariantowania kierunku lokalizacji rozbudowy terminalu DCT ....................................................................................... 65 

4.1.2 Główne determinanty wyboru lokalizacji T 3 .............................................................................................................................................. 69 

4.1.2.1 Ad 1) Falochrony osłonowe ............................................................................................................................................................................................. 69 

4.1.2.2 Ad 2) Śelekcja alternatyw w konteks cie oddziaływania na s rodowisko, w tym obszary Natura 2000 ............................................. 70 

4.1.2.3 Ad 3) Przeznaczenie terenu w dokumentach planistycznych ............................................................................................................................ 73 

4.1.2.4 Ad 4–5) Konflikty społeczne i Kąpielisko morskie Śtogi ...................................................................................................................................... 78 

4.1.3 Syntetyczne porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na środowisko ..................................................................................... 78 

4.1.4 Wybór wariantu preferowanego przez Inwestora ...................................................................................................................................... 80 

4.2 Warianty zasilania suwnic ..........................................................................................................................................................81 

4.3 Warianty sposobów prowadzenia prac czerpalnych ...................................................................................................................82 

5 Ustalenia podstawowych dokumentów programowych i planistycznych ................................................................................83 

5.1 Dokumenty programowe i planistyczne na poziomie krajowym .................................................................................................83 

5.2 Dokumenty programowe i planistyczne na poziomie regionalnym .............................................................................................86 



Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  4 / 373 

5.3 Plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000 .......................................................91 

5.4 Dokumenty programowe i planistyczne miasta Gdańska ...........................................................................................................91 

6 Charakterystyka stanu środowiska ..............................................................................................................................................92 

6.1 Położenie i ukształtowanie terenu ..............................................................................................................................................92 

6.2 Budowa geologiczna i osady denne ...........................................................................................................................................93 

6.2.1 Budowa geologiczna .................................................................................................................................................................................. 93 

6.2.2 Osady denne .............................................................................................................................................................................................. 96 

6.2.3 Batymetria dna ........................................................................................................................................................................................... 99 

6.3 Warunki hydrogeologiczne i wody podziemne .........................................................................................................................100 

6.4 Morskie wody przybrzeżne .......................................................................................................................................................101 

6.4.1 Jednolite części wód przejściowych i ich stan ekologiczny ..................................................................................................................... 101 

6.4.2 Poziomy wody i zagrożenia sztormowe ................................................................................................................................................... 101 

6.4.3 Zjawiska lodowe ....................................................................................................................................................................................... 104 

6.4.4 Warunki fizykochemiczne ........................................................................................................................................................................ 104 

6.4.5 Wskaźniki biologiczne .............................................................................................................................................................................. 107 

6.4.6 Ogólny stan ekologiczny wód Zatoki Gdańskiej ...................................................................................................................................... 109 

6.4.7 Stan czystości wód kąpieliskowych ......................................................................................................................................................... 109 

6.5 Warunki klimatyczne i stan czystości powietrza ....................................................................................................................... 112 

6.5.1 Warunki klimatyczne i meteorologiczne .................................................................................................................................................... 112 

6.5.1.1 Temperatura i wilgotnos c  powietrza ........................................................................................................................................................................ 113 

6.5.1.2 Wiatry.................................................................................................................................................................................................................................... 114 

6.5.1.3 Opad atmosferyczny ........................................................................................................................................................................................................ 116 

6.5.1.4 Ro wnowaga pionowa atmosfery................................................................................................................................................................................. 117 

6.6 Opis elementów przyrodniczych oraz obszary chronione ........................................................................................................ 118 

6.6.1 Elementy biologiczne środowiska morskiego ........................................................................................................................................... 118 

6.6.1.1 Bezkręgowce/ makrozoobentos ................................................................................................................................................................................. 118 

6.6.1.2 Ichtiofauna .......................................................................................................................................................................................................................... 132 

6.6.1.3 Awifauna .............................................................................................................................................................................................................................. 136 

6.6.1.4 Teriofauna morska ........................................................................................................................................................................................................... 155 

6.6.2 Ogólny opis zaplecza lądowego inwestycji .............................................................................................................................................. 157 

6.6.3 Roślinność i siedliska przyrodnicze oraz awifauna zaplecza lądowego .................................................................................................. 157 

6.6.3.1 Ogo lna charakterystyka szaty ros linnej ................................................................................................................................................................... 157 

6.6.3.2 Awifauna terenu lądowego ........................................................................................................................................................................................... 162 

6.6.4 Korytarze ekologiczne i migracyjne ......................................................................................................................................................... 163 

6.6.4.1 Korytarze ekologiczne – zagadnienia ogo lne ......................................................................................................................................................... 163 

6.6.4.2 Powiązanie awifauny terenu inwestycji z innymi obszarami chronionymi ............................................................................................... 166 

6.6.5 Obszary chronione, w tym Natura 2000 .................................................................................................................................................. 166 

6.6.6 Inne obszary o szczególnych uwarunkowaniach środowiskowych ......................................................................................................... 178 

6.7 Zabytki i krajobraz kulturowy ....................................................................................................................................................179 

6.8 Użytkowanie i zagospodarowanie terenu .................................................................................................................................182 

6.9 Krajobraz ..................................................................................................................................................................................186 

6.10 Dobra materialne ......................................................................................................................................................................189 

6.11 Warunki życia ludzi. Oddziaływanie na ludność .......................................................................................................................189 

7 Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia ......................................191 

8 Identyfikacja oddziaływań wariantu proponowanego do realizacji .........................................................................................193 

8.1 Powierzchnia ziemi ...................................................................................................................................................................193 



Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  5 / 373 

8.1.1 Faza budowy ............................................................................................................................................................................................ 193 

8.1.2 Faza eksploatacji ..................................................................................................................................................................................... 193 

8.2 Wpływ na warunki hydrogeologiczne i wody podziemne..........................................................................................................194 

8.2.1 Faza budowy ............................................................................................................................................................................................ 194 

8.2.2 Faza eksploatacji ..................................................................................................................................................................................... 195 

8.3 Gospodarka wodno-ściekowa oraz wody opadowe i roztopowe ..............................................................................................195 

8.3.1 Faza budowy ............................................................................................................................................................................................ 195 

8.3.2 Faza eksploatacji ..................................................................................................................................................................................... 197 

8.4 Wpływ na powietrze atmosferyczne .........................................................................................................................................200 

8.4.1 Jakość powietrza ..................................................................................................................................................................................... 200 

8.4.2 Etap budowy ............................................................................................................................................................................................ 200 

8.4.2.1 Zakres skro cony ................................................................................................................................................................................................................ 202 

8.4.2.2 Zakres pełny ....................................................................................................................................................................................................................... 202 

8.4.2.3 Podsumowanie .................................................................................................................................................................................................................. 204 

8.4.3 Etap eksploatacji ...................................................................................................................................................................................... 205 

8.4.3.1 Charakterystyka z ro deł i wielkos c  emisji ................................................................................................................................................................ 205 

8.4.3.2 Oddziaływanie terminalu DCT po realizacji planowanego przedsięwzięcia ............................................................................................. 210 

8.4.3.3 Podsumowanie .................................................................................................................................................................................................................. 212 

8.5 Oddziaływanie hałasu ..............................................................................................................................................................213 

8.5.1 Podstawa merytoryczna analizy akustycznej, decyzje i materiały źródłowe ........................................................................................... 213 

8.5.2 Cel i zakres analizy akustycznej .............................................................................................................................................................. 213 

8.5.3 Stan klimatu akustycznego w środowisku na granicy ocenianego terenu ............................................................................................... 214 

8.5.4 Określenie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku .................................................................................................................... 215 

8.5.5 Charakterystyka źródeł hałasu zinwentaryzowanych i projektowanych na terenie Terminalu Kontenerowego w Gdańsku przy ul. 
Kontenerowej 7 ...................................................................................................................................................................................................... 216 

8.5.6 Wyniki obliczeń ........................................................................................................................................................................................ 221 

8.5.7 Wnioski..................................................................................................................................................................................................... 223 

8.5.8 Faza budowy ............................................................................................................................................................................................ 223 

8.6 Oddziaływanie na przyrodę i obszary chronione ......................................................................................................................225 

8.6.1 Bezkręgowce/makrozoobentos ................................................................................................................................................................ 225 

8.6.2 Ichtiofauna ............................................................................................................................................................................................... 225 

8.6.3 Ptaki ......................................................................................................................................................................................................... 227 

8.6.4 Teriofauna morska ................................................................................................................................................................................... 229 

8.6.5 Oddziaływanie na korytarze ekologiczne i trasy migracji......................................................................................................................... 229 

8.6.6 Siedliska i roślinność zaplecza lądowego ................................................................................................................................................ 231 

8.6.7 Oddziaływanie na obszary chronione ...................................................................................................................................................... 231 

8.6.7.1 Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 .................................................................................................................................................... 232 

8.6.7.2 Ocena oddziaływania na obszar działan  łagodzących utworzony w związku z budową terminalu T 2 ......................................... 264 

8.6.7.3 Ocena oddziaływania na pozostałe obszary chronione ..................................................................................................................................... 267 

8.7 Wpływ na zabytki ......................................................................................................................................................................268 

8.7.1 Faza budowy ............................................................................................................................................................................................ 268 

8.7.2 Faza eksploatacji ..................................................................................................................................................................................... 268 

8.8 Wpływ na użytkowanie i zagospodarowanie terenu .................................................................................................................268 

8.8.1 Faza budowy ............................................................................................................................................................................................ 268 

8.8.2 Faza eksploatacji ..................................................................................................................................................................................... 269 

8.9 Wpływ na krajobraz ..................................................................................................................................................................269 

8.9.1 Faza budowy ............................................................................................................................................................................................ 269 



Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  6 / 373 

8.9.2 Faza eksploatacji ..................................................................................................................................................................................... 270 

8.10 Wpływ na dobra materialne ......................................................................................................................................................273 

8.10.1 Faza budowy ....................................................................................................................................................................................... 273 

8.10.2 Faza eksploatacji ................................................................................................................................................................................. 273 

8.11 Wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi ....................................................................................................................................273 

8.11.1 Faza budowy ....................................................................................................................................................................................... 273 

8.11.2 Faza eksploatacji ................................................................................................................................................................................. 274 

8.12 Gospodarka masami ziemnymi oraz gospodarka odpadami ...................................................................................................277 

8.12.1 Faza budowy ....................................................................................................................................................................................... 277 

8.12.2 Faza eksploatacji ............................................................................................................................................................................. 282 

8.13 Wpływ planowanej rozbudowy terminalu DCT na cele środowiskowe ustalone dla Jednolitej Części Wód Powierzchniowych 
Przejściowych Zatoka Gdańska Wewnętrzna .......................................................................................................................................287 

8.13.1 Charakterystyka JCWP przejściowych na których zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie ................................................... 287 

8.13.2 Ocena wpływu na cele środowiskowe JCWP ..................................................................................................................................... 289 

8.13.2.1 Etap budowy ................................................................................................................................................................................................................ 290 

8.13.2.2 Etap funkcjonowania ................................................................................................................................................................................................ 290 

8.13.3 Ocena wpływu inwestycji polegającej na cele środowiskowe dotyczące obszarów chronionych....................................................... 291 

8.13.4 Podsumowanie .................................................................................................................................................................................... 293 

8.14 Wpływ na klimat i przygotowanie do zmian klimatu .................................................................................................................294 

8.14.1 Warunki klimatyczne............................................................................................................................................................................ 294 

8.14.1.1 Zmiany klimatyczne ............................................................................................................................................................................................... 296 

8.14.1.2 Ocena wpływu obecnych zmian klimatu na ekosystem polskiego wybrzeża Bałtyku oraz strefę brzegową ......... 297 

8.14.1.3 Prognozowane zmiany klimatyczne .............................................................................................................................................................. 300 

8.14.2 Podatność i wpływ analizowanych wariantów planowanego przedsięwzięcia na zmiany klimatu ...................................................... 301 

8.14.2.1 Ocena adaptacji przedsięwzięcia do zmian klimatu ..................................................................................................................................... 301 

8.14.2.2 Zidentyfikowanie i ocena opcji adaptacyjnych ............................................................................................................................................... 309 

8.14.3 Wpływ planowanego przedsięwzięcia na klimat ................................................................................................................................. 310 

9 Oddziaływanie na środowisko w sytuacjach awaryjnych, w tym w razie poważnej awarii przemysłowej oraz w przypadku 
innych zagrożeń, w tym katastrofy naturalnej lub budowlanej ............................................................................................................ 311 

9.1 Rodzaje zdarzeń awaryjnych i innych zagrożeń ...................................................................................................................... 311 

9.2 Faza budowy ............................................................................................................................................................................ 311 

9.3 Faza eksploatacji ......................................................................................................................................................................312 

9.3.1 Postępowanie z kontenerami z substancjami niebezpiecznymi .............................................................................................................. 314 

9.3.2 Zapobieganie i gotowość do reagowania na awarie na morzu ................................................................................................................ 319 

9.4 Zagrożenie powodziowe ...........................................................................................................................................................320 

9.5 Inne zagrożenia ........................................................................................................................................................................322 

10 Porównanie stosowanej technologii z technologią spełniającą wymagania art 143 ustawy Prawo ochrony Środowiska 324 

11 Oddziaływanie transgraniczne ....................................................................................................................................................326 

12 Obszar ograniczonego użytkowania ...........................................................................................................................................327 

13 Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem .................................................327 

14 Społeczne i gospodarcze znaczenie rozbudowy terminalu DCT .............................................................................................330 

14.1 Wprowadzenie ..........................................................................................................................................................................330 

14.2 Terminal DCT Gdańsk na globalnym rynku morskich przewozów kontenerowych ..................................................................331 

14.3 Prognoza rozwoju przeładunków kontenerowych w polskich portach morskich ......................................................................333 

14.4 Potencjał usługowy DCT Gdańsk dla obsługi kontenerów .......................................................................................................335 

14.5 Korzyści społeczne i ekonomiczne rozwoju terminala DCT Gdańsk wymiarze miasta, regionu oraz kraju .............................336 



Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  7 / 373 

14.6 Podsumowanie i wnioski ..........................................................................................................................................................340 

15 Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki i luk we współczesnej wiedzy ...............................................342 

16 Podsumowanie i wnioski, opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych 
oddziaływań na środowisko oraz monitoring oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ...........................................................342 

17 Literatura i materiały źródłowe ....................................................................................................................................................358 

17.1 Zestaw 1 ...................................................................................................................................................................................358 

17.2 Zestaw 2 ...................................................................................................................................................................................364 

17.3 Zestaw 3 ...................................................................................................................................................................................369 

17.4 Zestaw 4 ...................................................................................................................................................................................371 

18 Załączniki.......................................................................................................................................................................................372 

 

ŚPIŚ TABEL 

Tabela 1 Współrzędne geograficzne stanowisk zbioru materiału badawczego ............................................................................................29 

Tabela 2: Powierzchnia terminalu T 3, poszczególnych etapów oraz powierzchnia pogłębiania – wraz ze skrajnymi wartościami 

współrzędnych płaskich prostokątnych PL–1992 ..........................................................................................................................................50 

Tabela 3: Współrzędne 6 skrajnych punktów definiujących obszar, w którym zawiera się teren przedsięwzięcia ........................................50 

Tabela 4 Syntetyczne porównanie analizowanych wariantów - względny wpływ analizowanych czynników ...................................79 

Tabela 5:   Prognoza zapotrzebowania na zdolność przeładunkową terminalu DCT ...................................................................................81 

Tabela 6 Zawartość metali ciężkich w osadach nabrzeża przeładunkowego Pirsu Kontenerowego DCT w Porcie Północnym w Gdańsku 

(03.2011r.) .....................................................................................................................................................................................................96 

Tabela 7 Zawartość zanieczyszczających substancji organicznych (mg/kg sm) w osadach nabrzeża przeładunkowego Pirsu 

Kontenerowego DCT w Porcie Północnym w Gdańsku (03.2011r.) ..............................................................................................................97 

Tabela 8 Stan zanieczyszczenia osadów dennych nabrzeża przeładunkowego Pirsu Kontenerowego DCT w Porcie Północnym 

(16.03.2011 r.) ...............................................................................................................................................................................................97 

Tabela 9 Prawdopodobieństwa występowania i okresy powtarzalności maksymalnych i minimalnych poziomów morza w Gdańsku według 

Wróblewskiego (1992) ................................................................................................................................................................................102 

Tabela 10 Przewidywane zmiany (cm) średniego poziomu morza dla stacji w Gdańsku Nowym Porcie w poszczególnych porach roku 

w okresie 2011-2030 dla trzech scenariuszy emisyjnych (w stosunku do okresu referencyjnego 1971-1990). .........................................102 

Tabela 11 Przewidywane zmiany (cm) średniego (Hśr), minimalnego (H5%) oraz maksymalnego (H95%) poziomu morza dla stacji 

w Gdańsku Nowym Porcie w okresie 2081-2100 dla trzech scenariuszy emisyjnych (w stosunku do okresu referencyjnego 1971-1990).

 ....................................................................................................................................................................................................................103 

Tabela 12 Zawartości biogenów w wodach Wewnętrznej Zatoki Gdańskiej według badań wykonanych w 2016 roku...............................106 

Tabela 13 Stan środowiska morskiego akwenu Wewnętrzna Zatoka Gdańska w 2014 roku .....................................................................107 

Tabela 14 Stan elementów biologicznych środowiska morskiego akwenu Wewnętrzna Zatoka Gdańska według badań wykonanych 

w 2016 roku .................................................................................................................................................................................................108 

Tabela 15 Średnie wartości niektórych parametrów meteorologicznych w sezonie grzewczym i letnim w 2016 roku ................................ 113 

Tabela 16 Średnie miesięczne i średnia roczna temperatura na stacjach pomiarowych ARMAAG Gdańsk Nowy Port i Stogi w roku 2016

 .................................................................................................................................................................................................................... 113 

Tabela 17 Skład taksonomiczny makrofauny dennej na poszczególnych stanowiskach badawczych w okresie wiosennym .................... 119 

Tabela 18 Liczebność makrofauny dennej (osobn.m-2) na poszczególnych stanowiskach badawczych w okresie wiosennym ...............120 

Tabela 19 Biomasa makrofauny dennej (gm-2) na poszczególnych stanowiskach badawczych w okresie wiosennym ............................121 

Tabela 20 Skład taksonomiczny makrofauny dennej na poszczególnych stanowiskach badawczych w okresie letnim ............................122 

Tabela 21 Liczebność makrofauny dennej (osobn.m-2) na poszczególnych stanowiskach badawczych w okresie letnim ........................123 



Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  8 / 373 

Tabela 22 Biomasa makrofauny dennej (gm-2) na poszczególnych stanowiskach badawczych w okresie letnim .....................................124 

Tabela 23 Skład taksonomiczny makrofauny dennej na poszczególnych stanowiskach badawczych w okresie jesiennym ......................125 

Tabela 24 Liczebność makrofauny dennej (osobn.m-2) na poszczególnych stanowiskach badawczych w okresie jesiennym .................126 

Tabela 25 Biomasa makrofauny dennej (gm-2) na poszczególnych stanowiskach badawczych w okresie jesiennym ..............................127 

Tabela 26 Średnia liczebność (N 'm-2, gdzie N - liczba osobników) i biomasa makrozoobentosu (g m.m m-2, gdzie m.m. - mokra masa) 

oraz wartości wskaźników określających rolę poszczególnych taksonów w badanej biocenozie (%) ........................................................130 

Tabela 27 Liczebność (Nm-2, gdzie N -liczba osobników) i biomasa poszczególnych taksonów makrofauny (g m.m.m-2, gdzie m.m. - 

mokra masa) na analizowanych stanowiskach badawczych ......................................................................................................................131 

Tabela 28 Gatunki ryb stwierdzone na poszczególnych transektach ..........................................................................................................132 

Tabela 29 Liczebność i masa wraz poszczególną frekwencją ryb odnotowanych w połowach pelagicznych, dennych i łososiowych 

w transekcie 1 .............................................................................................................................................................................................133 

Tabela 30 Liczebność i masa wraz poszczególną frekwencją ryb odnotowanych w połowach pelagicznych, dennych i łososiowych 

w transekcie 2 .............................................................................................................................................................................................134 

Tabela 31 Maksymalne liczebności ptaków wodnych stwierdzane w Porcie w Gdańsku i na przylegających akwenach ..........................136 

Tabela 32 Liczba gniazdujących ptaków wodno-błotnych w sezonie 2016. ................................................................................................151 

Tabela 33 Podsumowanie sukcesu lęgowego sieweczek obrożnych na terenie prowadzonych działań łagodzących w kolejnych sezonach.

 ....................................................................................................................................................................................................................163 

Tabela 34 Informacja przyrodnicza dla obszaru Natura 2000 PLB220005 „Zatoka Pucka” ........................................................................171 

Tabela 35 Wartości przyrodnicze obszarów Natura 2000 powiązanych z awifauną analizowanego obszaru ............................................176 

Tabela 36 Ewidencja Podwodnych Stanowisk Archeologicznych ...............................................................................................................181 

Tabela 37: Zestawienie wartości odniesienia i tła zanieczyszczenia atmosfery ..........................................................................................200 

Tabela 38: Charakterystyka źródeł emisji i emitorów – faza budowy ..........................................................................................................201 

Tabela 39: Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych ..................................................................................202 

Tabela 40: Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w sieci receptorów poza terenem terminalu 202 

Tabela 41: Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów poza terenem terminalu ................................202 

Tabela 42: Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów poza terenem terminalu ..................................203 

Tabela 43: Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów poza terenem terminalu .........................................203 

Tabela 44: Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatycznych w sieci receptorów poza terenem terminalu .....203 

Tabela 45: Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów poza terenem terminalu .........204 

Tabela 46: Wielkość emisji ze spalania gazu ziemnego .............................................................................................................................206 

Tabela 47: Wielkość emisji z agregatu prądotwórczego .............................................................................................................................206 

Tabela 48: Wielkość emisji z suwnic e-RTG, e-RMG ..................................................................................................................................207 

Tabela 49: Wielkość emisji z operacji manipulacji kontenerami ..................................................................................................................207 

Tabela 50: Wielkość emisji niezorganizowanej z ruchu pojazdów ..............................................................................................................208 

Tabela 51: Wielkość emisji z operacji manewrowych statków na torach wodnych .....................................................................................209 

Tabela 52: Wielkość emisji z agregatów prądotwórczych przy nabrzeżach ................................................................................................210 

Tabela 53: Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych ..................................................................................210 

Tabela 54: Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w sieci receptorów poza terenem terminalu 211 

Tabela 55: Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów poza terenem terminalu ................................ 211 

Tabela 56: Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów poza terenem terminalu .................................. 211 

Tabela 57: Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów poza terenem terminalu ............................. 211 



Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  9 / 373 

Tabela 58: Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatycznych w sieci receptorów poza terenem terminalu .....212 

Tabela 59: Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów poza terenem terminalu .........212 

Tabela 60: Wyniki pomiarów hałasu – 2017i ...............................................................................................................................................215 

Tabela 61: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu 

powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne ..................................................215 

Tabela 62: Wykaz stacjonarnych, pośrednich źródeł hałasu (typu – budynek) – dane akustyczne ............................................................217 

Tabela 63: Wykaz stacjonarnych, bezpośrednich, punktowych źródeł hałasu – poziom mocy akustycznej ...............................................218 

Tabela 64: Wykaz ruchomych, bezpośrednich, punktowych źródeł hałasu – poziom mocy akustycznej ...................................................219 

Tabela 65: Poziom hałasu w punktach obserwacji ......................................................................................................................................222 

Tabela 66 Aktualne przedmioty ochrony obszaru PLB220005 Zatoka Pucka – wypis z SDF .....................................................................234 

Tabela 67   Gatunki ptaków w obszarze bezpośredniego oddziaływania inwestycji ...................................................................................235 

Tabela 68. Gatunki ssaków morskich będące przedmiotem ochrony w poszczególnych obszarach znajdujących się w promieniu 30 km 

od granic inwestycji. ....................................................................................................................................................................................246 

Tabela 69 Minogi i ryby będące przedmiotem ochrony w obszarach Natura 2000: Zatoka Pucka i Półwysep Helski (PLH220032) 

oraz Ostoja w Ujściu Wisły (PLH220044). ..................................................................................................................................................247 

Tabela 70   Ocena oddziaływania planowanej inwestycji na wskaźniki właściwego stanu ochrony dla gatunków lęgowych będące celami 

ochrony na obszarze PLB220005 ...............................................................................................................................................................251 

Tabela 71. Subiektywna skala uciążliwości hałasu komunikacyjnego ........................................................................................................275 

Tabela 72 Odpady z budowy, remonto w i demontaz u obiekto w budowlanych ......................................................................278 

Tabela 73 Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach wytworzonych odpadów – za rok 2016 ....................................................................284 

Tabela 74 Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach wytworzonych odpadów – za rok 2017 ....................................................................285 

Tabela 75: Ocena stanu JCWP na podstawie monitoringu przeprowadzonego w 2016 roku .....................................................................288 

Tabela 76: Wyniki pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych w 2017 roku w DCT ..................................................................................291 

Tabela 77: Ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia na cele środowiskowe ustalone dla obszarów chronionych .............................291 

Tabela 78   Macierz analizy wrażliwości planowanego przedsięwzięcia na czynniki/zagrożenia związane ze zmianą klimatu ..................303 

Tabela 79:   Ekspozycja na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w lokalizacji inwestycji (średnia i wysoka wrażliwość na zmiany 

klimatu) ........................................................................................................................................................................................................304 

Tabela 80:   Ocena narażenia/ekspozycji planowanego przedsięwzięcia na czynniki/zagrożenia związane ze zmianą klimatu - obecne 

i prognozowane ...........................................................................................................................................................................................305 

Tabela 81   Macierz podatności planowanego przedsięwzięcia na zmiany klimatyczne – obecne i prognozowane ..................................305 

Tabela 82:   Ocena skutków/konsekwencji dla różnych obszarów ryzyka ..................................................................................................306 

Tabela 83:   Skala oceny prawdopodobieństwa wystąpienia oddziaływania ...............................................................................................307 

Tabela 84:   Macierz ryzyka .........................................................................................................................................................................308 

Tabela 85. Efekty mnożnikowe wywołane przez realizację inwestycji DCT T3 w odniesieniu do rynku pracy [osób] .................................338 

Tabela 86. Roczne szacunkowe wpływy podatkowe PIT z tytułu budowy terminala DCT T3 .....................................................................339 

 

ŚPIŚ FOTOGRAFII 

Fotografia 1 Obszar zaplecza lądowego – wygląd ogólny. .........................................................................................................................159 

Fotografia 2 Wydma biała. ..........................................................................................................................................................................160 

Fotografia 3 Wydma szara. .........................................................................................................................................................................160 

Fotografia 4 Niewielki płat kidziny z rukwielą nadmorską Cakile maritima .................................................................................................161 



Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  10 / 373 

Fotografia 5 Obcy gatunek inwazyjny – róża pomarszczona Rosa rugosa na wydmie szarej. ...................................................................161 

Fotografia 6 Ośrodek wypoczynkowy na zapleczu plaży w Stogach. .........................................................................................................185 

Fotografia 7 Obiekty usługowe w sąsiedztwie głównego wejścia na plażę w Stogach (wejście nr 26). .....................................................185 

Fotografia 8 Wykorzystanie rekreacyjne plaży w Stogach (rejon głównego wejścia nr 26). W głębi istniejący terminal DCT. ...................185 

Fotografia 9 Panorama widokowa z plaży w Stogach (rejon najbliższego w stosunku do portu wejścia na plażę) w kierunku 

północno-wschodnim na istniejące nabrzeże DCT (T1). .......................................................................................................................187 

Fotografia 10 Krajobraz brzegu wydmowego z plażą o cechach naturalnych na wschód od planowanej inwestycji. ................................188 

Fotografia 11 Panorama widokowa z plaży w Stogach (rejon głównego wejścia na plażę Stogi– nr 26) w kierunku północno-wschodnim 

na istniejące nabrzeże DCT (T 1)................................................................................................................................................................188 

 

ŚPIŚ RYŚUNKO W 

Rysunek 1: Lokalizacja planowanego terminalu T 3 względem istniejących terminali T 1 oraz T 2. Istniejące i planowane nowe nabrzeża 

przeładunkowe oraz place składowe. ...........................................................................................................................................................14 

Rysunek 2 Mapa z Załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. 

w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdańsku od strony morza, redy i lądu (Dz.U.2012.650) ....................................................22 

Rysunek 3 Lokalizacja stanowisk badawczych makrozoobentosu (stanowiska 1-14) ..................................................................................28 

Rysunek 4 Lokalizacja stanowisk badawczych makrozoobentosu ( stanowiska 15-29) ...............................................................................29 

Rysunek 5 Rozmieszczenie transektów połowowych w poszczególnych okresach badań ..........................................................................31 

Rysunek 6 Obszar prowadzenia badań ornitologicznych z podziałem na poszczególne akweny ................................................................32 

Rysunek 7:   Przyjęte do obliczeń dane ze stacji meteorologicznej Gdańsk-Wrzeszcz ................................................................................35 

Rysunek 8: Widok od południa na istniejący terminal DCT ...........................................................................................................................39 

Rysunek 9: Widok od północnego-zachodu na istniejący terminal DCT .......................................................................................................39 

Rysunek 10: Widok od strony wody na istniejący terminal DCT ...................................................................................................................40 

Rysunek 11: Połączenia oceaniczne Alians Ocean ......................................................................................................................................40 

Rysunek 12:   Suwnice nabrzeżowe – STS ..................................................................................................................................................41 

Rysunek 13: Kontenery składowane w blokach ............................................................................................................................................42 

Rysunek 14: Rejon planowanej inwestycji ....................................................................................................................................................43 

Rysunek 15: Lokalizacja terminalu T 3 względem istniejących terminali T 1 oraz T 2 ..................................................................................44 

Rysunek 16: Lokalizacja terminalu T 3 względem istniejących terminali T 1 oraz T 2 – fotografia lotnicza ..................................................45 

Rysunek 17: Inwestycja na tle mapy topograficznej .....................................................................................................................................45 

Rysunek 18 Wizualizacja przekształcenia nabrzeża DCT po realizacji planowanej rozbudowy terminala – widok z lotu ptaka od strony 

południowej. ..................................................................................................................................................................................................46 

Rysunek 19: Istniejące i nowe nabrzeża przeładunkowe ..............................................................................................................................46 

Rysunek 20: Przestrzenny układ etapowania przedsięwzięcia. ....................................................................................................................47 

Rysunek 21: Obszar wykonywania prac pogłębieniowych. ...........................................................................................................................47 

Rysunek 22: Rejon planowanej inwestycji na fotografii lotniczej ..................................................................................................................49 

Rysunek 23: Inwestycja na tle mapy ewidencyjnej .......................................................................................................................................49 

Rysunek 24: Skrajne punkty wyznaczające teren przedsięwzięcia ..............................................................................................................51 

Rysunek 25: Moduły przeładunkowe i składowe tworzące „morską” część zakładu DCT Gdańsk SA .........................................................52 

Rysunek 26:   Ciągnik terminalowy w DCT ...................................................................................................................................................53 



Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  11 / 373 

Rysunek 27 Przewidywany maksymalny udział poszczególnych środków transportu w przewozie towarów przeładowywanych 

w przedsiębiorstwie DCT Gdańsk SA ...........................................................................................................................................................57 

Rysunek 28   Warianty rozbudowy DCT w raporcie OOŚ terminalu T2 ........................................................................................................65 

Rysunek 29:   Obszar rozbudowy DCT w analizach falowania .....................................................................................................................66 

Rysunek 30:   Wariant IIA (inwestorski) budowy falochronów osłonowych ...................................................................................................67 

Rysunek 31:   Plan sytuacyjny projektowanego toru podejściowego do Portu północnego (fragment) ........................................................68 

Rysunek 32:   Schemat nowych przedsięwzięć w Porcie Północnym w Gdańsku ........................................................................................68 

Rysunek 33:   Schemat poszukiwania kierunku lokalizacji rozbudowy terminalu DCT .................................................................................69 

Rysunek 34   Plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie terminalu DCT .......................................................................................73 

Rysunek 35   Rysunek planu 1312 ...............................................................................................................................................................74 

Rysunek 36   Rysunek planu 1302 ...............................................................................................................................................................74 

Rysunek 37   Rysunek planu 1416 ...............................................................................................................................................................75 

Rysunek 38   Polskie obszary morskie będące przedmiotem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich 

w skali 1:200 000 ..........................................................................................................................................................................................77 

Rysunek 39 Scenariusze rozwoju Województwa Pomorskiego [źródło: „Strategia rozwoju województwa pomorskiego 2020”, 2012 r.] .....86 

Rysunek 40: Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia ...............................................................................................................................92 

Rysunek 41: Budowa geologiczna dna Zatoki Gdańskiej w rejonie planowanej inwestycji – mapa litologiczna. .........................................94 

Rysunek 42: Budowa geologiczna dna Zatoki Gdańskiej w rejonie planowanej inwestycji – przekrój geologiczny. .....................................95 

Rysunek 43: Litologia osadów dennych Zatoki Gdańskiej w rejonie planowanej inwestycji. ........................................................................95 

Rysunek 44: Lokalizacja inwestycji na tle jednolitych części wód przejściowych oraz zlewni jednolitych części wód powierzchniowych. 101 

Rysunek 45: Lokalizacja punktów pomiarowo – kontrolnych i stanowisk pomiarowych w obrębie wód przejściowych w województwie 

pomorskim. ..................................................................................................................................................................................................105 

Rysunek 46: Klasyfikacja stanu jakości wód przybrzeżnych i przejściowych pod względem wskaźników fizykochemicznych w latach 2010-

2015. ...........................................................................................................................................................................................................107 

Rysunek 47: Klasyfikacja stanu jakości wód przybrzeżnych i przejściowych pod względem wskaźników biologicznych w latach 2010-

2015. ...........................................................................................................................................................................................................108 

Rysunek 48: Ogólna ocena stanu i potencjału ekologicznego wód przejściowych i przybrzeżnych w Polsce. ..........................................109 

Rysunek 49: Lokalizacja planowanej inwestycji na tle granic kąpieliska w Stogach i punktu kontroli jakości wód (badania prowadzone 

przez PSSE Gdańsk). ................................................................................................................................................................................. 110 

Rysunek 50: Porównanie stanu sanitarnego morskich wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej w odniesieniu do wskaźnika bakterii 

Escherichia coli w latach 2005-2011. .......................................................................................................................................................... 111 

Rysunek 51: Porównanie stanu sanitarnego morskich wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej w odniesieniu do wskaźnika enterokoków 

jelitowych w latach 2005-2011. ................................................................................................................................................................... 112 

Rysunek 52: Róża wiatrów w latach 2012 i 2016 (z prawej) na stacji AM2 w Stogach. .............................................................................. 115 

Rysunek 53: Średniomiesięczne prędkości wiatru w 2016 r. Reprezentatywna dla rejonu planowanej inwestycji stacja Stogi – AM2 ...... 115 

Rysunek 54: Częstość występowania poszczególnych przedziałów prędkości wiatru na stacji AM2 w Stogach w roku 2016. ................. 116 

Rysunek 55: Roczne sumy opadu atmosferycznego na stacji Stogi (AM2) w latach 2012-2016. .............................................................. 116 

Rysunek 56: Klasy stabilności atmosfery na stacji AM2 w Gdańsku Stogach w 2012 roku. ....................................................................... 117 

Rysunek 57 Średnia liczebność makrobezkręgowców dennych (osobn.*m-2) na poszczególnych stanowiskach badawczych .................128 

Rysunek 58 Średnia biomasa makrobezkręgowców dennych (g*m-2) na poszczególnych stanowiskach badawczych ............................129 

Rysunek 59 Suma liczebności ptaków na poszczególnych kontrolach w kolejnych miesiącach. ...............................................................136 

Rysunek 60 Suma wszystkich ptaków stwierdzana na wydzielonych obszarach Portu w Gdańsku ..........................................................137 



Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  12 / 373 

Rysunek 61 Ptaki wodno-błotne (z wyłączeniem mew i kormoranów) stwierdzana na wydzielonych obszarach Portu w Gdańsku w cyklu 

rocznym .......................................................................................................................................................................................................138 

Rysunek 62 Miejsca na terenie portu o najliczniejszym występowaniu ptaków (z wyłączeniem mew). .....................................................138 

Rysunek 63 Miejsca na terenie portu o najliczniejszym występowaniu mew. .............................................................................................138 

Rysunek 64 Dynamika występowania perkoza dwuczubego w cyklu miesięcznym ...................................................................................139 

Rysunek 65 Dynamika występowania perkoza dwuczubego ......................................................................................................................139 

Rysunek 66 Dynamika występowania perkoza rogatego ............................................................................................................................140 

Rysunek 67 Dynamika występowania czapli siwej .....................................................................................................................................140 

Rysunek 68 Dynamika występowania kormorana w cyklu miesięcznym ....................................................................................................141 

Rysunek 69 Dynamika występowania kormorana ......................................................................................................................................141 

Rysunek 70 Miejsca na terenie portu o najliczniejszym występowaniu perkozów dwuczubych. ................................................................142 

Rysunek 71 Miejsca na terenie portu o najliczniejszym występowaniu kormoranów. .................................................................................142 

Rysunek 72 Dynamika występowania łabędzi niemych ..............................................................................................................................142 

Rysunek 73 Dynamika występowania czernicy w cyklu miesięcznym ........................................................................................................143 

Rysunek 74 Dynamika występowania czernicy ..........................................................................................................................................143 

Rysunek 75 Dynamika występowania lodówki ............................................................................................................................................144 

Rysunek 76 Rysunek 6. Miejsca na terenie portu o najliczniejszym występowaniu łabędzi niemych. .......................................................144 

Rysunek 77 Rysunek 7. Miejsca na terenie portu o najliczniejszym występowaniu czernicy. ....................................................................144 

Rysunek 78 Dynamika występowania krzyżówki ........................................................................................................................................145 

Rysunek 79 Dynamika występowania uhli ..................................................................................................................................................145 

Rysunek 80 Dynamika występowania gągoła .............................................................................................................................................146 

Rysunek 81 Dynamika występowania edredona ........................................................................................................................................146 

Rysunek 82 Dynamika występowania nurogęsi w cyklu miesięcznym .......................................................................................................147 

Rysunek 83 Dynamika występowania nurogęsi ..........................................................................................................................................147 

Rysunek 84 Miejsca na terenie portu o najliczniejszym występowaniu lodówki. ........................................................................................148 

Rysunek 85 Miejsca na terenie portu o najliczniejszym występowaniu nurogęsi. ......................................................................................148 

Rysunek 86 Dynamika występowania szlacharów ......................................................................................................................................148 

Rysunek 87 Dynamika występowania śmieszki ..........................................................................................................................................149 

Rysunek 88 Dynamika występowania mewy srebrzystej ............................................................................................................................149 

Rysunek 89 Dynamika występowania mewy siwej .....................................................................................................................................150 

Rysunek 90 Dynamika występowania mewy siodłatej ................................................................................................................................150 

Rysunek 91 Dynamika występowania łyski .................................................................................................................................................151 

Rysunek 92 Miejsca gniazdowania mewy srebrzystej Larus argentatus. ...................................................................................................152 

Rysunek 93. Miejsca gniazdowania mewa śmieszka Chroicocephalus ridibundus. ...................................................................................153 

Rysunek 94 Miejsca gniazdowania rybitw rzecznych Sterna hirundo. ........................................................................................................154 

Rysunek 95 Prawdopodobieństwo detekcji morświna zwyczajnego latem (maj-pażdziernik) i zimą (listopad-kwiecień) ...........................156 

Rysunek 96 Schematyczna koncepcja systemu płatów i korytarzy ekologicznych aglomeracji. ................................................................164 

Rysunek 97 Korytarze ekologiczne w rejonie planowanego przedsięwzięcia .............................................................................................165 

Rysunek 98 Istniejące formy ochrony przyrody na tle planowanego przedsięwzięcia ................................................................................168 

Rysunek 99 Istniejące formy ochrony przyrody w subregionalnym otoczeniu planowanego przedsięwzięcia ...........................................169 



Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  13 / 373 

Rysunek 100 Lokalizacja rejonu planowanego przedsięwzięcia na tle regionalnym – z uwzględnieniem obszarów sieci Natura 2000 ....170 

Rysunek 101 Lokalizacja historycznych wraków zlokalizowanych w rejonie Portu Północnego ................................................................181 

Rysunek 102 Mapa portu Gdańsk S.A. .......................................................................................................................................................183 

Rysunek 103 Lokalizacja planowanej inwestycji na tle zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego w rejonie plaży Stogi. ..................184 

Rysunek 104 Krajobraz akwenu w rejonie planowanej inwestycji oraz zaplecza lądowego .......................................................................187 

Rysunek 105 Obraz pola akustycznego wspólny dla pory dziennej i nocnej ..............................................................................................222 

Rysunek 106:   Występowanie ptaków w cyklu rocznym w obrębie Portu Północnego na poszczególnych kontrolach. ............................243 

Rysunek 107 Lokalizacja terenu, na którym prowadzone są działania łagodzące dedykowane ptakom lęgowym na tle planowanej 

rozbudowy DCT ..........................................................................................................................................................................................267 

Rysunek 108 Wizualizacja przekształcenia nabrzeża DCT po realizacji planowanej rozbudowy terminala DCT3 – widok z lotu ptaka 

od strony wschodniej. ..................................................................................................................................................................................271 

Rysunek 109 Wizualizacja przekształcenia nabrzeża DCT po realizacji planowanej rozbudowy terminala DCT3 – widok z lotu ptaka 

od strony południowej. ................................................................................................................................................................................272 

Rysunek 110: Batymetria w w rejonie planowanej inwestycji ......................................................................................................................281 

Rysunek 111: Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych i stanowisk pomiarowych JCWP przejściowych województwa pomorskiego 287 

Rysunek 112: Mapa procesu – wycieki płynów z kontenerów ....................................................................................................................316 

Rysunek 113: Mapa procesu obsługi kontenera w przypadku stwierdzenia wycieku płynów – Brama wjazdowa (dla celów poglądowych)

 ....................................................................................................................................................................................................................317 

Rysunek 114: Mapa procesu obsługi kontenera, którego wyciek stwierdzono w trakcie składowania na placu, rozładunku ze statku 

lub pociągu ..................................................................................................................................................................................................318 

Rysunek 115: Mapa zagrożenia powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. Obszary, na których 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (1%). Gdańsk – Port Północny, N–34–50–C–d–2 ..........320 

Rysunek 116: Mapa zagrożenia powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. Obszary, na których 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (0,2%). Gdańsk – Port Północny, N–34–50–C–d–2 .........321 

Rysunek 117:   Schemat nowych przedsięwzięć w Porcie Północnym w Gdańsku ....................................................................................328 

Rysunek 118: Rysunek z prezentacji nt. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska .........329 

Rysunek 119. Światowe przeładunki kontenerów w latach 2000-2017 [mln TEU] ......................................................................................331 

Rysunek 120. Obsługa kontenerów w polskich portach morskich w latach 2004-2017 [TEU] ....................................................................332 

Rysunek 121. Benchmarki rynku kontenerowego dla Polski i wybranych państw Europy ..........................................................................333 

Rysunek 122. Prognoza rozwoju przeładunków kontenerowych związanych z obsługą polskiego handlu zagranicznego do 2050 roku ..334 

Rysunek 123. Rozwój rynku w perspektywie planów rozwojowych DCT Gdańsk SA ................................................................................336 

Rysunek 124. Efekty mnożnikowe funkcjonowania portów morskich .........................................................................................................337 

Rysunek 125. Szacunkowe przychody z tytułu wpływów granicznych (VAT import, cło, akcyza) wynikające z realizacji projektu T3 [mld zł]

 ....................................................................................................................................................................................................................339 

 

  



Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  14 / 373 

1 Wprowadzenie 

1.1 Wstęp 

Niniejszy raport o oddziaływaniu na s rodowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa 

terminalu kontenerowego DCT Gdan sk w Porcie Po łnocnym w Gdan sku” został wykonany 

przez zespo ł eksperto w powołanych przez Kancelarię Radco w Prawnych „CIC” Pikor, Behnke, 

Dmoch, Fryzowski Śp.p. w Gdyni, w szczego lnos ci ECG ORBITAL Śp. z o.o. w Gdyni, EKO-KONŚULT 

Śp. z o.o. w Gdan sku oraz Actia Forum sp. z o.o w Gdyni, na podstawie umowy Kancelarii z DCT 

Gdan sk ŚA. 

Raport stanowi element oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na s rodowisko, 

przeprowadzanej w sprawie o wydanie decyzji o s rodowiskowych uwarunkowaniach. 

W okolicznos ciach niniejszej sprawy Raport ten stanowi załącznik do wniosku o wydanie 

ww. decyzji. 

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego głębokowodnego morskiego 

Terminalu Kontenerowego DCT o nową instalację – kolejny terminal w ramach przedsiębiorstwa 

DCT Gdan sk ŚA., okres lany w niniejszym Raporcie, roboczo, jako „T 3”. Realizacja terminalu 

będzie powodowac  koniecznos c  wykonania prac pogłębiarskich w akwenie przyległym do T 3. 

Z racji powiązan  technologicznych pogłębienie to jest traktowane jako częs c  przedsięwzięcia, 

aczkolwiek jej inwestorem moz e byc  inny podmiot, odpowiedzialny za zapewnienie dostępu 

do portu. Realizacja przedsięwzięcia moz e stworzyc  potrzebę wykonania prac adaptacyjnych 

na terenie Terminali T 1 i T 2, powiązanych z nim funkcjonalnie. 

 

Rysunek 1: Lokalizacja planowanego terminalu T 3 względem istniejących terminali T 1 oraz T 2. 
Istniejące i planowane nowe nabrzeża przeładunkowe oraz place składowe. 
Na rysunku powyżej istniejące nabrzeża przeładunkowe zaznaczone są przez „zacumowany” przy nich prostokąt 
w kolorze żółtym, a nowe – w czerwonym. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest DCT Gdan sk ŚA będąca operatorem portowym prowadzącym 

eksploatację istniejącego Terminalu.  
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Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowej instalacji, w rozumieniu przepiso w ustawy – Prawo 

ochrony s rodowiska, stanowiącej infrastrukturę portową słuz ącą do załadunku i rozładunku, 

połączoną z lądem, zlokalizowaną w obrębie Portu Gdan sk. W fazie eksploatacji uz ytkowanie T 3 

będzie funkcjonalnie powiązane z pozostałą, istniejącą juz  obecnie instalacją DCT, 

przy zachowaniu odrębnos ci i integralnos ci kaz dej z tych instalacji. 

Inwestor ubiega się o decyzję o s rodowiskowych uwarunkowaniach dla potrzeb uzyskania 

przede wszystkim:  

 pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzen  wodnych - wydawanego na podstawie 

ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, 

 decyzji o pozwoleniu na budowę, wydawanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane. 

Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie przepustowos ci oraz usprawnienie funkcjonowania 

przeładunko w kontenerowych w Porcie Gdan sk. Realizacja poszczego lnych etapo w T 3 pozwoli 

na stopniowe zwiększanie rocznej zdolnos ci przeładunkowej z obecnej ok. 3 mln TEU, o 1,3-

1,7 mln TEU, w kaz dej z trzech rozwaz anych faz, co spowoduje docelowy przyrost tej zdolnos ci 

w skali całego zakładu do poziomu ok. 8 mln TEU. 

Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji na terenie administrowanym przez Zarząd 

Morskiego Portu Gdan sk ŚA – wyłącznie na obszarze wo d morskich.  

Niniejszy raport o oddziaływaniu na s rodowisko został sporządzony zgodnie z wymaganiami 

ustawy z dnia 3 paz dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o s rodowisku i jego ochronie, 

udziale społeczen stwa w ochronie s rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na s rodowisko.  

Zgodnie z art. 75 ust. 7 ww. ustawy, z racji realizacji przedsięwzięcia na obszarze morskim, 

organem włas ciwym do wydania decyzji o s rodowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny 

Dyrektor Ochrony Ś rodowiska w Gdan sku. 

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, 

obejmuje w szczególności: 

a) weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

b) uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień, 

c) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 

 

1.2 Przepisy relewantne dla przeprowadzanej oceny oddziaływania 
na środowisko. Dokumenty odniesienia. 

Przy sporządzaniu niniejszego raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia 

na s rodowisko dokonano odniesien  do następujących akto w prawnych: 

1. Przepisy polskie: 

o ustawa z dnia 3 paz dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o s rodowisku 

i jego ochronie, udziale społeczen stwa w ochronie s rodowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na s rodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz.1405, ze zm.), 

o rozporządzenie Rady Ministro w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięc  

mogących znacząco oddziaływac  na s rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71), 
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 a ponadto: 

o ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 

i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r., poz.2205 ze zm.); 

o ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.); 

o ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2000 ze zm.); 

o ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1933 ze zm.); 

o ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony s rodowiska (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 799 ze zm.); 

o ustawa z dnia 12 wrzes nia 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpado w 

oraz pozostałos ci ładunkowych ze statko w (Dz.U. Nr 166, poz. 1361 ze zm.); 

o ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2017 r. , poz. 1073 ze zm.) 

o ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 

ze zm.); 

o ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w s rodowisku i ich 

naprawie (Dz. U. z 2018 r., poz. 954 ze zm.); 

o ustawa z dnia 11 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i go rnicze (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2126 ze zm.); 

o ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczen stwie morskim (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 181 ze zm.); 

o ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018, poz. 992 ze zm.);  

o ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o ryboło wstwie (Dz. U. z 2018 r., poz. 514 ze zm.); 

o ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1566 ze zm.); 

 oraz, spośród aktów wykonawczych: 

o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. 

w sprawie warunko w technicznych, jakim powinny odpowiadac  morskie budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 101, poz.645); 

o rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajo w 

oraz stęz en  substancji, kto re powodują, z e urobek jest zanieczyszczony (Dz.U. 

nr 55, poz. 498 – uchylony); 

o rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 

zasadniczych wymagan  dla urządzen  uz ywanych na zewnątrz pomieszczen  

w zakresie emisji hałasu do s rodowiska  (Dz. U. nr 263, poz. 2202 ze zm.); 

o rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. 

w sprawie trybu wydawania zezwolen  na usuwanie do morza urobku z pogłębiania 

dna oraz na zatapianie w morzu odpado w lub innych substancji (Dz. U. nr 22 

poz. 166); 

o rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomo w hałasu w s rodowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 112); 

o rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartos ci 

odniesienia dla niekto rych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87); 
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o rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunko w będących przedmiotem zainteresowania Wspo lnoty, 

a takz e kryterio w wyboru obszaro w kwalifikujących się do uznania 

lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U.  z 2014, poz. 1713); 

o rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie 

obszaro w specjalnej ochrony ptako w (Dz. U. nr 25, poz. 133); 

o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia 

nadzoru nad jakos cią wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1602); 

o rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczego łowych wymagan  dotyczących projekto w robo t geologicznych, w tym robo t, 

kto rych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. nr 288, poz. 1696); 

o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 

maja 2012 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdan sku od strony 

morza, redy i lądu (Dz. U. z 2012 r., poz. 650) 

o rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031); 

o rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 30 paz dziernika 2014 r. w sprawie 

wymagan  w zakresie prowadzenia pomiaro w wielkos ci emisji oraz pomiaro w ilos ci 

pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542); 

o rozporządzenia Ministra Ś rodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunko w, jakie nalez y spełnic  przy wprowadzaniu s cieko w do wo d lub do ziemi 

oraz w sprawie substancji szczego lnie szkodliwych dla s rodowiska wodnego (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1800); 

o rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 9 paz dziernika 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej ros lin (Dz. U. z 2014, poz. 1409); 

o rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpado w (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923); 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 grudnia 2014 r. 

w sprawie szczego łowych warunko w bezpiecznego uprawiania z eglugi przez statki 

morskie (Dz. U. z 2015 r., poz. 48); 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie 

okres lenia akweno w portowych oraz ogo lnodostępnych obiekto w, urządzen  

i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla kaz dego portu 

o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. z 2013 r., poz.732);  

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie 

okres lenia obiekto w, urządzen  i instalacji wchodzących w skład infrastruktury 

zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki 

narodowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 733); 

o rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 23 wrzes nia 2016  r. w sprawie 

warunko w, w kto rych uznaje się, z e odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1601); 

o rozporządzenie Rady Ministro w z dnia 18 paz dziernika 2016 r. w sprawie przyjęcia 

Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1841);  
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o rozporządzenie Rady Ministro w z dnia 18 paz dziernika 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911); 

o rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inz ynierskiej (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 2033); 

o rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183); 

o rozporządzenie Rady Ministro w z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 

organizacji zwalczania zagroz en  i zanieczyszczen  na morzu (Dz.U. 2017 poz. 1631); 

o rozporządzenie Rady Ministro w z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 

Krajowego programu ochrony wo d morskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 2469)  

 

2. Przepisy unijne, w tym gło wnie: 

o dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. 

w sprawie oceny skutko w wywieranych przez niekto re przedsięwzięcia publiczne 

i prywatne na s rodowisko, 

o dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 

2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, 

o dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (z po z niejszymi zmianami), 

 a ponadto 

o dyrektywa Rady 95/21/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. dotycząca przestrzegania, 

w odniesieniu do z eglugi morskiej korzystającej ze wspo lnotowych porto w 

oraz z eglugi morskiej po wodach znajdujących się pod jurysdykcją pan stw 

członkowskich, międzynarodowych norm bezpieczen stwa statko w i zapobiegania 

zanieczyszczeniom oraz pokładowych warunko w z ycia i pracy (kontrola pan stwa 

portu);  

o dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 paz dziernika 

2000 r. ustanawiająca ramy wspo lnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej 

(ramowa dyrektywa wodna); 

o dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/35/WE z dnia 21 kwietnia 

2004 r. w sprawie odpowiedzialnos ci za s rodowisko w odniesieniu do zapobiegania 

i zaradzania szkodom wyrządzonym s rodowisku naturalnemu;  

o dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 

2008 r. ustanawiająca ramy działan  Wspo lnoty w dziedzinie polityki s rodowiska 

morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej);  

 

3. Konwencje międzynarodowe, w tym gło wnie: 

o Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mo rz przez zatapianie odpado w 

i innych substancji z dnia 29 grudnia 1972 r. (Konwencja o zatapianiu); 

o Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 

z dnia 2 listopada 1973 r. (Konwencja MARPOL);  



Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  19 / 373 

o Konwencja o ochronie wędrownych gatunko w dzikich zwierząt z dnia 23 czerwca 

1979 r. (Konwencja Bon ska);  

o Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz siedlisk naturalnych 

z dnia 19 wrzes nia 1979 r. (Konwencja Bernen ska); 

o Konwencja o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 (Konwencja jamajska); 

o Konwencja o ro z norodnos ci biologicznej z 1992 r. oraz Protoko ł kartagen ski 

o bezpieczen stwie biologicznym do Konwencji o ro z norodnos ci biologicznej (CBD); 

o Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku, Po łnocno-Wschodniego 

Atlantyku, Morza Irlandzkiego i Po łnocnego z dnia 17 marca 1992 r. (AŚCOBANŚ); 

o Konwencja o ochronie s rodowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego  

z dnia 9 kwietnia 1992 r. (Konwencja Helsin ska); 

 

4. Zalecenia HELCOM, w tym gło wnie: 

o Zalecenie 15/1 (2018) – w sprawie ochrony pasa nadbrzez nego 

o Zalecenie 35/1 (2014) – w sprawie systemu przybrzez nych i morskich obszaro w 

chronionych (Helcom MPAs) 

o Zalecenie 31E/6 (2010) – w sprawie zintegrowanego planowania reagowania 

na awarie w obszarze Morza Bałtyckiego w odniesieniu do dzikiej przyrody;  

o Zalecenie 28E/9 (2007) – w sprawie opracowania ogo lnych zasad morskiego 

planowania przestrzennego na obszarze Morza Bałtyckiego; 

o Zalecenie 24/9 (2003) w sprawie zapewnienia odpowiedniej zdolnos ci reagowania 

(ratowniczej) 

o Zalecenie 21/4 (2000) – w sprawie ochrony zagroz onych morskich i przybrzez nych 

biotopo w bałtyckich;  

o Zalecenie 20/4 (1999) – w sprawie farb antyporostowych zawierających związki 

cynoorganiczne 

o Zalecenie 19/17 (1998) – w sprawie s rodko w stosowanych w celu zwalczania 

zanieczyszczen  z instalacji morskich;  

o Zalecenie 19/1 (1998) – w sprawie wydobywania osado w z dna morskiego;  

o Zalecenie 17/3 (1996) – w sprawie informacji i konsultacji w procesie wznoszenia 

nowych instalacji wpływających na Morze Bałtyckie;  

 

Raport wykonano na podstawie następujących opracowań: 

o Koncepcja. Rozbudowa Morskiego Terminala Kontenerowego DCT w Gdan sku, DCT 

Gdan sk ŚA, sierpien  2013 r., 

o Materiały i informacje DCT Gdan sk ŚA, 

o Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego na s rodowisko, 

sporządzony w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę dla Morskiego 

Terminala Kontenerowego, zlokalizowanego na obszarze Portu Po łnocnego 

w Gdan sku, Projmors - NORD Investments ŚA - WUPROHYD, paz dziernik 2004 r., 

o Projekt budowlany Morskiego Terminala Kontenerowego w Gdan sku. Tom nr 08.  

o Raport o oddziaływaniu na s rodowisko robo t czerpalnych i refulacyjnych, Projmors 

- NORD Investments ŚA - WUPROHYD, 2004 r., 
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o Dokumentacja geotechniczna dla Morskiego Terminala Kontenerowego w Gdan sku, 

Pan stwowy Instytut Geologiczny, 2004 r., 

o Inwentaryzacja przyrodnicza terenu planowanej rozbudowy Morskiego Terminala 

Kontenerowego DCT w Gdan sku, UG, Gdan sk, 2012/2013 r., 

o Mapa ewidencyjna dla celo w informacyjnych, 

o Ocena Śtanu Ś rodowiska gruntowo-wodnego na terenie projektowanej budowy 

terminalu kontenerowego w mies cie Gdan sk (lipiec, sierpien  2013 r.), 

o Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Ś rodowiska w Gdan sku z dnia 

20 wrzes nia 2013 r. orzekająca umorzenie postępowania w sprawie wydania 

zezwolenia na zniszczenie siedlisk oraz osobniko w rokitnika zwyczajnego 

Hippophae rhamnoides rosnących na działce ewidencyjnej nr 75/2 oraz 104 obręb 

86, na wyspie Śtogi w Gdan sku, wojewo dztwo pomorskie, znak: RDOŚ -Gd-

PNII.6400.44.2013.MŚ .1. 

o Decyzja Prezydenta Miasta Gdan ska, WŚ –I.6220.II.93D.2013.AN.173164, 

z 16.07.2014 r. o s rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

pod nazwą „Budowa Pomorskiego Centrum Logistycznego (PCL) – II etap wraz 

z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Kontenerowej 

w Gdan sku, dzielnica Śtogi”; 

o Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Ś rodowiska w Gdan sku, RDOŚ –Gd–

WOO.4221.8.2015.ER.AJA.9, z 09.10.2015 r. o s rodowiskowych uwarunkowaniach, 

stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na s rodowisko 

dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa Nabrzez a Po łnocnego 

przy Falochronie Po łwyspowym”;  

o Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Ś rodowiska w Gdan sku, RDOŚ –Gd–

WOO.4221.2.2013.ER.27, z 14.06.2016 r. o s rodowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa toru podejs ciowego z powiększeniem 

jego szerokos ci i głębokos ci technicznej wraz z wykonaniem obrotnicy o s rednicy 

750 m”, w ramach modernizacji toru podejs ciowego do Portu Po łnocnego, 

zlokalizowanego na wodach morskich Zatoki Gdan skiej oraz w granicach portu 

morskiego w Gdan sku;  

o Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Ś rodowiska w Gdan sku, RDOŚ –Gd–

WOO.4221.30.2014.KŚZ.18, z 05.09.2016 r. o s rodowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia pod nazwą „Falochrony osłonowe w Porcie Po łnocnym 

w Gdan sku”;  

o Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Ś rodowiska w Gdan sku, RDOŚ –Gd–

WOO.4221.13.2015.AJA.11, z 28.01.2016 r. o s rodowiskowych uwarunkowaniach, 

stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na s rodowisko 

dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa Falochronu Po łnocnego Wyspowego 

w Porcie Po łnocnym w Gdan sku”;  

o Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Ś rodowiska w Gdan sku znak RDOŚ -Gd-

WOO.4211.29.2013.AT.9 z dnia 28.03.2014 r. o s rodowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie terminalu T2. 

o Dokumentacja przedsięwzięcia: „Rozbudowa toru podejs ciowego z powiększeniem 

jego szerokos ci i głębokos ci technicznej wraz z wykonaniem obrotnicy o s rednicy 

750 m” (Raport OOŚ , Transprojekt Gdan ski, 2015) oraz dotyczącej go decyzji 
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s rodowiskowej (decyzja RDOŚ  w Gdan sku znak RDOŚ -Gd-WOO.4211.2.2013.ER.27 

z dnia 14.06.2016 r.); 

o Dokumentacja przedsięwzięcia: „Falochrony osłonowe w Porcie Po łnocnym 

w Gdan sku” (Raport OOŚ , ECG Orbital, 2015) oraz dotyczącej go decyzji 

s rodowiskowej (decyzja RDOŚ  w Gdan sku znak RDOŚ -Gd-

WOO.4211.30.2014.KŚZ.18 z dnia 05.09.2016 r.), w tym „Raport kon cowy 

z realizacji monitoringu ornitologicznego na obszarze Portu Po łnocnego 

w Gdan sku.” Okres realizacji zadania: listopad 2015 – paz dziernik 2016 (Urząd 

Morski w Gdyni) (Orbital, 2016); 

o  Projekt budowlany toru podejs ciowego do Portu Po łnocnego wraz z analizami 

w ramach zadania Port Po łnocny – Modernizacja toru podejs ciowego i falochronu 

wyspowego, aut. Wuprohyd, listopad 2009.  

Raport wykonano z wykorzystaniem dokumento w programowych i planistycznych na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym. 
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1.3 Kwalifikacja przedsięwzięcia  

Przedsięwzięcie polegające na budowie terminalu T 3 w ramach Terminalu Kontenerowego DCT, 

jest planowane do realizacji na obszarze administrowanym przez Zarząd Morskiego Portu 

Gdan sk ŚA, wyłącznie w obszarze morskim – w obrębie morskich wo d wewnętrznych Portu 

Po łnocnego w Gdan sku, okres lonych w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego 

w Gdan sku od strony morza, redy i lądu.  

 

Rysunek 2 Mapa z Załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego 
w Gdańsku od strony morza, redy i lądu (Dz.U.2012.650) 
 [źródło: www.umgdy.gov.pl] 

Na klasyfikację przedsięwzięcia dotyczącego T 3 rzutuje jego lokalizacja w obszarze morskim – 

w obrębie morskich wo d wewnętrznych Portu Po łnocnego w Gdan sku (a zaplecza budowy – 

na terenie administrowanym przez Zarząd Morskiego Portu Gdan sk ŚA – połoz onym w obrębie 

miasta Gdan ska, będącym obecnie w dyspozycji DCT ŚA). Kryterium klasyfikacji jest ro wniez  

zdolnos c  obsługi statko w o nos nos ci większej niz  1 350 t, w rozumieniu ustawy z dnia 

18 wrzes nia 2001 r. - Kodeks morski. W decyzji o s rodowiskowych uwarunkowaniach 

dla terminalu T 2, wybudowanego w latach 2014–2016, kto ry ukształtował obecną zdolnos c  

przeładunkową w przedsiębiorstwie DCT Gdan sk ŚA., odnos nie do klasyfikacji przedsięwzięcia 

stwierdza się: 

http://www.umgdy.gov.pl/
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„Zgodnie § 2 ust. 1 pkt 34 rozporządzenia Rady Ministro w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięc  mogących znacząco oddziaływac  na s rodowisko przedsięwzięcie powyz sze, 

klasyfikowane jako: „porty lub przystanie morskie, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. nr 33, poz. 179), w tym infrastruktura portowa 

służąca do załadunku i rozładunku, połączona z lądem lub położona poza linią brzegową, 

do obsługi statków o nośności większej niż 1 350 t, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. - 

Kodeks morski (Dz. U. z 2009 r. nr 217, poz. 1689 oraz z 2010 r. nr 127, poz. 857) oraz ustawy z dnia 

21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, z wyłączeniem przystani dla promów” posiada status 

„przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływac  na s rodowisko”, dla kto rego jest 

wymagane uzyskanie decyzji o s rodowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzenie 

obowiązkowo oceny oddziaływania na s rodowisko.  

Przepisy powyz szego rozporządzenia wdraz ają w zakresie swojej regulacji dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny 

skutko w wywieranych przez niekto re przedsięwzięcia publiczne i prywatne na s rodowisko. 

Zgodnie z pkt 8 lit.b) Załącznika nr I do  dyrektywy przedsięwzięcie jest klasyfikowane jako: 

„porty handlowe, nabrzeża dla załadunku i rozładunku połączone z lądem oraz przedporcia 

(z wyłączeniem nabrzeży dla promów), które mogą przyjąć statki o wyporności powyżej 1 350 ton” 

i podlega rygorom okres lonym w art.4 ust.1 dyrektywy i w związku z tym obowiązkowi oceny 

oddziaływania na s rodowisko, o jakiej mowa w art.5-10 dyrektywy. 

Związek przedsięwzięcia z infrastruktura portową i jego status są dodatkowo wyjas nione 

dla potrzeb okres lenia jego kwalifikacji w pis mie Zarządu Morskiego Portu Gdan sk znak 

DN/034/74/70/2012 z dnia 18 paz dziernika 2012 r.” 

Wyjas nienia zawarte w pis mie ZMPG Gdan sk z dnia 18 paz dziernika 2012 r. skierowanym 

do RDOŚ  w Gdan sku (Załącznik 1–1) zachowują aktualnos c .  

Kluczowym elementem posiadającym znaczenie dla klasyfikacji obecnego przedsięwzięcia 

według przepiso w rozporządzenia Rady Ministro w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięc  mogących znacząco oddziaływac  na s rodowisko jest jego techniczne powiązanie 

z funkcjonującym terminalem oraz zdolnos c  obsługi na nowych nabrzez ach statko w o nos nos ci 

większej niz  1 350 t. Powiązanie o takim charakterze powoduje bowiem, z e planowany terminal 

T 3 moz e byc  traktowana jako rozbudowa istniejącego terminalu DCT.  

Zgodnie § 2 ust.2 pkt 1 ww. rozporządzenia „Do przedsięwzięc  mogących zawsze znacząco 

oddziaływac  na s rodowisko zalicza się ro wniez  przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, 

przebudowie lub montaz u przedsięwzięc  realizowanych lub zrealizowanych wymienionych 

w ust. 1 (tu: § 2 ust. 1 pkt 34), jez eli ta rozbudowa, przebudowa lub montaz  osiąga progi okres lone 

w ust. 1, o ile progi te zostały okres lone(tu: zdolność obsługi statków o nośności większej niż 

1 350 t).” 

Przepis powyz szy stanowi przejaw wdroz enia pkt 13 lit. a) Załącznika II ww. Dyrektywy 

2011/92/UE, zgodnie z kto rym przedsięwzięciami, o jakich mowa w art. 4 ust. 2 tej dyrektywy są 

ro wniez : „Wszelkie zmiany bądz  rozbudowa przedsięwzięc  wymienionych w załączniku I 

lub niniejszym załączniku, juz  zatwierdzonych, zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji, 

kto re mogą powodowac  znaczące niekorzystne skutki w s rodowisku (zmiany lub rozbudowa 

niewymienione w załączniku I)”. 
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Zgodnie z publicznymi informacjami prasowymi oraz podawanymi przez DCT Gdan sk Ś.A.– 

terminal DCT obsługuje i obsługiwac  będzie statki takie jak: OOCL „Hong Kong”, Triple-E Maersk 

„Mc-Kinney Moeller”, COŚCO Śhipping Lines „Arctic Ocean”, MŚC „Maya”, mv Maersk Eubank, mv 

Eleonora Maersk, mv Edith Maersk, mv Maersk Edmonton, mv Ebba Maersk, mv Elly Maersk, mv 

Emma Maersk, mv Eugen Maersk, mv Maersk Erving, mv Maersk Effingham, mv Evelyn Maersk, 

mv Maersk Eubank, mv Estelle Maersk. Z dostępnych informacji wynika jednoznacznie, z e statki 

te przekraczają pro g nos nos ci okres lony w § 2 ust. 1 pkt 34 rozporządzenia rozporządzeniem 

Rady Ministro w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięc  mogących znacząco 

oddziaływac  na s rodowisko [„statko w o nos nos ci większej niz  1 350 t”]. Przykładowo:  

 OOCL „Hong Kong”:  

 
Źródło: OOCL HONG KONG - Container Ship - Details and current position IMO 9776171 MMSI 477333500 | Vessels | 
VesselFinder 
https://www.vesselfinder.com/vessels/OOCL-HONG-KONG-IMO-9776171-MMSI-477333500 

 Triple-E Maersk „Mc-Kinney Moeller”: 

 
Źródło: MAERSK MC-KINNEY MOLLER - Container Ship - Details and current position IMO 9619907 MMSI 219018271 | 
Vessels | VesselFinder 
https://www.vesselfinder.com/vessels/MAERSKMCKINNEYMOLLER-IMO-9619907-MMSI-219018271  

Triple-E Maersk „Mc-Kinney Moeller” według Portalu Morskiego:  
 nos nos c : 194 153 t 
 masa statku pustego: 52 859 t 
 wypornos c  (około): 250 000 t 

Źródło: http://www.portalmorski.pl/stocznie-statki/23694-maersk-mc-kinney-moller-zawinie-21-sierpnia-2013-do-
terminalu-dct-gdansk 

Wskazanie na powyz sze jednostki ma charakter przykładowy, w przyszłos ci DCT moz e 

obsługiwac  najnowsze statki z serii MGX-23 i MGX-24 armatoro w MŚC i CMA-CGM.  

Co za tym idzie, za podstawę klasyfikacji przedsięwzięcia „Rozbudowa terminalu 

kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku” do obowiązku uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uznać należy § 2 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 

ust. 1 pkt 34 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Klasyfikacja powyższa, 

w kategorii „przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko” – 

„grupa I” – pociąga za sobą obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko. 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie terminalu T 3 - rozbudowie głębokowodnego, 

morskiego Terminalu Kontenerowego DCT. Funkcjonalnie powiązane z tym przedsięwzięciem 

będą wywołane rozbudową prace adaptacyjne. Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowej 

instalacji, w rozumieniu przepiso w ustawy – Prawo ochrony s rodowiska, stanowiącej 

infrastrukturę portową słuz ącą do załadunku i rozładunku, połączoną z lądem, zlokalizowaną 

w obrębie Portu Gdan sk. W fazie eksploatacji uz ytkowanie rozbudowanej częs ci terminalu DCT 
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będzie funkcjonalnie powiązane z istniejącymi w zakładzie instalacjami – Terminalami 1 i 2, 

przy zachowaniu integralnos ci oraz odrębnos ci technologicznej i organizacyjnej kaz dej z tych 

instalacji. Ocena oddziaływania na s rodowisko dokonywana w niniejszym Raporcie w związku 

z powyz szym nie traktuje rozbudowy DCT jako rozbudowy instalacji, lecz jako rozbudowę 

zakładu, w rozumieniu Prawa ochrony s rodowiska, prowadzonego przez operatora portowego, 

jakim jest DCT Gdan sk ŚA, i ujmuje oba istniejące terminale oraz planowane przedsięwzięcie 

w ocenie oddziaływan  skumulowanych i oddziaływan  synergicznych. 
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1.4 Metoda opracowania  

1.4.1 Uwagi ogólne 

Raport o oddziaływaniu na s rodowisko został sporządzony zgodnie z wymaganiami art.66 

ustawy z dnia 3 paz dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o s rodowisku i jego ochronie, 

udziale społeczen stwa w ochronie s rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na s rodowisko.  

Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na s rodowisko oparta została o materiały 

archiwalne, opracowania branz owe, literaturę przedmiotu i dos wiadczenie autoro w. 

W ocenie wykorzystane zostały w szczego lnos ci, ze względu na nos nos c  zawartych w nich danych 

i wniosko w: 

 dokumentacja istniejącego Terminala Kontenerowego DCT w Gdan sku,  

 dokumentacja przedsięwzięc  planowanych do realizacji w bezpos rednim sąsiedztwie DCT:  

o „Rozbudowa toru podejs ciowego z powiększeniem jego szerokos ci i głębokos ci 

technicznej wraz z wykonaniem obrotnicy o s rednicy 750 m”:  

 raport o oddziaływaniu na s rodowisko, Transprojekt Gdan ski, 2015 [Transprojekt 

2015. Raport o oddziaływaniu na s rodowisko pn. „Rozbudowa toru podejs ciowego 

z powiększeniem jego szerokos ci i głębokos ci technicznej wraz z wykonaniem 

obrotnicy o s rednicy 750m, w ramach modernizacji toru podejs ciowego do Portu 

Po łnocnego w Gdan sku.”. Transprojekt Gdan ski Śp. z o.o., Gdan sk 2015 r.]  

 decyzja o s rodowiskowych uwarunkowaniach (decyzja Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Ś rodowiska w Gdan sku, znak RDOŚ -Gd-WOO.4211.2.2013.ER.27 z dnia 

14.06.2016 r.); 

o „Falochrony osłonowe w Porcie Po łnocnym w Gdan sku”:  

 raport o oddziaływaniu na s rodowisko, ECG Orbital, 2015 [Orbital 2015. Raport 

o oddziaływaniu na s rodowisko przedsięwzięcia pn. „Falochrony osłonowe w Porcie 

Po łnocnym w Gdan sku” Gdynia. Wrzesien  2015.] 

 decyzja o s rodowiskowych uwarunkowaniach (decyzja Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Ś rodowiska w Gdan sku, znak RDOŚ -Gd-WOO.4211.30.2014.KŚZ.18 z dnia 

05.09.2016 r.).  

 najbardziej aktualna i kompleksowa dokumentacja z realizacji monitoringu ornitologicznego 

dotycząca obszaru kon cowy przedsięwzięcia oraz obszaro w sąsiadujących:  

o raport z monitoringu ornitologicznego na obszarze Portu Po łnocnego w Gdan sku 

[[Orbital 2016. „Raport kon cowy z realizacji monitoringu ornitologicznego na obszarze 

Portu Po łnocnego w Gdan sku.” Okres realizacji zadania: listopad 2015 – paz dziernik 

2016 (Urząd Morski w Gdyni)] 

Na podstawie analizy dostępnych wyniko w badan  i inwentaryzacji, Zespo ł Autorski uznał, 

z e dostępne materiały z ro dłowe zawierają wystarczającą ilos c  informacji o s rodowisku 

przyrodniczym na terenie przewidzianym pod realizację przedsięwzięcia i w obszarze jego 

potencjalnego oddziaływania. W związku z powyz szym wykluczona została potrzeba 

przeprowadzania odrębnych, kompleksowych badan  przyrodniczych i inwentaryzacji. Analiza 

w tym zakresie stanowi Załącznik 1–2 do Raportu. 

Przy ocenie zasadnos ci lokalizacji planowanego przedsięwzięcia w Porcie Gdan sk, analizie 

poddane zostały ustalenia obowiązujących dokumento w strategicznych i planistycznych 
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na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Zweryfikowano takz e zgodnos c  planowanego 

przedsięwzięcia z politykami szczebla krajowego i regionalnego. 

Punktem wyjs cia dla prac nad Raportem było okres lenie obecnego stanu s rodowiska, 

identyfikacja form ochrony przyrody i krajobrazu oraz obiekto w dziedzictwa kulturowego 

na terenie przewidzianym pod realizację przedsięwzięcia i w obszarze jego potencjalnego 

oddziaływania, jak ro wniez  analiza dostępnej dokumentacji w tym zakresie. Na bazie wyz ej 

wymienionej dokumentacji okres lony został zakres przewidywanego oddziaływania 

na s rodowisko. 

Dla potrzeb Raportu analizie zostały poddane: 

 celowos c  realizacji przedsięwzięcia, 

 uwarunkowania gospodarcze, przestrzenne, s rodowiskowe i społeczne planowanego 

przedsięwzięcia, 

 kryteria wariantowania przedsięwzięcia, 

 wielkos c  i znaczenie potencjalnych oddziaływan  s rodowiskowych w fazie realizacji 

i funkcjonowania oraz w fazie likwidacji, 

 moz liwos ci ograniczania niekorzystnych oddziaływan  przedsięwzięcia na s rodowisko. 

Przy przeprowadzeniu oceny wpływu na s rodowisko planowanego przedsięwzięcia 

wykorzystano ponadto: 

 dostępne dane o stanie s rodowiska oraz występujących zagroz eniach w rejonie 

planowanego przedsięwzięcia, materiały archiwalne, opracowania branz owe, 

 mapy tematyczne i topograficzne, 

 informacje dotyczące obszaro w Natura 2000 pochodzące ze strony internetowej 

Generalnej Dyrekcji Ochrony Ś rodowiska; Śtandardowe Formularze Danych i mapy 

przedstawiające zasięg przestrzenny obszaro w Natura 2000 na stronie 

www.geoportal.gov.pl oraz dostępną literaturę, 

 wyniki oględzin i prac terenowych, wykonanych specjalnie dla potrzeb Raportu, 

W ocenie oddziaływan  s rodowiskowych planowanego przedsięwzięcia szczego lną uwagę 

zwro cono na: 

 zagroz enia przyrody, w tym w obrębie obszaru Natura 2000, 

 zalecenia do realizacji i eksploatacji Terminalu Kontenerowego, jako podstawowego 

sposobu ograniczania potencjalnych negatywnych oddziaływan  s rodowiskowych, 

 moz liwos ci łagodzenia niekorzystnych oddziaływan . 

 

1.4.2 Metodyka dotycząca kwestii przyrodniczych 

1.4.2.1 Opis metody badan  bezkręgowco w/makrozzobentosu 

Do analiz makrozoobentosu wykorzystano wyniki inwentaryzacji prowadzonej 

przez Transprojekt Gdan ski Śp. z o.o. na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni (Transprojekt 2015). 

Najbliz sze punkty badawcze były zlokalizowane w odległos ci ok 700 metro w od planowanej 

inwestycji (stanowiska 1-14) (rysunek poniz ej).  

Badania przeprowadzono trzykrotnie w ciągu roku, obejmując okresy: 

 wiosenny – kwiecien ; 
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 letni – lipiec; 
 jesienny – paz dziernik. 

Dodatkowo do charakterystyki makrozoobentosu wykorzystano wyniki zgromadzone 

na potrzeby przygotowania dokumentacji dla budowy falochrono w osłonowych. We wrzes niu 

2014 r. pobrano pro by makrozoobentosu w 15 miejscach (stanowiska 15-29) (rysunek i tabela 

poniz ej) zlokalizowanych w rejonie planowanych prac (Wołowicz 2014).  
 

 

Rysunek 3 Lokalizacja stanowisk badawczych makrozoobentosu (stanowiska 1-14)  
(źródło: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.) 
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Rysunek 4 Lokalizacja stanowisk badawczych makrozoobentosu ( stanowiska 15-29)   
(źródło: Wołowicz 2014) 
 
Tabela 1 Współrzędne geograficzne stanowisk zbioru materiału badawczego  

Nr stanowiska Pozycja geograficzna 
15 54°23'28,9"N, 18°43'50,4"E 
16 54°23'20,7"N, 18°44'12,7"E 
17 54°23'14,0"N, 18°44'41,1"E 
18 54°23'24,9"N, 18°44'50,0"E 
19 54°23'35,1"N, 18°44'51,7"E 
20 54°23'45,8"N, 18°44'57,2"E 
21 54°23'58,8"N, 18°45'02,9"E 
22 54°23'38,6"N, 18°44'03,3"E 
23 54°23'33,2"N, 18°44'23,3"E 
24 54°23'42,3"N, 18°44'26,8"E 
25 54°23'12,1"N, 18°43'55,1"E 
26 54°23'00,6"N, 18°44'39,2"E 
27 54°23'23,4"N, 18°45'08,2"E 
28 54°23'33,9"N, 18°45'23,6"E 
29 54°23'50,9"N, 18°45'20,4"E 
24 54°23'42,3"N, 18°44'26,8"E 
25 54°23'12,1"N, 18°43'55,1"E 
26 54°23'00,6"N, 18°44'39,2"E 
27 54°23'03,4"N, 18°45'08,2"E 
28 54°23'33,9"N, 18°45'23,6"E 
29 54°23'50,9"N, 18°45'20,4"E 

Procedura poboru makrozoobentosu była zgodna z metodyką okres loną w Manual for Marine 

Monitoring in the COMBINE Program of HELCOM, Annex C-8 soft bottom macrozoobenthos. 
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Pro by z dna pobierano czerpakiem typu van Veen o powierzchni chwytnej 0,1 m2 i masie 25 kg. 

Po przeniesieniu na płuczkę pobrany materiał przesiewano przez sito o długos ci boku oczka 0,5 

lub 1 mm. Bezpos rednio po zakon czeniu poboru pro by były konserwowane 4% roztworem 

zbuforowanego formaldehydu. Uzyskane wyniki przeliczono na m2 powierzchni dna. 

W celu okres lenia struktury makrofauny dennej w rejonie planowanego przedsięwzięcia 

obliczono wskaz niki dominacji i wskaz niki stałos ci. Wskaz nik dominacji D wskazuje na rolę jaką 

odgrywa gatunek w s rodowisku. Klasy dominacji okres lano według skali Trojana (1980): 

dominanty (>5), subdominanty (2-5), influenty (1-2), gatunki akcesoryczne i obce «1). Wskaz nik 

stałos ci C (Śzujecki 1980, Czachorowski 2006) okres la częstos c  występowania (frekwencji) 

gatunku na stanowiskach i informuje o jego pospolitos ci lub rzadkos ci w badanym rejonie. Typ 

stałos ci danego taksonu w biocenozie okres lono na podstawie skali Tischlera (1971): 100 - 76 

takson absolutnie stały, 75 - 51 takson stały, 50 - 26 takson akcesoryczny, 25 - 0 takson 

przypadkowy. 

1.4.2.2 Opis metody badan  ichtiofauny 

Badania i połowy przeprowadzono w 2014 r., w cyklu rocznym w trzech okresach: wiosenno-

letnim (2-4.06, 27-29.06), letnim (18-20.07, 27-29.08) i jesiennym (15-17.09, 12-14.10), 

w kaz dym z dwukrotnym powto rzeniem połowu przy uz yciu wielopanelowych zestawo w sieci 

stawnych o boku oczka 10×50 mm. Czas trwania jednego cyklu połowo w trwał 2 dni, 

przy załoz eniu codziennego wybierania z narzędzi złowionych ryb. (Transprojekt, 2015) 

Transekty w obszarze pierwszym oraz w obszarze drugim wyznaczone zostały odpowiedno 

z uwagi na inwestycję toru podejs ciowego do Portu Po łnocnego, ale jednoczes nie oznacza to, 

z e znalazły się one w odległos ci 1-3 km od obszaru planowanej inwestycji T 3.  

Na rysunku poniz ej przedstawiono rozmieszczenie transekto w połowowych w poszczego lnych 

okresach badan . Zaznaczono na nim ro wniez  transekty wstępnie planowane, w stosunku 

do kto rych występują jednak pewne ro z nice przy lokalizacji transekto w rzeczywistych, 

spowodowane bliskim sąsiedztwem toru wodnego i duz ym ruchem statko w, warunkami 

hydrometeorologicznymi oraz obecnos cią sieci rybackich.  

Czas wystawienia pojedynczego zestawu wynosił minimum 12 godzin. Z uwagi na fakt, z e nie 

było technicznie wykonalne wydanie i wybranie wszystkich zestawo w o tej samej godzinie, 

rzeczywisty czas oddziaływania narzędzi w wodzie ro z nił się w poszczego lnych miejscach 

połowu. Wydajnos c  (liczbę i masę ryb złowionych w kaz dy zestaw badawczy) przeliczano 

na godzinę połowu. Śtandaryzacja taka zapewnia moz liwos c  poro wnania otrzymanych wyniko w 

z obserwacjami w pozostałych miejscach wystawienia sieci i okresach badan .  

Do nieselektywnych połowo w zastosowano następujące sieci: 

 zestaw pelagiczny – dwie siatki wielopanelowe o długos ci 190 m kaz da (długos c  zestawu - 
380 m); 

 zestaw denny – dwie siatki wielopanelowe o długos ci 190 m kaz da (długos c  zestawu - 
380 m). 

Do połowu ryb migrujących (łososiowatych) zastosowano standardową siec  dozwoloną 

przepisami Unii Europejskiej i krajowymi, o oczku 80 mm. Zastosowano wspo łczynnik 2/3 sadu. 

Długos c  sieci wyniosła 400 m.  
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Procedura postępowania z połowem obejmowała: 

 sortowanie ryb na poszczego lne gatunki; 
 okres lenie masy połowu kaz dego gatunku ryb (w przypadku połowo w dennymi sieciami 

badawczymi okres lenie masy połowu z kaz dego rodzaju sieci osobno); 
 pomiary długos ci całkowitej (longitudo totalis - l.t.) kaz dego gatunku ryb;  
 analizy ichtiologiczne gatunko w ryb dominujących w połowie, będących celem 

ryboło wstwa. 

Procedura analizy ichtiologicznej obejmowała: 

 pomiar długos ci i masy osobniczej; 
 okres lenie płci i stadium dojrzałos ci płciowej (rozwoju gonad) wg dziewięciostopniowej 

zmodyfikowanej skali Maier’a; 
 pobo r otolito w do okres lenia wieku danej ryby.  

 

Rysunek 5 Rozmieszczenie transektów połowowych w poszczególnych okresach badań 
(Źródło: na podstawie Transprojekt Gdański 2015) 

Przewidziane w celu realizacji inwentaryzacji narzędzia badawcze nie dają moz liwos ci zaro wno 

stwierdzenia, ani tym bardziej oddania liczebnos ci występujących w akwenie minogo w. 

Inwentaryzacja uwzględniająca ro wniez  minogi powinna zakładac  uz ycie narzędzi pułapkowych, 

jednak ze względu na charakterystykę batymetryczną i hydrologiczną obszaru byłoby to 

niemoz liwe lub bardzo utrudnione. Z pewnos cią wystawianie takich narzędzi w bezpos rednim 

sąsiedztwie toru podejs ciowego do portu byłoby ro wniez  obarczone sporym ryzykiem.  

W związku z powyz szym występowanie minogo w opracowano jedynie na podstawie dostępnych 

materiało w literaturowych. Podobnie postąpiono z opracowaniem ichtiofauny występującej 

w strefie brzegowej. 
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1.4.2.3  Opis metody badan  awifauny 

Badania ornitologiczne prowadzone były na obszarze Portu Po łnocnego i na akwenach 

przyległych (rysunek poniz ej) na rzecz Urzędu Morskiego w okresie listopad 2015 – paz dziernik 

2016 (Orbital 2016). Badania prowadzono takz e na zlecenie DCT na obszarze plaz y na wscho d 

od T 1. Podstawowe znaczenie dla wnioskowania o wpływie planowanej inwestycji na ptaki miały 

badania prowadzone bezpos rednio na terenie planowanej inwestycji (Orbital 2016), 

obejmującym fragment akwenu wodnego Zatoki Gdan skiej. Został on, wraz z otoczeniem, 

poddany regularnym obserwacjom w cyklu całego roku. Całos c  monitorowanego terenu 

podzielono na mniejsze dające się wydzielic  akweny, na kto rych monitorowano obecnos c  

wszystkich gatunko w ptako w wodno-błotnych.  

 

Rysunek 6 Obszar prowadzenia badań ornitologicznych z podziałem na poszczególne akweny  
(na podstawie: Raport końcowy z realizacji monitoringu ornitologicznego na obszarze Portu Północnego w Gdańsku. 
Orbital 2016). Czerwoną linią zaznaczono obszar inwestycyjny. 
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W trakcie prowadzenia badan  notowano wszystkie ptaki wodno-błotne związane z obszarem 

realizacji monitoringu. Liczono ptaki siedzące na wodzie jak ro wniez  wykorzystujące 

infrastrukturę portową do odpoczynku. Nie notowano gatunko w przelatujących nad obszarem 

badan  (gęsi, z urawie). Badania prowadzono z wykorzystaniem lornetki i lunety. Większe stada 

ptako w (czernice, kormorany) fotografowano  i następnie liczono na ekranie monitora. Obszar 

kontrolowano w rez imie trzech kontroli w miesiącu w okresie listopad 2015 – paz dziernik 2016. 

Łącznie wykonano 36 kontroli całego obszaru. 

Awifauna obszaru plaży przylegającej do Terminala DCT 

Awifauna plaz y przylegającej do Terminala DCT (na długos ci ok. 460 m) wraz z sąsiadującym 

z nią akwenem była szczego łowo badana w związku z decyzją RDOŚ –Gd-WOO.4211.29.2013.AT.9 

z dnia 28 marca 2014. Badania na tym terenie wykonywane są w ramach sprawozdan  z nadzoru 

ornitologicznego skutecznos ci działan  łagodzących związanych z budową Terminalu T2.  

Kontrole ptako w lęgowych na plaz y, będących przedmiotem prowadzonych działan  łagodzących, 

opisanych w decyzji s rodowiskowej dla T2, wykonywane były na tyle często, z eby uzyskac  pełen 

obraz ich lęgo w. W największym stopniu dotyczyło to sieweczki obroz nej, gniazdującej 

od pierwszego roku na plaz ach na terenie prowadzonych działan  łagodzących. W okresie 

między kwietniem a sierpniem, w kaz dym z miesięcy wykonywane były co najmniej cztery 

kontrole w miesiącu. 

1.4.2.4 Opis metody badan  teriofauny 

Charakterystykę teriofauny morskiej oparto gło wnie na dostępnych z ro dłach literaturowych 

i badawczych. Wykorzystano wyniki badan  mors wino w, kto re objęły akwen Bałtyku, prowadzone 

w ramach międzynarodowego projektu ŚAMBAH1 polegające na stacjonarnej rejestracji 

podwodnej dz więko w wydawanych przez mors winy (ok. 300 detektoro w nagrywało dz więki 

mors wino w przez 2 lata), dostarczyły danych o miejscach i czasie ich występowania, a takz e 

liczebnos ci populacji2. Załoz eniem projektu ŚAMBAH było dostarczenie danych w skali 

ogo lnobałtyckiej, dających podstawy do okres lenia miejsc i termino w przeprowadzenia 

szczego łowych badan  w wodach krajowych pod kątem wyznaczenia nowych obszaro w 

NATURA20003.  

1.4.2.5 Opis metody badan  szaty ros linnej na zapleczu lądowym 

Planowana inwestycja realizowana będzie wyłącznie na obszarze akwenu morskiego. 

W bezpos rednim sąsiedztwie znajdują się powierzchnie lądowe całkowicie zajęte pod istniejące 

nabrzez a i tereny portowe istniejącego DCT. Śą to obszary całos ciowo pokryte nawierzchniami 

sztucznymi, budynkami i urządzeniami słuz ącymi do przeładunku i transportu, całkowicie 

pozbawione szaty ros linnej. W związku z tym nie prowadzono szczego łowych badan  flory 

i ros linnos ci lądowej. W ramach niniejszego raportu dokonano jedynie ogo lnego przeglądu typo w 

zbiorowisk ros linnych, ograniczając się do terenu połoz onego na dalszym zapleczu lądowym – 

w odległos ci ponad 300 m na południe od wschodniej częs ci planowanego terminala T3. Obszar 

ten stanowi pas plaz y i wybrzez a wydmowego, objęty jednoczes nie prowadzeniem działan  

                                                        

1 Śtatic acoustic monitoring of the Baltic Śea harbour porpoises 
2 LIFE+ ŚAMBAH project 2016 - www.sambah.org; Ocena stanu ochrony mors wina… 
3 Pawliczka 2013 
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łagodzących w ramach realizacji decyzji s rodowiskowej, dotyczącej dotychczasowej rozbudowy 

DCT (decyzja nr RDOŚ -Gd-WOO-4211.29.2013.AT.9). 

Do charakterystyki ros linnos ci wykorzystano wyniki badan  inwentaryzacyjnych prowadzonych 

w 2012 i 2013 roku na potrzeby Raportu o oddziaływaniu na s rodowisku rozbudowy terminala 

T 2 oraz dane zgromadzone w trakcie typowania obszaru prowadzenia przyrodniczych działan  

łagodzących w ramach w/w opracowania. Dodatkowo wykonano terenowe rozpoznanie typo w 

siedlisk i zbiorowisk ros linnych w maju 2018 r. Inwentaryzację/waloryzację ros linnos ci i siedlisk 

przyrodniczych prowadzono metodą marszrutową i systematycznego spisu florystycznego 

(Falin ski 1990) na całej powierzchni objętej opracowaniem. Prace w terenie wykonano 

23.05.2018 roku. 

Nazewnictwo rozpoznanych gatunko w ros lin przyjęto za Mirkiem i in. (2002). Nazewnictwo 

zbiorowisk ros linnych przyjęto za Matuszkiewiczem (2008). Uwzględniono ro wniez  

rozporządzenie Ministra Ś rodowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunko w będących 

przedmiotem zainteresowania Wspo lnoty oraz kryterio w wyboru obszaro w kwalifikujących się 

do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.  

1.4.3 Metodyka obliczeń zanieczyszczenia powietrza   

Do przeprowadzenia analizy rozprzestrzeniania substancji zanieczyszczających w powietrzu 

wykorzystano program obliczeniowy OPERAT FB, zgodnie z referencyjnymi metodykami 

modelowania substancji w powietrzu, zawartymi w rozporządzeniu Ministra Ś rodowiska z dnia 

26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 

(Dz.U. Nr 16, poz. 87).  

Do obliczen  przyjęto dane ze stacji meteorologicznej Gdan sk-Wrzeszcz, kto ra w sposo b 

reprezentatywny odzwierciedla warunki meteorologiczne dla analizowanego obszaru. 
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Rysunek 7:   Przyjęte do obliczeń dane ze stacji meteorologicznej Gdańsk-Wrzeszcz 

 

Warunki meteorologiczne okres lone przy s redniej temperaturze powietrza 280 K i wysokos ci 

anemometru: ha=14 m.  

Aerodynamiczną szorstkos c  terenu okres lono na z0 = 0,393 m, zgodnie z opracowaniem „Śtudium 

ochrony powietrza – aneks nr 1” (oprac. Marczak A., Krakowiak Ś., Kosecka M., grudzien  2016 r.), 

będącego załącznikiem do wniosku DCT Gdan sk Ś.A. o wydanie pozwolenia na wprowadzanie 

gazo w i pyło w do powietrza oraz zgłoszenia instalacji, kto ry to wniosek odnosił się do T 1 

oraz T 2. Na podstawie ww. opracowania okres lono ro wniez  emisję z istniejącej częs ci terminala 

(T 1 i T 2) dla etapu eksploatacji. 

Nie okres lano emisji dwutlenku siarki ŚO2 dla pojazdo w technicznych (suwnice, ciągniki, 

podnos niki, układarki) a takz e dla agregato w prądotwo rczych wyposaz onych w silniki diesla. 

Wynika to z ogo lnych wymagan  dla zawartos ci ŚO2 w oleju napędowym. Wg ogo lnej normy PN-

EN590:2013 maksymalna zawartos c  siarki wynosi 10 mg/kg oleju, co oznacza, z e emisja ŚO2 jest 

pomijalnie mała i nieistotna dla jakos ci powietrza. Potwierdzają to zaro wno amerykan skie jak 

i europejskie z ro dła informacji. W stosowanych w Europie normach dla silniko w diesla 

w pojazdach poruszających się po drogach publicznych (normy EURO) i dla silniko w diesla 

w pojazdach technicznych, kto re mogą pracowac  wyłącznie na terenach zakłado w (normy ŚTAGE) 

nie podaje się wskaz niko w emisji ŚO2. Śtosowany na Terminalu DCT olej napędowy Ekodiesel 

Ultra Verva ON odpowiada w/w normie. 

Załoz ono, z e 100% emitowanego pyłu stanowi pył zawieszony PM2,5. 

Obliczenia wykonano w siatce 4800×3600 m, ze skokiem 100 m. 
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Do obliczen  przyjęto minimalną wysokos c  emitoro w ro wną H = 5 m, w związku z załoz eniami 

do formuł obliczeniowych - formuły potęgowej niskiej s redniej prędkos ci wiatru i załoz enie, 

z e stęz enie zanieczyszczenia w punkcie emisji jest nieskon czenie duz e, w rezultacie kto rych 

stęz enia z niskich emitoro w są w istotny sposo b zawyz ane w wynikach, deformując ocenę 

wpływu na jakos c  powietrza. 

 

Przy obliczeniach wykorzystane zostały następujące formuły wynikające ze stosowania 

metodyki referencyjnej: 

Zakres skro cony 

Dla zespołu emitoro w obliczana jest suma stęz en  maksymalnych, aby sprawdzic , 

czy spełniony jest warunek: 

 1) dla pojedynczego emitora lub zespołu emitoro w, z kto rych został utworzony 

emitor zastępczy: 

 (1) 

 2) dla zespołu emitoro w: 

 (2) 

gdzie: 

Śmm - stęz enie maksymalne 

D1 - wartos c  odniesienia lub dopuszczalny poziom substancji w powietrzu us redniony do 1 

godziny 

Zakres pełny 

Jez eli nie są spełnione warunki okres lone ro wnaniami 1 i 2, to na całym obszarze, 

na kto rym dokonuje się obliczen , nalez y obliczyc  w sieci obliczeniowej rozkład 

maksymalnych stęz en  substancji w powietrzu us rednionych dla jednej godziny, 

z uwzględnieniem statystyki warunko w meteorologicznych, aby sprawdzic , czy w kaz dym 

punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek: 

 (3) 

Jez eli z powyz szych obliczen  wynika, z e dla zespołu emitoro w jest spełniony warunek: 

Smm ≤ 0,1 × D1  (4) 

to na tym kon czy się obliczenia. 

Natomiast dla zespołu emitoro w, dla kto rych nie jest spełniony warunek okres lony 

wzorem (4), lub dla pojedynczego emitora, dla kto rego nie jest spełniony warunek 

okres lony wzorem (1), nalez y obliczyc  w sieci obliczeniowej rozkład stęz en  substancji 

w powietrzu us rednionych dla roku i sprawdzic , czy w kaz dym punkcie na powierzchni 

terenu został spełniony warunek: 

1mm D0,1S 

1

e

mm D0,1S 

1mm DS 
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Sa ≤ Da - R (5) 

gdzie: 

Śa - stęz enie substancji w powietrzu us rednione dla roku 

Da - wartos c  odniesienia lub dopuszczalny poziom substancji w powietrzu us redniony do roku 

R - tło substancji  

Wartos ci odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji 

w powietrzu uwaz a się za dotrzymane, jez eli częstos c  przekraczania wartos ci D1 

przez stęz enie us rednione dla jednej godziny jest nie większa niz  0,2% czasu w roku. 

1.4.4 Metodyka obliczenia poziomu hałasu w środowisku  

Z uwagi na lokalizację ocenianego przedsięwzięcia projektowanego na terenie działającego 

Terminalu Kontenerowego przy ul. Kontenerowej 7 w Gdan sku oraz usytuowanie najbliz szych 

tereno w podlegających ochronie akustycznej w dos c  duz ej odległos ci (ok. 1000 m) uznano, 

z e najwłas ciwszą metodą oceny oddziaływania będzie  metoda obliczeniowa. 

Podstawą merytoryczną wykonania oceny oddziaływania i obliczen  jest Polska Norma PN-IŚO 

9613-2 - Akustyka. Tłumienie dz więku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogo lna 

metoda obliczania, kto ra została zaimplementowana w programie komputerowym ŚoundPLAN 

7.4. 

Zgodnie z obowiązującą normą i przepisami prawnymi, przedział czasu odniesienia przyjmuje 

się:  

 dla pory dziennej 8 najniekorzystniejszych godzin w przedziale od 6 do 22;  
 dla pory nocnej – 1 najniekorzystniejsza godzina w przedziale od 22 do 6. 

Ocenę oddziaływania hałasu w s rodowisku przeprowadzono zgodnie z przyjętymi, następującymi 

załoz eniami w modelu obliczeniowym: 

 standard obliczen  emisji – norma IŚO 9613-2, 
 wskaz niki oceny – LAeqD i LAeqN, 
 z ro dła hałasu - punktowe, liniowe i typu budynek; 
 odbicia wielokrotne; 
 stała wysokos c  siatki obliczeniowej ponad terenem ro wna 1,5 m; 
 wilgotnos c  na poziomie 70%; 
 temperatura 10º C. 

Dokładnos c  i ograniczenia metody: 

Jak podaje norma PN IŚO 9613-2, zawierająca opis modelu propagacji dz więku w s rodowisku, 

zaimplementowana w programie ŚoundPLAN 7.4, na skutek zmian warunko w meteorologicznych 

na drodze od z ro dła do punktu obserwacji tłumienie fali akustycznej ulega wahaniom. Przyjmuje 

się, z e w przypadku hałasu instalacyjnego, dokładnos c  wyznaczania ro wnowaz nego poziomu 

dz więku w s rodowisku wynosi ±3 dB. 
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2 Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

2.1 Stan istniejący 

Głębokowodny terminal kontenerowy DCT Gdan sk rozpoczął działalnos c  operacyjną w 2007 r.  

DCT Gdan sk ŚA eksploatuje Terminal Kontenerowy DCT w Porcie Po łnocnym w Gdan sku 

na podstawie umo w dzierz awy nieruchomos ci zawartych z Zarządem Morskiego Portu Gdan sk 

ŚA, będącym uz ytkownikiem wieczystym nieruchomos ci Śkarbu Pan stwa. 

Teren Terminalu Kontenerowego DCT obejmuje częs c  lądową i morską; częs c  lądowa została 

częs ciowo narefulowana materiałem z pogłębiania toru podejs ciowego.  

W skład Terminalu Kontenerowego DCT (rozumianego jako przedsiębiorstwo DCT Gdan sk ŚA 

a zarazem jako zakład, w rozumieniu przepiso w ustawy – Prawo ochrony s rodowiska) wchodzą 

obecnie dwa autonomiczne funkcjononalnie terminale: T 1 i T 2 (stanowiące odrębne instalacje 

w rozumieniu ustawy – Prawo ochrony s rodowiska). 

Terminal Kontenerowy DCT s wiadczy usługi portowe, związane z przeładunkami kontenero w 

i innych ładunko w transportowanych przede wszystkim drogą morską. W Terminalu 

przeładowuje się kontenery oraz inne ładunki w relacjach: statek – plac składowy – środki 

transportu lądowego (samochody lub wagony kolejowe) i odwrotnie. Częs c  kontenero w 

obsługiwana jest w tranzycie w relacjach: statek – plac składowy – statek. Moz liwe są takz e 

przeładunki z pominięciem placu składowego – ze statku na samochody, albo odwrotnie – 

bezpos rednio z lądowych s rodko w transportu na statki. 

Terminal s wiadczy usługi w systemie przeładunku pionowego Lo–Lo (ang. Lift on – Lift off) 

oraz poziomego Ro–Ro (ang. Roll On / Roll Off). 

W pierwszych latach od powstania terminal specjalizował się w obsłudze statko w feederowych.  

Od 2010 r. do DCT co tydzien  zawijały jednostki kontenerowe o pojemnos ci 8 000 TEU operujące 

na bezpos rednich połączeniach z Dalekiego Wschodu.  

W 2011 r. terminal zaczął obsługiwac  kontenerowce klasy PŚ oraz E, a potem Triple E 

o pojemnos ci 15 500 TEU, a następnie ro wniez  większe statki. Największy obsłuz ony dotychczas 

statek miał pojemnos c  21 500 TEU.  

W roku 2017 terminal przeładował w sumie prawie 1,6 mln TEU. 

 

W styczniu 2015 roku rozpoczęto budowę nowego nabrzez a terminalu celem istotnego 

zwiększenia zdolnos ci przeładunkowych DCT do poziomu 3 mln TEU. Inwestycja ta była 

realizowana zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku 

nr RDOŚ-Gd-WOO-4211.29.2013.AT.9 w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań 

dla przedsięwzięcia „Budowa Terminalu Kontenerowego T 2 o zdolności przeładunkowej 

2 500 000 TEU w Porcie Północnym w Gdańsku”. Jesienią 2016 roku zakon czono te etapy 

inwestycji, kto re umoz liwiły uruchomienie nabrzez a przeładunkowego i częs c  powierzchni 

składowej i komunikacyjnej. Planowany docelowy zakres rozbudowy DCT w ramach T 2 pozwoli 

na osięgniącie rocznych zdolnos ci przeładunkowych na poziomie 3,5 mln TEU. 
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Fotografia poniz ej przedstawia obecny kształt DCT ze wskazaniem na terminale: tzw. T 1 

(uruchomiony w 2007 r.) oraz tzw. T 2 (uruchomiony w 2016 r.).  

 

Rysunek 8: Widok od południa na istniejący terminal DCT  
Źródło: DCT/fot.aeromedia.pl 
(Na rysunku oznaczono terminale T 1 oraz T 2 składające się na całos c  obecnego kształtu terminalu kontenerowego 
DCT).  

 

Rysunek 9: Widok od północnego-zachodu na istniejący terminal DCT  
Źródło: DCT/fot.aeromedia.pl 
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Rysunek 10: Widok od strony wody na istniejący terminal DCT  
Źródło: DCT/fot.aeromedia.pl 

Ws ro d serwiso w obsługiwanych przez DCT, strategicznie, największe znaczenie posiadają 

połączenia handlowe dalekiego zasięgu. Przykładową  informację o tych połączeniach zawiera 

poniz szy schemat (stan: maj 2018).  

 

Rysunek 11: Połączenia oceaniczne Alians Ocean  
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Obecnie powierzchnia Terminalu jako zakładu wynosi ok. 90 ha, a długos c  eksploatacyjna dwo ch 

nabrzez y przeładunkowych (T 1 +  T2) wynosi sumarycznie ok. 1 300 m. Terminal eksploatuje 11 

suwnic nabrzez owych4 (super-post-Panamax oraz post-Panamax) oraz 35 suwnic samojezdnych. 

Planowane jest włączenie do eksploatacji kolejnych trzech suwnic nabrzez owych (aktualnie 

w fazie produkcji) oraz pięciu samojezdnych elektrycznych suwnic placowych5.  

 

Rysunek 12:   Suwnice nabrzeżowe – STS   

Ponadto Terminal obsługiwany jest przez: ok. 70 ciągniko w wewnętrznych, przystosowanych 

do transportowanych kontenero w IŚO, wo zki podnos nikowe do kontenero w pełnych, wo zki 

podnos nikowe do kontenero w pustych, wo zki jezdniowe.  

Bocznica kolejowa działa w oparciu o cztery tory załadunkowe o długos ci operacyjnej 620m. 

Obecnie jest w trakcie rozbudowy do 7 toro w o długos ci operacyjnej 750m kaz dy. 

Place składowe kontenero w są podzielone na sektory, w kto rych kontenery układane są 

w tzw. blokach. Typowy blok składa się z 7 kontenero w ułoz onych obok siebie; w kaz dym pionie 

moz e byc  maksymalnie 5 kontenero w (warstw). Przejazdy pojazdami przemieszczającymi 

kontenery odbywają się pasami komunikacyjnymi oddzielającymi poszczego lne sektory. 

W wydzielonych rejonach składowane są kontenery chłodnicze, zasilane energią elektryczną 

ze stacji transformatorowych połoz onych w sąsiedztwie bloko w składowych.  

 

                                                        

4 Śuwnica nabrzez owa jest nazywana skro towo ŚTŚ od jej angielskiej nazwy: Ship-to-Shore Gantry Crane 
(http://www.konecranes.com/equipment/container-handling-equipment/ship-to-shore-gantry-cranes), 
(https://www.liebherr.com/en/dnk/products/maritime-cranes/port-equipment/container-bridges/ship-to-shore-
container-cranes.html), (https://dctgdansk.pl/pl/zielony-przetarg/)  
5 Śamojezdna suwnica placowa jest nazywana skro towo RTG od jej angielskiej nazwy: Rubber-Tyred Gantry Crane. 
(https://dctgdansk.pl/pl/elektryczne-suwnice-rtg/) (http://www.konecranesusa.com/equipment/container-
handling-equipment/rubber-tired-gantry-cranes)  
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Rysunek 13: Kontenery składowane w blokach  
Na rysunku widoczna jest również suwnica placowa.  

 

Ponadto, w obrębie Terminalu (zakładu) funkcjonują: magazyn do prowadzenia prac 

przeładunkowych, budynek warsztatu, budynek administracyjny, kompleks bramowy, gło wny 

punkt zasilania energetycznego (GPZ), budynek pompowni z agregatem prądotwo rczym, stacja 

transformatorowa, zbiornik wody przeciwpoz arowej. Do obsługi pojazdo w wybudowano: myjnię, 

wagę samochodową i stację paliw. 

Na terenie Terminalu DCT znajdują się następujące sieci i urządzenia: 

 branz a elektroenergetyczna: 

o siec  kablowa niskiego napięcia 0,4kV, 
o siec  kablowa s redniego napięcia ŚN 15 kV od GPZ do PZ DCT, 
o słupy os wietleniowe,  

 branz a wodno – kanalizacyjna: 

o wodociąg Port Po łnocny, 
o kanalizacja sanitarna tłoczna Port Po łnocny, 
o kanalizacja deszczowa oraz odwodnienie drogi,  
o instalacja wo d opadowych, 

 branz a teleinformatyki: 

o telekomunikacyjna kanalizacja kablowa,  
o linia telekomunikacyjna kablowa, kable telefoniczne,  
o linia telekomunikacyjna kablowa kable s wiatłowodowe. 
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2.2 Przedmiot planowanego przedsięwzięcia  

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa – wyłącznie na akwenie morskim6 – istniejącego 

głębokowodnego, morskiego terminalu kontenerowego, prowadzonego przez DCT Gdan sk ŚA 

jako operatora portowego, o terminal T 3, kto ra docelowo ma doprowadzic  do powstania 

w terminalu DCT dodatkowo trzech nabrzez y przeładunkowych o łącznej długos ci ok. 1650 m, 

przyległych do obecnego terminalu T1. 

Powiększenie zakładu w pierwszej fazie rozbudowy umoz liwi osiągnięcie w perspektywie 

około roku 2021-22 podwyz szenia zdolnos ci przeładunkowej terminalu DCT o ok. 1,3–1,7 

(max 2 mln TEU7) W kolejnych dwo ch fazach roczna zdolnos c  przeładunkowa terminalu DCT ma 

byc  zwiększana o kolejnych 1,3–1,7 (max 2) mln TEU. Po zakon czeniu całej rozbudowy 

opisywanej w niniejszym raporcie roboczo jako T 3 zdolnos c  przeładunkowa terminalu DCT 

osiągnie wartos c  rzędu 8 mln TEU/rok. 

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w rejonie istniejącego terminalu DCT, 

w granicach portu w Gdan sku:  

 

Rysunek 14: Rejon planowanej inwestycji  
Opracowanie własne na podstawie geoportal.gov.pl (czerwony okrąg wyznacza rejon inwestycji).  

Przedsięwzięcie, zwane roboczo terminalem T 38, obejmuje budowę nowej instalacji, stanowiącej 

infrastrukturę portową słuz ącą do załadunku i rozładunku, połączoną z lądem, zlokalizowaną 

w obrębie Portu Gdan sk. Terminal T 3 będzie technicznie połączony i przyległy do terminala T 1, 

będzie jednak technologicznie niezalez ny od T 1 i autonomiczny pod względem funkcjonalnym.  

                                                        

6 Rozbudowa terminalu w ogo le nie dotyka lądu, ale realizowana ma byc  w kierunku na wodę.  
7 TEU = twenty-feet equivalent unit, jednostka ro wnowaz na objętos ci kontenera o długos ci 20 sto p 
8 Nazwa: Terminal T 3 jest terminem nieformalnym, roboczym, wprowadzonym przez Zespo ł Autorski dla potrzeb 
niniejszego Raportu, nawiązującym do nomenklatury przyjętej dla wczes niejszej rozbudowy Terminalu (T 2). 
Poniewaz  przedsięwzięcie będzie realizowane etapami nie moz na wykluczyc , z e poszczego lnym etapom będą 
przypisywane przez DCT Gdan sk ŚA odrębne lub odmienne numery lub nazwy. Raport niniejszy odnosi się do 
wszystkich planowanych etapo w przedsięwzięcia, kto re zgodnie z wymogami ustawy OOŚ  powinny zostac  objęte 
jedną decyzją o s rodowiskowych uwarunkowaniach.  
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W skład planowanego Terminalu Kontenerowego T 3 wchodzic  będzie nabrzez e przeładunkowe, 

kto re zostanie wykonane jako przedłuz enie istniejących placo w terminala T 1 w kierunku 

po łnocnym i wschodnim.  

Zalądowieniu podlegac  będzie obszar do 95 ha powierzchni wo d morskich.  

Na obszarze wo d portowych przyległych do nowopowstałych nabrzez y będą wykonane roboty 

czerpalne celem stworzenia akwenu podejs ciowego i manewrowego dla planowanego nabrzez a 

T 3.  

 

Rysunek 15: Lokalizacja terminalu T 3 względem istniejących terminali T 1 oraz T 2 

Jednolity obszar w kolorze ciemnozielonym przedstawia na powyz szym rysunku docelowy 

kształt nowej częs ci terminalu.  
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Rysunek 16: Lokalizacja terminalu T 3 względem istniejących terminali T 1 oraz T 2 – fotografia 
lotnicza  
Źródło: DCT/fot.aeromedia.pl 

 

Rysunek 17: Inwestycja na tle mapy topograficznej  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie geoportal.gov.pl 
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Rysunek 18 Wizualizacja przekształcenia nabrzeża DCT po realizacji planowanej rozbudowy 
terminala – widok z lotu ptaka od strony południowej.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie podkładów GoogleEarth, na których nie uwidoczniony został jeszcze terminal 
T 2 

Jak wynika z powyz szych rysunko w, przedsięwzięcie realizowane będzie wyłącznie na akwenie 

morskim. Dodatkowo na wscho d – ro wniez  wyłącznie na akwenie morskim – realizowane będą 

prace pogłębiarskie.  

 

Rysunek 19: Istniejące i nowe nabrzeża przeładunkowe  
Na rysunku powyżej istniejące nabrzeża przeładunkowe zaznaczone są przez „zacumowany” przy nich 
prostokąt w kolorze żółtym, a nowe – w czerwonym.  
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Budowa nabrzez y oraz placo w składowych, powierzchni komunikacyjnych i innych elemento w 

terminalu T 3 będzie rozłoz ona na etapy. Przybliz ony przestrzenny rozkład tych etapo w 

zaprezentowano na rysunku poniz ej.  

 

Rysunek 20: Przestrzenny układ etapowania przedsięwzięcia.  

Numeracja etapo w nie rodzi koniecznos ci ich realizacji w kolejnos ci wynikającej z tej numeracji 

Zalez nie od uwarunkowan  infrastrukturalnych i formalnych, rozbudowa moz e rozpocząc  się 

zaro wno od częs ci oznaczonej jako Etap 1, jak i od tej oznaczonej jako Etap 3 (ze względo w 

technicznych nie moz e się rozpocząc  od częs ci oznaczonej jako Etap 2).9  

Dodatkowym niezbędnym elementem przedsięwzięcia jest odpowiednie pogłębienie akwenu 

na wscho d od powstałego terminalu T 3, aby umoz liwic  cumowanie statko w oceanicznych 

przypływających do DCT Gdan sk. Pogłębieniu podlegac  będzie obszar o powierzchni ok. 38 ha.  

 

Rysunek 21: Obszar wykonywania prac pogłębieniowych.  

                                                        

9 Z uwagi na fakt, z e decyzja o s rodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie 
narusza praw własnos ci i uprawnien  oso b trzecich – sprawa wszelkich dalszych uzgodnien , uzyskania prawa 
do terenu i inne tego typu zagadnienia, kto re będą decydowac  o przestrzennym zasięgu przedsięwzięcia i kolejnos ci 
etapo w, wykraczają poza przedmiot sprawy o wydanie tej decyzji i zakres analiz wykonywanych w obecnej fazie 
procesu przygotowania realizacji przedsięwzięcia.  
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W fazie eksploatacji uz ytkowanie terminalu T 3 będzie funkcjonalnie powiązane z instalacją 

terminalem T 1 i T 2, przy zachowaniu odrębnos ci i integralnos ci kaz dej z tych instalacji. 

2.3 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia 

 

Teren przewidziany pod realizację przedsięwzięcia obejmuje obszar pod obiekty terminalu T 3 

oraz obszar wo d portowych, kto ry podlegac  będzie pogłębieniu i uregulowaniu. W związku 

z powstaniem terminalu T3 wymagane będą prace adaptacyjne związane z połączeniem terenu 

T 1 i T 3 poprzez infrastrukturę techniczną (przyłącza), kto re będą realizowane jako odrębne 

przedsięwzięcia, powiązane funkcjonalnie z T 3. Obszar istniejącego terminalu T 2 

(wraz z terenem przewidzianym na jego rozbudowę), moz e zostac  potencjalnie wykorzystany 

dla potrzeb organizacji zaplecza budowy.  

Na teren ten składają się następujące działki i akweny: 

 

 

T 3:  

 
akwen morskich wód wewnętrznych nieokreślony w ewidencji 
gruntów - w granicach wyznaczonych przez sześciobok o współrzędnych 
geograficznych wierzchołków: 18° 43' 33'', 54° 23' 30''; 18° 43' 09'', 54° 22' 
58''; 18° 43' 18'', 54° 23' 21''; 18° 43' 50'', 54° 22' 41''; 18° 44' 25'', 54° 23' 
16''; 18° 44' 56'', 54° 23' 04''.  
 

T 1 + T 2 
+ T 3 
(Terminal 
DCT jako 
zakład 
w rozumieniu 
POŚ ) 

 
Gdan sk, obręb 86: 69, 70, 72, 75/1, 75/2, 104  
Gdan sk, obręb 144: 45  
akwen morskich wo d wewnętrznych nieokres lony w ewidencji grunto w – 
w granicach: od zachodu - Pirs Rudowy, od wschodu - nabrzez e Terminalu DCT 1, 
od południa - linia brzegowa, oraz od po łnocy - linia wyznaczona przez punkty 
o wspo łrzędnych geograficznych: 54°23'37,17"N; 18°43'4,42"E 
oraz 54°23'20,81"N; 18°43'18,43"E.  
akwen morskich wo d wewnętrznych nieokres lony w ewidencji grunto w – 
w granicach wyznaczonych przez szes ciobok o wspo łrzędnych geograficznych 
wierzchołko w: 18° 43' 33'', 54° 23' 30''; 18° 43' 09'', 54° 22' 58''; 18° 43' 18'', 54° 
23' 21''; 18° 43' 50'', 54° 22' 41''; 18° 44' 25'', 54° 23' 16''; 18° 44' 56'', 54° 23' 
04''.  
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Rysunek 22: Rejon planowanej inwestycji na fotografii lotniczej  
Opracowanie własne na podstawie DCT/fot.aeromedia.pl (czerwona elipsa wyznacza rejon inwestycji)  
 

 

Rysunek 23: Inwestycja na tle mapy ewidencyjnej  
Opracowanie własne na podstawie geoportal.gov.pl  
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Na podstawie analizy danych przestrzennych sporządzono tabelę, w kto rej okres lono 

wynikającą z tej analizy powierzchnię terminalu T 3, poszczego lnych etapo w T 3oraz powierzchni 

poddawanej pogłębianiu – wraz ze skrajnymi wartos ciami wspo łrzędnych płaskich.  

Tabela 2: Powierzchnia terminalu T 3, poszczególnych etapów oraz powierzchnia pogłębiania – 
wraz ze skrajnymi wartościami współrzędnych płaskich prostokątnych PL–199210 
 

 
TERMINAL T3 - ROZBUDOWA 

Pow_całkowita (ha) MIN_X MAX_X MIN_Y MAX_Y 
 ok. 95 481778 483161 723969 725341 
 Etapy: 

 
Pow_ha 

   Rozbudowa terminala T3 Etap 1 ok. 28 
   Rozbudowa terminala T3 Etap 2 ok. 28 
   Rozbudowa terminala T3 Etap 3 ok. 39 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
POGŁĘBIENIE 

Pow_całkowita (ha) MIN_X MAX_X MIN_Y MAX_Y 
 ok. 38 482333 483385 723811 724683 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

POWIERZCHNIA ŁĄCZNA:  
TERMINAL + POGŁĘBIENIE 

Pow_całkowita (ha) 
     ok. 133 
     

Powyz sze dane mają charakter szacunkowy, a ich doprecyzowanie będzie mogło nastąpic  

dopiero w fazie projektu budowlanego. Oszacowanie to jest jednakz e na tyle precyzyjne, 

aby moz na było z przeprowadzic  ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

na s rodowisko. 

Teren przewidziany pod realizację planowanego przedsięwzięcia (T 3) zawiera się w obszarze 

wyznaczonym za pomocą wspo łrzędnych 6 skrajnych punkto w delimitujących ten teren. W tabeli 

poniz ej podano wartos ci tych wspo łrzędnych w trzech ro z nych formatach, jako:  

 wspo łrzędne płaskie prostokątne PL–1992, 
 wspo łrzędne geograficzne wyraz one w stopniach,  
 wspo łrzędne geograficzne wyraz one w stopniach, minutach i sekundach.  

Tabela 3: Współrzędne 6 skrajnych punktów definiujących obszar, w którym zawiera się teren 
przedsięwzięcia 

 Wspo łrzędne PL–1992(*) Wspo łrzędne geograficzne 

nr punktu X_92 Y_92 Dł_geograf Śzer_geograf Dł_DMŚ Śzer_DMŚ 

1 725339 482201 18.7258 54.3918 18° 43' 33'' 54° 23' 30'' 

2 724329 481775 18.7193 54.3827 18° 43' 09'' 54° 22' 58'' 

3 725038 481934 18.7217 54.3891 18° 43' 18'' 54° 23' 21'' 

4 723815 482500 18.7305 54.3781 18° 43' 50'' 54° 22' 41'' 

5 724899 483147 18.7404 54.3879 18° 44' 25'' 54° 23' 16'' 

6 724528 483688 18.7488 54.3845 18° 44' 56'' 54° 23' 04'' 
(*) Dokładność określenia tych punktów można oszacować na ok. 20 m 

                                                        

10 Wspo łrzędne wg Układu wspo łrzędnych 1992 (EPŚG: 2180), zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministro w z dnia 15 
paz dziernika 2012 r. w sprawie pan stwowego systemu odniesien  przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247).  
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Na rysunku poniz ej przedstawione zostały punkty, kto re wyznaczają wierzchołki wieloboku 

opisanego przez wspo łrzędne podane w tabeli powyz ej.  

 

Rysunek 24: Skrajne punkty wyznaczające teren przedsięwzięcia  

Teren Przedsięwzięcia nie przekroczy obszaru zdefiniowanego w tabeli powyz ej.   

Inwestycja, w wybranych zakresach powiązania funkcjonalnego (np. przebudowa kanalizacji 

deszczowej, rozbudowa trafostacji, rozbudowa budynko w) moz e wkraczac  głębiej w teren T 1 

lub T 2.  

2.4 Charakterystyka terenu planowanego przedsięwzięcia 

Odnosząc się do częs ci terminala związanej bezpos rednio z przeładunkiem morskim moz na 

stwierdzic , z e terminal DCT składa się obecnie z czterech moduło w:  

 NP-T1 = nabrzez e przeładunkowe terminalu T1, 

 PS-T1 = plac składowy terminalu T1, 

 NP-T2 = nabrzez e przeładunkowe terminalu T2, 

 PS-T2 = plac składowy terminalu T2. 

Planowane przedsięwzięcie doprowadzi do powstania na akwenie morskim szes ciu 

analogicznych moduło w:  

 NP-T3A = nabrzez e przeładunkowe terminalu T3 – etap 1, 

 PS-T3A = plac składowy terminalu T3 – etap 1, 

 NP-T3B = nabrzez e przeładunkowe terminalu T3– etap 2, 

 PS-T3B = plac składowy terminalu T3– etap 2, 

 NP-T3C = nabrzez e przeładunkowe terminalu T3– etap 3, 

 PS-T3C = plac składowy terminalu T3– etap 3.  
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Na rysunku poniz ej, z o łte prostokąty reprezentują statki zacumowane przy istniejących 

(pomaran czowych) nabrzez ach, a czerwone prostokąty reprezentują statki zacumowane 

przy (ro z owych) nabrzez ach, kto re mają powstac  w ramach przedsięwzięcia.  

Na rysunku poniz ej pokazano ww. moduły zakładu DCT Gdan sk ŚA.  

 

Rysunek 25: Moduły przeładunkowe i składowe tworzące „morską” część zakładu DCT Gdańsk SA 

2.5 Podstawowe obiekty i urządzenia  

Podstawowe parametry terminalu DCT obecnie oraz po rozbudowie o terminal T 3 przedstawiają 

się następująco:  

 T 1 + T 2: 

o 11 suwnic nabrzez owych (ŚTŚ) (+3 zakupione, obecnie w fazie produkcji), 

o 35 samojezdnych suwnic placowych (RTG),  

o 15 samojezdnych elektrycznych suwnic placowych (eRTG) (+ 5 zakupionych, będących 
w fazie dostawy),  

o powierzchnia terminalu – ok. 90 ha,  

o długos c  nabrzez y przeładunkowych – ok. 1300 m,  

o zdolnos c  przeładunkowa – ok. 3 mln TEU.  

 T 3: 

Terminal T 3 ro wniez  będzie obsługiwany przez suwnice nabrzez owe (7-9 suwnic na jedno 

nabrzez e) oraz przez suwnice placowe, przy czym konkretne rozwiązania mogą uwzględniac  

zastosowanie samojezdnych suwnic placowych (RTG), samojezdnych elektrycznych suwnic 

placowych (eRTG), szynowych suwnic placowych (RMG), czy tez  zautomatyzowanych 

samojezdnych lub szynowych suwnic placowych (aRTG/aRMG) pracujących w jednym z wielu juz  

obecnie dostępnych na rynku rozwiązan  funkcjonujących pod angielskimi nazwami: Automated 
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Śtacking cranes (AŚCs), Cantilever RMGs, Automated straddle carrier (Autostrad), czy tez  

w innym systemie pracy automatycznej, czy częs ciowo automatycznej, nie wykluczając systemu, 

w kto rym praktycznie rezygnuje się z korzystania z RMG i RTG, tzw. Bridge Crane Terminal. 

Dla celo w orientacyjnych i obliczeniowych przyjęto, z e na terenie T 3 pracowac  będzie 30–32 

szynowych elektrycznych suwnic placowych (RMG) na jedno nowe nabrzez e – w sumie 90–96 

RMG, jednak faktyczny dobo r urządzen  nastąpi na dalszym etapie, przy czym dobo r ten będzie 

dokonany w taki sposo b, z e oddziaływanie na s rodowisko będzie takie, jak wynika z pracy RMG 

lub mniejsze. Powierzchnia nowego terminalu wynosic  będzie ok. 95 ha a długos c  nabrzez y 

przeładunkowych ok. 1650 m. Zdolnos c  przeładunkowa T 3 osiągnie wartos c  rzędu 4,5 mln TEU 

rocznie. 

Poza suwnicami, urządzeniami dystrybuującymi kontenery w ramach terminalu są lub mogą byc  

dodatkowe urządzenia, kto re jednak nie występują juz  w tak duz ej liczbie, poza pojazdami 

do transportu jednego lub dwo ch kontenero w w ramach terminalu np. ze statku na pociąg, 

czy odwrotnie. Obecnie w DCT stosowane są ciągniki terminalowe (zwane w DCT „IMV”) zasilane 

silnikami diesla, kto rych liczbę na terminalach szacuje się na poziomie ok. 7 na jedną suwnicę 

nabrzez ową, jednak funkcję tę mogą pełnic  ro z ne inne pojazdy, jak np. zautomatyzowane wo zki 

AGV (automated guided vehicles), AŚ (auto shuttle), ŚC (straddle carrier) i wiele innych rodzajo w, 

kto re mogą byc  zasilane elektrycznie lub innym niz  diesel paliwo, jak np. CNG, LNG, LPG. 

Dla celo w orientacyjnych i obliczeniowych przyjęto, z e na terenie T 3 pracowac  będzie 

ok. 200 napędzanych dieslem ciągniko w terminalowych, jednak faktyczny dobo r urządzen  

nastąpi na dalszym etapie, przy czym dobo r ten będzie dokonany w taki sposo b, 

z e oddziaływanie na s rodowisko będzie takie, jak wynika z pracy ciągniko w terminalowych 

napędzanych dieslem lub mniejsze.  
 

 

Rysunek 26:   Ciągnik terminalowy w DCT  
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Planowana powierzchna zabudowy Terminalu Kontenerowego T 3 wynosic  będzie, 

w przybliz eniu: 

ELEMENT ZABUDOWY TERMINALU T3  WIELKOŚ C 11 

nabrzez a przeładunkowe  1650 mb / 14,4 ha 

place składowe kontenero w pełnych  50 ha 

place składowe kontenero w chłodniczych  10 ha 

place składowe kontenero w pustych  10 ha 

komunikacja  10 ha 

parking samochodo w cięz arowych  200 miejsc (2 ha) 

wielopoziomowy  parking samochodo w osobowych  600 miejsc (1 ha) 

obiekty kubaturowe (pow. zabudowy)  2 ha 

Razem – Terminal Kontenerowy T 3  ok. 95 ha 
 

Poniz ej przedstawiono informację o gło wnych obiektach wchodzących w skład Terminalu T 3.  

2.5.1 Nabrzeża 

Planowane nowe nabrzez a (po łnocne i wschodnie) przeładunkowe będą miały sumaryczną 

długos c  ok. 1 650 m, a głębokos c  wody przy nabrzez u będzie wynosic  ok. -17,5 m Kr (wg układu 

wysokos ci PL-KRON86-NH).  

Nabrzez a terminalu T 3 będą wyposaz one w: punkty poboru wody wodociągowej z systemu 

portowego; rozdzielnice elektryczne zasilania urządzen  statku w czasie postoju; komory 

z rozdzielnicami elektrycznymi zasilania suwnic; wyloty kanalizacji deszczowej; pachoły 

cumownicze; drabinki ratownicze; urządzenia odbojowe; stojaki z kołami ratunkowymi oraz inne 

typowe elementy składające się na infrastrukturę nabrzez a.  

2.5.2 Place składowe 

W skład terminalu T 3 będą wchodziły następujące rodzaje placo w składowych: 

 place składowe kontenero w pełnych – wysokos c  składowania 5+1, pojemnos c  całkowita 

placo w około 150 000 kontenero w,  

 place składowe kontenero w pustych - pojemnos c  placu około 50 000 kontenero w 20-

stopowych, 

 place składowe kontenero w chłodniczych – około 1000 po l dla składowania kontenero w 

chłodniczych; pojemnos c  placu około 5000 kontenero w chłodniczych - 20-stopowych 

lub 40-stopowych, zasilanie kontenero w chłodniczych z około 10 stacji 

transformatorowych zaplanowanych do zbudowania, 

oraz powierzchnie komunikacyjne.  

                                                        

11 Parametry okres lone w niniejszej charakterystyce w wartos ciach przybliz onych, dla zachowania aktualnos ci 
wniosko w oceny oddziaływania na s rodowisko, mogą wykazywac  w procesie projektowania odchylenie nie większe 
niz  o 20%. Między innymi w związku z tym suma poszczego lnych powierzchni w wierszach nie sumuje się 
do wartos ci podanej w podsumowaniu. 
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2.5.3 Place parkingowe  

W związku z rozbudową terminala zaplanowano wykonanie parkingo w samochodo w 

cięz arowych i maszyn roboczych na około 200 pojazdo w, o powierzchni ok. 2 ha. Ponadto 

zaplanowano wykonanie piętrowego parkingu samochodo w osobowych (obiektu kubaturowego), 

o powierzchni zabudowy ok. 1 ha.  

2.5.4 Obiekty kubaturowe 

W związku z rozbudową terminala zaplanowano wykonanie budynko w o funkcjach 

warsztatowych, biurowych i socjalnych. Obszar zajęty przez te budynki nie zajmie więcej niz  1 ha. 

Powierzchnia zabudowy dotycząca tych obiekto w zawiera się w ramach powierzchni 

przewidzianej pod:  

 place składowe kontenero w pełnych, 

 place składowe kontenero w chłodniczych, 

 place składowe kontenero w pustych, 

 komunikację. 

2.5.5 Sieci, infrastruktura 

Zasilanie w media i zapewnienie sieci prowadzone będzie z wykorzystaniem istniejącej 

infrastruktury Zarządu Morskiego Portu Gdan sk. Zapewniona będzie odpowiednia infrastruktura 

sieci: elektroenergetycznej wraz z os wietleniem terenu, kanalizacyjnej, wodociągowej, 

telekomunikacyjnej i gazowej.  

Po zbudowaniu – jes li to będzie konieczne – nowej stacji elektroenergetycznej (lub kilku) 

na terenie T 3 energia elektryczna liniami kablowymi s redniego napięcia zostanie doprowadzona 

do suwnic nabrzez nych, punkto w zasilania statko w i stacji transformatorowych. Ze stacji 

transformatorowych zasilanie zostanie rozprowadzone do wszystkich obiekto w i urządzen  

Terminalu.  

Budynki kubaturowe zostaną zaopatrzone w ciepło poprzez wykorzystanie energii elektrycznej 

lub poprzez wykorzystanie urządzen  zasilanych gazem - o odpowiedniej mocy, dostosowanej 

do wielkos ci obiekto w.  

Śiec  kanalizacji deszczowej zostanie zaopatrzona w separatory i piaskowniki, a wyloty kanalizacji 

deszczowej zostaną skierowane do wo d portowych (wyloty będą usytuowane w nabrzez u 

lub falochronie lub innych konstrukcjach brzegowych (specjalnie zbudowanych), kto re będą 

mogły byc  wykorzystywane do tego celu).  

Kanalizacja deszczowa będzie ujmowac  wody opadowe lub roztopowe ze wszystkich szczelnych 

nawierzchni Terminalu, tzn. z dro g oraz placo w do składowania kontenero w pustych.  

Dla celo w orientacyjnych i obliczeniowych przyjęto, z e cała powierzchnia terminalu będzie 

szczelna i taka opcja ro wniez  moz e byc  rozwaz ana przez DCT, jednak jako dopuszczalną opcję 

uwaz a się takie zro z niucowanie przepuszczalnos ci poszczego lnych powierzchni funkcjonalnych 

na terenie terminalu, aby np. tylko powierzchnie komunikacyjne były całkowicie szczelne, 

a powierzchnie składowania juz  niekoniecznie. Nie wyklucza się ro wniez  zastosowania takiego 

pokrycia powierzchni terminalu, kto ra powoduje, z e z jednej strony jest to powierzchnia 
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całkowicie utwardzona, a z drugiej porowatos c  materiału nawierzchni (np. tzw. porowaty asfalt12) 

powoduje, z e jest to powierzchnia praktycznie przepuszczalna dla deszczu, dzięki czemu nie 

powstaje koniecznos c  wychwytwania wo d opadowych do systemu kanalizacyjnego, tylko wody te 

są przyjmowane przez grunt i odprowadzane w naturalny sposo b przez wartswy gruntu.  

Wody opadowe zebrane przez kanalizację deszczową przed odprowadzeniem do odbiornika 

(wo d portowych), zostaną poddane podczyszczeniu w celu redukcji zawiesin i substancji 

ropopochodnych.  

2.5.6 Obiekty funkcjonalnie związane z planowanym przedsięwzięciem  

Planowana inwestycja obejmie ro wniez  w częs ci teren terminalu T 1 z uwagi na wynikającą 

z optymalizacji koniecznos c  przeprowadzenia zmian adaptacyjnych, o znaczeniu dla Terminalu 

T 1, wywołanych powstaniem terminalu T 3, dotyczących w szczego lnos ci infrastruktury 

technicznej zakładu, kto ra będzie musiała zostac  dostosowana do obsługi terminali jako całos ci. 

Prace adaptacyjne poza terenem instalacji T 3 obejmą takie działania jak np.: przebudowa 

zakładowej stacji paliw, przebudowa i rozbudowa obiekto w kubaturowych, w tym budynku 

administracyjnego łącznie ze zmianą funkcji pomieszczen , budynko w działu utrzymania ruchu, 

zmiana systemu zasilania i przebudowa budynko w transformatorowni, przebudowa pompowni 

ppoz ., przebudowa kompleksu bramowego, zmiana organizacji ruchu, zmiana organizacji ruchu 

kołowego przed bramą terminalu, objęcie terminalu T 3 zasilaniem CNG lub LPG, jes li takie 

zostanie wdroz one, zastosowanie jednolitych LED-owych lub innych z ro deł s wiatła.  

W związku z rozbudową terminala zaplanowano wykonanie miejsc parkingowych na zewnątrz 

terminala – w granicach dzierz awionego od ZMPG ŚA terenu portowego.  

Moz e ro wniez  zaistniec  koniecznos c  rozbudowy myjni i stacji paliw.  

Rozbudowana zostanie takz e istniejąca bocznica kolejowa w celu przystosowania jej do obsługi 

terminalu T 3. 

2.6 Faza eksploatacji 

Działalnos c  Terminalu Kontenerowego DCT, włącznie z terminalem T 3, będzie analogiczna 

do dotychczasowej, przykładowo: 

 przypłynięcie do terminalu duz ego statku kontenerowego, 

 rozładunek duz ego statku kontenerowego w technologii Lo-Lo suwnicami nabrzez owymi 

na nabrzez e przeładunkowe (suwnice nabrzez owe natorowe przemieszczają kontener z i 

na statek) / rozładunek duz ego statku (np. z kontenerami) w technologii Ro-Ro za pomocą 

ciągniko w siodłowych wraz z naczepami kontenerowymi, 

 przemieszczenie kontenero w za pomocą suwnic placowych na place składowe, 

 ułoz enie kontenero w na placu składowym w odpowiednich blokach składowych 

w zalez nos ci od charakteru kontenera (kontenery pełne, puste, chłodnicze, materiały 

niebezpieczne) z wykorzystaniem suwnic placowych i specjalistycznego sprzętu 

terminalowego, 

 przemieszczanie kontenero w pomiędzy placami z wykorzystaniem zestawo w kołowych 

(na zestaw kołowy składa się ciągnik siodłowy oraz naczepa kontenerowa), 

                                                        

12
 https://maineswc.files.wordpress.com/2017/10/02-savage-and-luce.pdf 
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 załadunek kolejowy przy uz yciu suwnicy bramowej, 

 załadunek drogowy, 

 załadunek na statek feederowy / duz y statek kontenerowy za pomocą tych samych 

urządzen , kto rymi realizuje się rozładunek. 

Funkcjonowanie terminalu będzie dwukierunkowe. Oznacza to, z e kontenery dostarczone drogą 

lądową do terminalu będą przeładowywane, a następnie dalej wysyłane drogą morską. Działania 

prowadzone na terenie terminalu będą analogiczne do opisanych powyz ej. 

Śzacuje się, z e tygodniowo będzie zawijac  do wszystkich terminali DCT (T 1 + T 2 + T 3):  

 7–9 statko w oceanicznych, z kto rych największe posiadają pojemnos c  ponad 20 000 TEU,  

 35–55 statko w dowozowych, tzw. feederowych (typowo o pojemnos ci 300–5 000 TEU).  

Terminal Kontenerowy DCT funkcjonuje i będzie funkcjonował 24 godziny na dobę, 7 dni 

w tygodniu, 365 dni w roku w systemie 2– lub 3–zmianowym, co będzie związane 

z zatrudnieniem sumarycznie 1 500–3 600 pracowniko w bezpos rednio w terminalu, co zalez ne 

jest od stopnia zastosowania urządzen  automatycznych, działających zdalnie, bez bezpos redniego 

udziału opeartora urządzenia. W rozdziale „Śpołeczne i gospodarcze znaczenie rozbudowy 

terminalu DCT” wskazano na dodatkowe efekty, w tym efekty mnoz nikowe utworzenia miejsc 

pracy w DCT.  

W fazie eksploatacji Terminal Kontenerowy zdecydowanie usprawni funkcjonowanie systemu 

przeładunko w kontenero w w Porcie Po łnocnym w Gdan sku oraz zapewni efektywne 

wykorzystanie powstającego obecnie układu komunikacyjnego miasta i regionu, kto re 

w załoz eniach miały juz  istnienie terminalu kontenerowego o zakładanej przepustowos ci. 

Obecnie zakłada się, z e maksymalne przewozy danym rodzajem transportu nie przekroczą 

wartos ci wskazanych na poniz szym schemacie. 

 

Rysunek 27 Przewidywany maksymalny udział poszczególnych środków transportu w przewozie 
towarów przeładowywanych w przedsiębiorstwie DCT Gdańsk SA  
(rozumianym jako T 1 + T 2 + T 3 (etap 1 + etap 2 + etap 3)); wartos ci w TEU w skali rocznej 
[Tam, gdzie nie było wiarygodnych danych, np. wskaźników transportowych, przyjęto do obliczeń roczną wielkość przeładunku 
na poziomie 10 mln TEU, aby dla dalszych analiz w Raporcie operować wartościami zawyżonymi w stosunku do przewidywanej, 
docelowej zdolności przeładunkowej terminalu, która ma wynosić 8 mln TEU. Dzięki temu wyniki analiz zawierają margines 
bezpieczeństwa w wyższym stopniu  uwzględniający niepewność prognozowania.]   
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W fazie eksploatacji konieczne będzie zapewnienie prawidłowej eksploatacji terminalu T 3, 

w tym przede wszystkim konserwacji i włas ciwej obsługi w zakresie gospodarki wodno-

s ciekowej oraz gospodarki odpadami. Zakres prac będzie obejmowac  między innymi: 

 konserwację i naprawę sprzętu oraz urządzen , 

 naprawy i prace utrzymaniowe obiekto w składowych i s rodko w transportu, 

 prawidłową eksploatację układu komunikacyjnego, 

 naprawy uszkodzen  i pęknięc  nawierzchni składowych oraz komunikacyjnych, 

 utrzymanie w odpowiednim stanie ogrodzenia, 

 usuwanie s niegu i odladzanie, 

 usuwanie odpado w, 

 włas ciwe zagospodarowanie i pielęgnację zieleni. 

Po rozbudowie i oddaniu do uz ytkowania planowanego przedsięwzięcia na terenie Terminalu 

Kontenerowego DCT (zakładu) nie będzie zmieniany sposo b zagospodarowania 

i wykorzystywania terenu i nie będzie w związku z tym utrudnien  w wykorzystaniu tereno w 

przyległych. 

2.7 Faza budowy 

Opisane w niniejszym rozdziale działania w fazie budowy mogą byc  prowadzone 

w zmodyfikowany sposo b, przy czym przyjmowane rozwiązania powinny zapewniac  co najmniej 

taki sam poziom ochrony s rodowiska, jaki zostaje zapewniony przez rozwiązania opisane 

w niniejszym Raporcie, co zostanie wykazane w dokumentacji związanej z projektem 

budowlanym. 

Planowana budowa terminalu T 3 zostanie podzielona na etapy. Poszczego lne etapy 

obejmowac  będą: 

 faza 1, dwa pierwsze lata realizacji: budowa nowych nabrzez y o długos ci ok. 500 m 

umoz liwiających obsługę statko w o zanurzeniu nie mniejszym niz  15 m 

wraz z przyległymi do nabrzez y placami manewrowo-składowymi przystosowanymi 

do przeładunku i obsługi kontenero w i ładunko w typu Ro-Ro o powierzchni około 30 ha; 

rozbudowa sieci infrastrukturalnych; parkingo w, budynko w;  

 faza 2, od drugiego do szo stego roku od rozpoczęcia realizacji: budowa kolejnego 

nabrzez a o długos ci ok. 500 m zdolnego do obsługi statko w oceanicznych, dalszych 

placo w ~30ha, parkingo w i dro g wewnętrznych; rozbudowa bocznicy kolejowej 

i realizacja nowych budynko w technicznych i administracyjnych; 

 faza 3, od piątego do dwunastego roku od rozpoczęcia realizacji: budowa kolejnego 

nabrzez a o długos ci ok. 500 m zdolnego do obsługi statko w oceanicznych, dalszych 

placo w ~30 ha; parkingo w, budynko w.  

W fazie pierwszej zrealizowana zostanie jedna z częs ci terminalu oznaczona wczes niej 

w niniejszym raporcie jako Etap 1 albo Etap 3, w fazie drugiej – Etap 3 albo Etap 1, 

a w fazie trzeciej – Etap 2. Istnieje ro wniez  moz liwos c  przeprowadzenia prac budowlanych w taki 

sposo b, z e ww. zakres poszczego lnych faz zostanie połączony, i tak np., z e najpierw zostanie 

zrealizowany łączny zakres fazy 1 i fazy 3. Podjęcie realizacji poszczego lnych faz przedsięwzięcia 

i czas ich trwania będzie zalez ec  od czynniko w rynkowych.  
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W związku z realizację planowanego przedsięwzięcia wymagane będzie przeprowadzenie 

następujących prac w dnie morskim:  

 pogłębienie toru podejs ciowego i manewrowego na akwenie morskim od obecnej 

głębokos ci wynoszącej s rednio 7 m do głębokos ci 17 m – prace prowadzone będą 

na obszarze nie przekraczającym powierzchni 40 ha a maksymalna ilos c  urobku wynosic  

będzie 4 000 000m3 (ok. 10 000 000 ton);  

 wzmocnienie dna w obszarze, na kto rym realizowany będzie sam terminal T 3 – prace 

prowadzone będą na obszarze nie przekraczającym powierzchni 100 ha; prace 

wykonywane będą uznanym metodami geotechnicznymi mającymi zastosowanie do dna 

morskiego.  

Prace wykonywane będą z morza i z terenu T 1. Jednostki pływające będą korzystały z ogo lnie 

dostępnych miejsc do cumowania, a w miarę postępu prac będą korzystały z nabrzez a 

cumowniczego specjalnie zorganizowanego w ramach istniejących terminali T 1 i T 2, w tym 

ze wschodniej częs ci terminalu T 1, kto ra nie jest obecnie wykorzystywana do cumowania 

kontenerowco w, jak ro wniez  z moz liwych do wykorzystania w miarę postępu prac elemento w 

terminalu T 3.  

Zaplecze budowy będzie mogło byc  zlokalizowane na terenie wyodrębnionym na ten cel 

na działkach obejmowanych przez teren T 2: Gdan sk, obręb 86: 69, 70, 72, 75/1, 75/2, 104; 

Gdan sk, obręb 144: 45, jak ro wniez  na terminalu T 1, a następnie na gotowych juz  fragmentach 

T 3.  

Projektowana głębokos c  przy nabrzez ach dla Terminalu Kontenerowego T 3 będzie wynosiła 

17,0-17,5 m.  

Zgodnie z dotychczasową praktyką i rozpoznaniem, częs c  objętos ci urobku będą stanowiły 

namuły wymagające odtransportowania szalandami na klapowisko wyznaczone przez Urząd 

Morski w Gdyni, natomiast częs c  urobku będą stanowiły piaski, kto re będą mogły zostac  

wykorzystane jako refulat.  

Korzystając z konkluzji zawartych w: 

 „Raporcie oddziaływania na s rodowisko robo t czerpalnych i refulacyjnych pod budowę MTK 

w Gdan sku (tom nr 08, nr ewid. W/171) - opracowanie doc. dr. inz . Rajmunda 

Dubrawskiego z zespołem z wrzes nia 2004 r. wraz z załącznikiem wykonanym 

przez Pan stwowy Instytut Geologiczny – Oddział Geologii Morza (dr Joanna Zachowicz) 

dot. badania jakos ci urobku zalegającego w Basenie Roboczym Portu Po łnocnego, 

 Raporcie o oddziaływaniu na s rodowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Falochrony osłonowe 

w Porcie Po łnocnym w Gdan sku”, Orbital Śp. z o.o., Gdynia, wrzesien  2015,  

 Raporcie o oddziaływaniu na s rodowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa toru 

podejs ciowego z powiększeniem jego szerokos ci i głębokos ci technicznej 

wraz z wykonaniem obrotnicy o s rednicy 750 m”, Transprojekt Gdan ski Śp. z o.o., Gdan sk, 

maj 2015 r.  

nalez y stwierdzic , z e planowane prace czerpalno–refulacyjne nie wymagają działan  

zapobiegawczych ani stosowania osłon, kto re nalez ałoby uwzględnic  w projekcie, jes li do prac 

wykorzystywana będzie pogłębiarka ssąca ze spulchniaczem mechanicznym, a prędkos c  jej 

poruszania się nie będzie przekraczac  wartos ci 1 węzła (prędkos c  ta dotyczy ro wniez  poruszania 
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się szaland13 zrzucających urobek na klapowisko, co umoz liwi ro wnomierne rozmieszczenie 

urobku na dnie w obszarze klapowiska). Z uwagi na fakt, z e inne rodzaje pogłębiarek lepiej 

nadają się do niekto rych czynnos ci – nie nalez y wykluczac  moz liwos ci wykorzystywania innych 

pogłębiarek do tych celo w, np. pogłębiarek chwytakowych do wyro wnywania dna. Podczas 

zrzucania urobku na klapowisku pozycja szaland powinna byc  kontrolowana za pomocą urządzen  

nawigacyjnych lub innych okres lających pozycję statku, aby zapewnic  zrzut we włas ciwe miejsce. 

Poza tym podczas zrzucania urobku na klapowisko nalez y uwzględnic  prądy podwodne 

oraz prędkos c  ruchu jednostki pływającej, aby zawiesiny powstające podczas zrzutu powstawały 

w obszarze klapowiska.  

Rezultaty badan  stanu czystos ci osado w w rejonie portu w Gdan sku (www.portgdansk.pl/o-

porcie/badania-osadow) oraz w pobliz u funkcjonującego Terminalu i planowanej inwestycji 

(badania pro b rdzeniowych przeprowadzonych w ramach projektowanej modernizacji toru 

podejs ciowego do Portu Po łnocnego Rozdział VI „Śtan czystos ci osado w dennych przewidzianych 

do czerpania” w Raporcie o oddziaływaniu na s rodowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa toru 

podejs ciowego z powiększeniem jego szerokos ci i głębokos ci technicznej wraz z wykonaniem 

obrotnicy o s rednicy 750 m”, Transprojekt Gdan ski Śp. z o.o., Gdan sk, maj 2015 r.) pozwalają 

przyjąc , z e urobek pochodzący z obszaru wymaganych prac czerpalnych nie będzie 

zanieczyszczony.  

W zalez nos ci od litologii i stanu czystos ci osado w dennych wybrany zostanie odpowiedni wariant 

składowania urobku, na klapowisku morskim wskazanym przez Urząd Morski w Gdyni 

lub do wypełnienia przestrzeni podlegającej zalądowieniu w obrębie planowanego 

przedsięwzięcia. Zezwolenie na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna wydaje dyrektor 

Urzędu Morskiego, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa 

z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie trybu wydawania zezwolen  na usuwanie do morza urobku 

z pogłębiania dna oraz na zatapianie w morzu odpado w lub innych substancji (Dz. U. nr 22 

poz. 166). Wniosek o wydanie zezwolenia na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna, 

składany jest przez armatora statku ładowanego na terytorium Polski lub o polskiej 

przynalez nos ci — włas ciwemu dyrektorowi urzędu morskiego, na kto rego obszarze działania 

znajduje się miejsce odłoz enia urobku z pogłębiania dna oraz miejsce zatopienia osado w. 

Nalez y spodziewac  się, z e konstrukcja nabrzez a Terminalu Kontenerowego T 3 zostanie 

wykonana analogicznie do istniejących nabrzez y terminali T 1 i T 2. Oznacza to, z e nabrzez e 

będzie miało postac  kotwionej szczelnej s cianki od strony morza, natomiast przestrzen  terenu 

terminalu T 3 zostanie wypełniona refulatem oraz piaskiem, z wirem, pospo łką lub innym 

kruszywem lub materiałem o odpowiedniej granulacji i wytrzymałos ci oraz odpowiednio 

wzmocniona. Płyta nos na nabrzez a zostanie posadowiona na palach pionowych i palach 

ukos nych lub w inny sposo b zapewniający stabilnos c  nabrzez a. Postęp naukowo-techniczny 

powoduje, z e nie moz na wykluczyc , z e w zalez nos ci od wyniko w badan  geologicznych podłoz a 

oraz innych czynniko w, wykonawca zaproponuje inny sposo b wykonania terminalu – takie inne 

sposoby powinny byc  dopuszczone np. w odniesieniu do konstrukcji i wzmocnienia nabrzez a 

i terenu terminalu (przykładowe rozwiązania pokazano w Załączniku 2-1), przy czym 

przyjmowane rozwiązania powinny zapewniac  co najmniej taki sam poziom ochrony s rodowiska, 

                                                        

13 Śzalanda - rodzaj statku, słuz ący do przewozu urobku wydobytego przez pogłębiarki. Jest wyposaz ona w klapy 
denne lub boczne, kto re umoz liwiają szybkie wyrzucenie ładunku. 
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jaki zostaje zapewniony przez rozwiązania opisane w niniejszym raporcie, co zostanie wykazane 

w dokumentacji związanej z projektem budowlanym. Nie moz na wykluczyc , z e wykonawca 

zaproponuje rozwiązania spełniające wymagania techniczne, kto re będą wykorzystywac  inne 

rozwiązania techniczne, niz  te mieszczące się w ramach ww. opisu – ostatecznie jednak wskutek 

działan  budowlanych powstanie terminal w lokalizacji s cis le okres lonej w niniejszym raporcie, 

a jedynie wykonany przy wykorzystaniu innej technologii, niz  opisana w niniejszym raporcie, 

przy czym technologia ta musi byc  dopuszczona do stosowania i nie moz e obciąz ac  s rodowiska 

bardziej, niz  te opisane w niniejszym raporcie.  

Proces budowy będzie obejmowac : 

 prace przygotowawcze, na kto re składają się: 

o prace geodezyjne, 

o prace czerpalne w obrębie wo d portowych, 

o zagospodarowanie i organizacja zaplecza budowy, 

 wykonywanie obszaro w objętych ochroną s cianek szczelnych,  

 prace refulacyjne oraz niwelację terenu, 

 wykonanie infrastruktury podziemnej np. urządzen  odwadniających, fundamento w, 

 wykonanie kolejnego etapu prac i przygotowanie terenu do wykonania nawierzchni 

(w tym palowanie),  

 wykonanie warstw nawierzchni betonowych będących elementami konstrukcji 

nawierzchni, polegające na przywiezieniu, ułoz eniu i zagęszczeniu masy betonowej, 

 montaz  urządzen  towarzyszących tj. os wietlenia, łącznos ci, automatyki, urządzen  

bezpieczen stwa, 

 montaz  wyposaz enia Terminalu np. suwnic.  

W czasie budowy będzie utrzymywany w sposo b ciągły ruch kołowy i kolejowy do istniejącego 

Terminalu DCT, nalez y jednak liczyc  się z okresowymi utrudnieniami dla uz ytkowniko w obiekto w 

połoz onych w obrębie realizowanej inwestycji. 

Prace związane z budową terminalu T 3 będą prowadzone zgodnie z uzyskanymi decyzjami 

administracyjnymi i uzgodnieniami, takz e ze strony podmioto w wykonawczych. Zatrudnieni 

zostaną przeszkoleni pracownicy wyposaz eni w specjalistyczny sprzęt i urządzenia. Opracowane 

zostaną i muszą byc  s cis le przestrzegane procedury obowiązujące w czasie prowadzenia prac. 

Przygotowane zostaną zaplecza, na kto rych będą magazynowane urządzenia i materiały 

do wykonania prac budowlanych oraz okresowo magazynowane wytwarzane odpady.  

Zakłada się i obejmuje niniejszą oceną moz liwos c  zmiany charakterystycznych parametro w 

technicznych, w szczego lnos ci takich jak długos c  nabrzez y terminalu T 3, powierzchnia 

poszczego lnych jednostek funkcjonalnych, głębokos c  dopuszczalna jednostek przy nabrzez u, jak 

tez  parametro w ambiwalentnych z punktu widzenia oceny oddziaływan  powodowanych budową 

i eksploatacją T 3, takich jak np. wysokos c  składowania kontenero w lub obciąz enie naziomu, 

kto re zostały przyjęte na podstawie koncepcji inwestora jedynie w celu zobrazowania charakteru 

przedsięwzięcia lub oszacowania niekto rych wielkos ci dla potrzeb oceny bilansu materiało w, 

surowco w i paliw, jak np. ilos ci spalonego paliwa w trakcie eksploatacji terminalu, czy ilos ci mas 

ziemnych przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji, do 20%. 
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3 Przedsięwzięcia w rejonie planowanej inwestycji  

Zgodnie z tres cią art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o udostępnianiu informacji o s rodowisku i jego 

ochronie, udziale społeczen stwa w ochronie s rodowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na s rodowisko, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r., raport o oddziaływaniu 

planowanego przedsięwzięcia na s rodowisko powinien zawierac  informacje w przedmiocie 

powiązan  z innymi przedsięwzięciami, w szczego lnos ci kumulowania się oddziaływan  

przedsięwzięc  realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla kto rych wydano decyzję 

o s rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na kto rym planuje się 

realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub kto rych 

oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - 

w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzic  do skumulowania oddziaływan  

z planowanym przedsięwzięciem.  

W następstwie wniosko w o udostępnienie danych o decyzjach o s rodowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięc  lokalizowanych w granicach portu morskiego w Gdan sku, 

w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdan sku od strony morza, redy 

i lądu (Dz. U. z 2012 r. poz. 650), wydanych w latach 2014-2017: 

 Urząd Miasta Gdan ska udostępnił 39 decyzji, 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Ś rodowiska w Gdan sku udostępniła 10 decyzji. 

Na podstawie analizy ww. decyzji, za przedmiotowe z punktu widzenia raportu 

dla planowanego terminalu T 3 w DCT Gdańsk, w kontekście ww. wymagania art. 66 ust. 1 

pkt 3 lit. b ustawy OOŚ uznać należy: 

1) spos ro d decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Gdan ska: 

 Decyzję Prezydenta Miasta Gdan ska, WŚ –I.6220.II.93D.2013.AN.173164, z 16.07.2014 r. 

o s rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 

Pomorskiego Centrum Logistycznego (PCL) – II etap wraz z zagospodarowaniem 

terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Kontenerowej w Gdańsku, dzielnica 

Stogi”; 

2) spos ro d decyzji wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Ś rodowiska w Gdan sku 

 Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Ś rodowiska w Gdan sku, RDOŚ –Gd–

WOO.4221.8.2015.ER.AJA.9, z 09.10.2015 r. o s rodowiskowych uwarunkowaniach, 

stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na s rodowisko 

dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa Nabrzeża Północnego przy Falochronie 

Półwyspowym”;  

 Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Ś rodowiska w Gdan sku, RDOŚ –Gd–

WOO.4221.2.2013.ER.27, z 14.06.2016 r. o s rodowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa toru podejściowego z powiększeniem 

jego szerokości i głębokości technicznej wraz z wykonaniem obrotnicy o średnicy 

750 m”, w ramach modernizacji toru podejściowego do Portu Północnego, 

zlokalizowanego na wodach morskich Zatoki Gdańskiej oraz w granicach portu 

morskiego w Gdańsku;  
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 Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Ś rodowiska w Gdan sku, RDOŚ –Gd–

WOO.4221.30.2014.KŚZ.18, z 05.09.2016 r. o s rodowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia pod nazwą „Falochrony osłonowe w Porcie Północnym 

w Gdańsku”;  

 Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Ś rodowiska w Gdan sku, RDOŚ –Gd–

WOO.4221.13.2015.AJA.11, z 28.01.2016 r. o s rodowiskowych uwarunkowaniach, 

stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na s rodowisko 

dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa Falochronu Północnego Wyspowego 

w Porcie Północnym w Gdańsku”;  

oraz,  ponadto 

 decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Ś rodowiska w Gdan sku znak RDOŚ -Gd-

WOO.4211.29.2013.AT.9 z dnia 28.03.2014 r. o s rodowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie terminalu T2. 

Wykaz wszystkich uzyskanych decyzji zawiera Załączniku 3–1.  

Wszystkie powyz sze decyzje, a w szczego lnos ci charakterystyki okres lonych w nich 

przedsięwzięc  oraz warunki realizacji przedsięwzięc , zostały wzięte pod uwagę w procesie oceny 

oddziaływania planowanego terminalu T 3.  

Moz liwos c  wystąpienia oddziaływan  skumulowanych, ich charakterystyka i związane z nimi 

zalecenia zawarte zostały w rozdziałach Raportu dokonujących analizy oddziaływan  

na poszczego lne elementy s rodowiska oraz przedmiot o cele ochrony w obszarach chronionych, 

w szczego lnos ci obszarach Natura 2000. 

Ze szczego łowej analizy wskazanych wyz ej decyzji o s rodowiskowych uwarunkowaniach wynika, 

z e zainteresowanie organo w zaangaz owanych w procedurę oceny oddziaływania na s rodowisko 

skupiało się na zagadnieniach dotyczących:  

 technologii i terminu prowadzenia prac na terenie przedsięwzięcia, sposobu i miejsca 

zagospodarowania urobku oraz terminu i formy transportu urobku; [jako najmniej 

oddziałujące na s rodowisko uznaje się prowadzenie prac pogłębiarskich 

przy zastosowaniu pogłębiarek ssących ze spulchniaczem mechanicznym; zaleca się, 

aby przed przystąpieniem do prac pogłębiarskich przeprowadzic  badania dna (materiału, 

kto ry przekształcony zostanie w urobek) pod względem litologii i zanieczyszczenia, 

co umoz liwi skierowanie urobku na włas ciwe miejsce depozycji; zaleca się powolny ruch 

sprzętu pogłębiarskiego (pogłębiarki, szalandy) – z prędkos cią ok. 1 węzła];  

 oddziaływania polegającego na płoszeniu ptaków oraz zmniejszeniu powierzchni 

ich miejsc żerowania na terenie przedsięwzięcia ze szczego lnym uwzględnieniem 

gatunko w będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka; 

[zalecenia z tym związane dotyczą dostosowania termino w prac do okreso w 

charakterystycznych dla gatunko w zwierząt identyfikowanych na terenie planowanej 

inwestycji; zaleca się ro wniez  nadzo r ornitologiczny na odcinkach plaz , jes li będą 

wykorzystywane do składania urobku i jes li będzie to odbywało się w okresie od 15 

kwietnia do 31 sierpnia; w przypadku T 3 istotnym zagadnieniem będzie wpływ na obszar 

działan  łagodzących prowadzonych w związku z powstaniem terminalu T 2]  
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 oddziaływania związanego z postępowaniem z urobkiem ze szczególnym 

uwzględnieniem oddziaływania na formy przyrody znajdujące się w zasięgu 

oddziaływania przedsięwzięcia; [wyklucza się składanie urobku w niekto rych 

obszarach chronionych; zaleca się odpowiednie okresy, w kto rych moz na korzystac  

z ro z nych form składania urobku w okres lonych miejscach];  

 oddziaływania związanego ze wzrostem zmętnienia i spadku przezroczystości wód 

w fazie realizacji przedsięwzięcia na ichtiofaunę i minogi, z uwzględnieniem 

wędrówki na tarło; [znaczenie mają tu wspomniane juz  zalecenia dotyczące metody 

prowadzenia prac pogłębiarskich oraz dobrania termino w prowadzenia prac do okreso w 

charakterystycznych dla okres lonych proceso w z yciowych tych organizmo w, jak 

ro wniez  maksymalnego skro cenia czasu trwania prac hydrotechnicznych / 

pogłębiarskich];  

 wpływu przedsięwzięcia na stan ekologiczny wód Zatoki Gdańskiej – z odniesieniem 

się do ustalen  wynikających z Plano w Gospodarowania Wodami; [poza zagadnieniami 

dotyczącymi sposobu prowadzenia prac pogłębiarskich znaczenie tu mają zalecenia 

dotyczące zapobiegania sytuacjom awaryjnym, w tym ro z nego rodzaju rozlewom, 

oraz reagowania na tego typu sytuacje, w tym rozlewy];  

 oddziaływania na integralność obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka oraz spójność 

sieci Natura 2000;  

 oddziaływania przedsięwzięcia na ewentualne zabytki znajdujące się na dnie Zatoki 

Gdańskiej w miejscu inwestycji i jej sąsiedztwie. 

Wszystkie powyz sze aspekty, związane z oddziaływaniami ww. przedsięwzięc , zostały poddane 

analizie w łącznos ci z oddziaływaniami powodowanymi przez planowany terminal T 3. 
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4 Warianty planowanego przedsięwzięcia  

4.1 Warianty lokalizacyjne 

4.1.1 Uwarunkowania wariantowania kierunku lokalizacji rozbudowy 
terminalu DCT  

Dokumentem dotychczas opisującym kierunki przestrzennego rozwoju DCT jest ostateczna 

decyzja s rodowiskowa dla terminalu T 2 (decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Ś rodowiska 

w Gdan sku znak RDOŚ -Gd-WOO.4211.29.2013.AT.9 z dnia 28.03.2014 r.). Decyzja ta nawiązuje 

do raportu OOŚ  dla terminalu T 2, w kto rym zidentyfikowane zostały trzy warianty moz liwej 

realizacji terminalu w Porcie Po łnocnym:  

 wariant A – polegający na budowie planowanego Terminalu T 2 po zachodniej stronie 
w stosunku do wo wczas istniejącego Terminalu T 1;  

 wariant B (B1 + B2) – polegający na poszerzeniu i wydłuz eniu istniejącego pirsu T 1 
w obrębie wo d portowych;  

 wariant C – polegający na budowie nowego nabrzez a ro wnoległego do linii brzegowej 
po wschodniej stronie pirsu T 1.  

 

Rysunek 28   Warianty rozbudowy DCT w raporcie OOŚ terminalu T2  
(Źródło: raport OOŚ T2) 
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Wybo r wariantu A dla budowy terminalu T 2 sprawia, z e obecnie jako scenariusze rozwoju DCT 

rozwaz ane byc  mogą warianty B lub C lub ich mutacje. 

Warianty te były przedstawiane w dokumentacji przygotowania realizacji terminalu T 2 

i dotyczących go decyzjach administracyjnych jako niewykonalne technicznie.  

„W raporcie wykazano, że rozważane opcje lokalizacyjne Terminalu T 2 na wschód od istniejącego 

terminalu DCT nie są wykonalne ze względów technicznych, ze względu na to, że wschodnia część 

pirsu DCT nie jest chroniona falochronem uniemożliwia to obecnie wydłużenie pirsu wgłąb morza 

i rozszerzenie pirsu na wschód (wariant B), czy też budowę nabrzeża portowego w części wybrzeża 

na południowy wschód od istniejącego terminalu (wariant C). Inne rozwiązania, które mogłyby być 

rozważane jako alternatywy nie mogą być obecnie planowane, ponieważ nie ma warunków 

technicznych do wprowadzenia statków na wschód od obecnej lokalizacji terminalu DCT. Dopiero 

ewentualna realizacja nowego toru lub modernizacja istniejącego toru podejściowego do portu 

oraz budowa systemu falochronów mogłyby otworzyć drogę do realnego rozważania wykorzystania 

dla celów DCT obszarów na wschód od obecnie funkcjonującego terminalu.” (decyzja s rodowiskowa 

terminalu T2) 

W dokumentach analiz falowania dla potrzeb projektu „Port Po łnocny – modernizacja toru 

podejs ciowego i falochronu wyspowego” (2009) scenariusz rozwoju DCT jest przestrzennie 

większy niz  ww. wariant B i obejmuje rozbudowę DCT w kierunku wschodnim w większej skali. 

 

Rysunek 29:   Obszar rozbudowy DCT w analizach falowania 
Źródło: Wuprohyd, 2009 
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Powyz szy kierunek ma swoje odzwierciedlenie i potwierdzenie w: 

 dokumentacji przedsięwzięcia: „Rozbudowa toru podejściowego z powiększeniem 
jego szerokości i głębokości technicznej wraz z wykonaniem obrotnicy 
o średnicy 750 m” (Raport OOŚ , Transprojekt Gdan ski, 2015) oraz dotyczącej go 
decyzji s rodowiskowej (decyzja RDOŚ  w Gdan sku znak RDOŚ -Gd-
WOO.4211.2.2013.ER.27 z dnia 14.06.2016 r.); 

 dokumentacji przedsięwzięcia: „Falochrony osłonowe w Porcie Północnym 
w Gdańsku” (Raport OOŚ , ECG Orbital, 2015) oraz dotyczącej go decyzji 
s rodowiskowej (decyzja RDOŚ  w Gdan sku znak RDOŚ -Gd-WOO.4211.30.2014.KŚZ.18 
z dnia 05.09.2016 r.); 

 Projekcie budowlanym toru podejs ciowego do Portu Po łnocnego wraz z analizami 
w ramach zadania Port Po łnocny – Modernizacja toru podejs ciowego i falochronu 
wyspowego, aut. Wuprohyd, listopad 2009. 

Drugie z ww. przedsięwzięc  odgrywa wiodącą rolę w zakresie moz liwos ci technicznej rozbudowy 

terminalu DCT w kierunku wschodnim. Okres lony w dokumentacji tego przedsięwzięcia wariant 

IIA (zob. niz ej) stanowi wariant inwestorski proponowany do realizacji i objęty obecnie 

pozwoleniem na budowę.  

 

Rysunek 30:   Wariant IIA (inwestorski) budowy falochronów osłonowych 
Źródło: Orbital 2015 
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Rysunek 31:   Plan sytuacyjny projektowanego toru podejściowego do Portu północnego 
(fragment) 
Źródło: Wuprohyd 2010 

Wskazany w ww. planie sytuacyjnym „zarys perspektywicznej rozbudowy DCT” pokrywa się 

z obszarem przyjmowanym obecnie do analizy przez DCT Ś.A. 

Opisane kierunki rozwoju infrastruktury dostępowej do portu determinujące moz liwos ci 

rozbudowy DCT są odzwierciedlane w strategii rozwoju Portu Gdan sk.  

 
Rysunek 32:   Schemat nowych przedsięwzięć w Porcie Północnym w Gdańsku  
Poszerzenie dotychczasowego toru podejściowego do Portu Północnego, nowe falochrony, nowy tor wodny do Portu 
Północnego, nowe obrotnice oraz nowy tor podejściowy do Portu Północnego  
Źródło: www.portgdansk.pl 
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4.1.2 Główne determinanty wyboru lokalizacji T 3 

Konkurencja potencjalnych warianto w lokalizacyjnych terminalu T 3 sprowadza się do wyboru 

pomiędzy wariantami:  

 wariantu realizacji T 3 w kierunku wschodnim w linii brzegu morskiego („Beach”) oraz  
 warianto w przedłuz enia nabrzez a terminalu T 1 w kierunku po łnocnym („North”) i/lub 

wschodnim (wzdłuz  wschodniego nabrzez a T 1) wyłącznie na wodach morskich, 
w oddaleniu od brzegu, względnie  

 wariantu łącznej realizacji T 3 jako przedłuz enia i poszerzenia terminalu T 1 na wodach 
morskich i lądzie. 

 

Rysunek 33:   Schemat poszukiwania kierunku lokalizacji rozbudowy terminalu DCT 
Rysunek pochodzi z wczesnego etapu analizowania wariantów lokalizacyjnych – przedstawione schematycznie 
lokalizacje wariantów nie miały odzwierciedlać konkretnych rozwiązań, które nie były jeszcze analizowane, ale miały 
wskazywać ogólne kirunki przestrzennego rozwoju terminalu DCT.  

Wybo r wariantu lokalizacyjnego terminalu T 3 w kaz dym z ww. przypadko w determinowany jest, 

aczkolwiek w ro z nym stopniu, przez: 

1) lokalizację i charakterystykę techniczną falochrono w osłonowych, kształtujących procesy 
falowania w rejonie potencjalnej lokalizacji terminalu T 3, 

2) potencjalną moz liwos c  znaczącego oddziaływania planowanego terminalu T 3 na obszary 
Natura 2000 (obszar Zatoka Pucka PLB 220005, obszar Ostoja w ujs ciu Wisły PLH 
220044) oraz potencjalne kolizje inwestycji z wykonywaniem plano w ochrony 
sporządzonych dla tych obszaro w, 

3) ustalenia w zakresie przeznaczenia terenu wynikające z obowiązujących miejscowych 
plano w zagospodarowania przestrzennego oraz funkcji akwenu i związanych z nią 
zakazo w i ograniczen , proponowanych w projekcie planu zagospodarowania polskich 
obszaro w morskich,  

4) potencjalne konflikty społeczne, jakie mogą powstac  w związku z wariantem 
inwestorskim realizacji terminalu T 3, w szczego lnos ci związane z wyrębem drzewostanu 
lub ograniczeniami dla kąpieliska morskiego Śtogi, 

5) oddziaływanie na jakos c  wo d kąpieliska morskiego Śtogi.  

4.1.2.1    Ad 1) Falochrony osłonowe 

Charakterystykę techniczną falochronu wyspowego wschodniego po rozbudowie oraz nowego 

falochronu wyspowego południowo-wschodniego zawiera załącznik do decyzji RDOŚ  w Gdan sku 
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znak RDOŚ -Gd-WOO.4211.30.2014.KŚZ.18 z dnia 05.09.2016 r. o s rodowiskowych 

uwarunkowaniach ww. przedsięwzięcia. 

U podstaw warianto w technicznych tych falochrono w lez y m.in. osłona toru wodnego, obrotnic 

i terenu perspektywicznej rozbudowy DCT.  

4.1.2.2    Ad 2) Śelekcja alternatyw w konteks cie oddziaływania 
na s rodowisko, w tym obszary Natura 2000 

Zgodnie z art.33 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., 

poz. 2134 ze zm.) zabrania się, z zastrzez eniem art. 34, podejmowania działan  mogących, osobno 

lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływac  na cele ochrony 

obszaru Natura 2000, w tym w szczego lnos ci: 

 pogorszyc  stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunko w ros lin i zwierząt, 
dla kto rych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub  

 wpłynąc  negatywnie na gatunki, dla kto rych ochrony został wyznaczony obszar Natura 
2000 lub  

 pogorszyc  integralnos c  obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.  

W konsekwencji, „na obszarze Natura 2000 mogą byc  podejmowane przedsięwzięcia, kto re 

osobno lub w połączeniu z innymi działaniami znacząco negatywnie nie oddziaływają na cele jego 

ochrony okres lone w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” 

[Wyrok NŚA z dnia 25.01.2011 r. II OŚK 1300/10]. 

Artykuł 34 ww. ustawy, wdraz ający art.6 (4) Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 

w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 

z 22.07.1992, str. 7, z po z n. zm.) i formułujący przesłanki wyjątku od ww. zakazu stanowi, z e  

 jez eli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym 
wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym,  

 i brak jest rozwiązan  alternatywnych,  

włas ciwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony s rodowiska, a na obszarach morskich - 

dyrektor włas ciwego urzędu morskiego, moz e zezwolic  na realizację planu lub działan , mogących 

znacząco negatywnie oddziaływac  na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub obszary znajdujące 

się na lis cie, o kto rej mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1,  

 zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia 
spo jnos ci i włas ciwego funkcjonowania sieci obszaro w Natura 2000. 

W przypadku działan  przewidzianych do realizacji w ramach planowanych przedsięwzięc  

zezwolenie, o kto rym mowa w art. 34 ust. 1, zastępuje się decyzją o s rodowiskowych 

uwarunkowaniach (art.35a uochrprzyr). 

Ponadto, w przypadku, gdy znaczące negatywne oddziaływanie dotyczy siedlisk i gatunko w 

priorytetowych, zezwolenie, o kto rym mowa w art. 34 ustawy o ochronie przyrody, moz e zostac  

udzielone wyłącznie w celu:  

 ochrony zdrowia i z ycia ludzi;  
 zapewnienia bezpieczen stwa powszechnego;  
 uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla s rodowiska 

przyrodniczego;  
 wynikającym z koniecznych wymogo w nadrzędnego interesu publicznego, 

po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej.  
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Analiza istnienia przesłanek dla takiego odstępstwa dokonywana jest w procesie oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na s rodowisko (art.33 ust.3 ustawy o ochronie przyrody, art.6 (3) 

Dyrektywy 92/43/EWG). 

Podobnie, zgodnie z art. 66 oraz 67 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, wdraz ającym 
art.4 ust.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE), „[d]opuszczalne jest: 1) nieosiągnięcie 
dobrego stanu ekologicznego lub dobrego potencjału ekologicznego oraz niezapobieżenie 
pogorszeniu stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego, jeżeli jest ono skutkiem nowych 
zmian właściwości fizycznych jednolitych części wód powierzchniowych; 2) niezapobieżenie 
pogorszeniu stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych ze stanu bardzo dobrego 
do dobrego lub niezapobieżenie pogorszeniu potencjału ekologicznego z maksymalnego do dobrego, 
jeżeli jest ono wynikiem nowych działań człowieka, zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju 
i niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa.” oraz „[d]opuszczalne jest nieosiągnięcie dobrego stanu 
oraz niezapobieżenie pogorszeniu stanu jednolitych części wód podziemnych, jeżeli jest ono 
skutkiem: 1) nowych zmian właściwości fizycznych jednolitych części wód powierzchniowych; 2) 
zmian poziomu zwierciadła wód podziemnych”. Przepis powyz szy stosuje się, jez eli są spełnione 
łącznie następujące warunki: 

1) podejmowane są wszelkie działania, aby łagodzić skutki negatywnych oddziaływań na stan 
jednolitych części wód; 

2) przyczyny zmian i działań są szczegółowo przedstawione w planie gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza i są aktualizowane co 6 lat; 

3) przyczyny zmian i działań są uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym, a pozytywne 
efekty związane z ochroną zdrowia, utrzymaniem bezpieczeństwa oraz zrównoważonym rozwojem 
przeważają nad korzyściami dla społeczeństwa i środowiska związanymi z osiągnięciem celów 
środowiskowych utraconymi w następstwie tych zmian i działań; 

4) zakładane korzyści wynikające ze zmian i działań nie mogą zostać osiągnięte 
przy zastosowaniu innych działań, znacząco korzystniejszych z punktu widzenia interesów 
środowiska, ze względu na negatywne uwarunkowania wykonalności technicznej 
lub nieproporcjonalnie wysokie koszty. 

Obie opisane regulacje czynią elementem wyjątku od wynikającego z tych przepiso w zakazu 

„konieczne względy nadrzędnego interesu publicznego” w realizacji przedsięwzięcia ingerującego 

w sposo b niedozwolony w dobra chronione. Imperatyw taki moz e byc  więc analizowany 

i oceniany łącznie zaro wno w odniesieniu do ingerencji w obszar Natura 2000, jak i ryzyka 

nieuzyskania lub utrzymania dobrego stanu wo d. 

Wedle wytycznych Komisji Europejskiej w powyz szym przedmiocie [[1]  Zarządzanie Obszarami 

NATURA 2000. Postanowienia artykułu 6 dyrektywy „siedliskowej” 92/43/EWG; 

[2]  Zro wnowaz ony rozwo j i zarządzanie s ro dlądowymi szlakami wodnymi w konteks cie 

dyrektyw ptasiej i siedliskowej UE; [3]  Ocena plano w i przedsięwzięc  znacząco oddziaływujących 

na obszary Natura 2000. Wytyczne metodyczne dotyczące art.6(3) i (4) Dyrektywy Śiedliskowej 

92/43/EWG]:  

 „(…) w sytuacji gdy zidentyfikowano znaczące negatywne skutki dla integralności obszaru, należy rozważyć 
gruntowną korektę i/lub wycofanie proponowanego planu lub przedsięwzięcia. Jest to szczególnie wskazane 
w przypadku oddziaływania na siedliska o znaczeniu priorytetowym i/lub gatunki chronione na mocy 
dyrektywy siedliskowej lub globalnie zagrożone gatunki ptaków wymienione w Załączniku I dyrektywy ptasiej. 
Właściwe organy muszą przede wszystkim przeanalizować i wykazać potrzebę realizacji danego planu 
lub przedsięwzięcia. Z tego względu, na tym etapie należy rozpatrywać opcję zerową.” [1] 

 „Następnie, właściwe organy powinny zbadać możliwość zastosowania rozwiązań alternatywnych, które 
w większym stopniu zapewnią spójność danego obszaru. Należy przeanalizować wszystkie wykonalne 
alternatywy, w szczególności pod względem skutków ich realizacji w odniesieniu do celów ochrony obszaru 
Natura 2000, integralności obszaru i ich wkładu w ogólną spójność sieci Natura 2000. (…) parametry 
stosowane dla tego typu porównań dotyczą ochrony i zachowania integralności obszaru i jego funkcji 
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ekologicznych. Dlatego też na tym etapie nie można uznać innych mierników oceny, np. kryteriów 
gospodarczych, za przeważające nad kryteriami ekologicznymi.” [1] 

 „Artykuł 6(4) wymaga, żeby odpowiednie władze zapewniły przestrzeganie następujących warunków, 
zanim zostanie podjęta decyzja czy zatwierdzić lub nie projekt, który może mieć szkodliwy wpływ na obszar: 1. 
Alternatywa przedstawiona do zatwierdzenia jest najmniej szkodliwa dla siedlisk, gatunków i spójności obszaru 
Natura 2000 i nie istnieją inne realne alternatywy, które nie wpływałyby negatywnie na spójność obszaru. (…)” 
[2] 

 „(…) organ może uznać, iż istnieją kolejne warianty alternatywne nawet w sytuacji, gdy inicjator 
przedsięwzięcia lub planu wykazał, że na etapie projektowania został już przeanalizowany określony zakres 
rozwiązań alternatywnych.” [3] 

W judykaturze podkres la się dodatkowo, z e „[b]raku rozwiązan  alternatywnych nie moz na 

stwierdzic  po sprawdzeniu tylko kilku rozwiązan , a jedynie po tym, gdy wszystkie rozwiązania 

alternatywne zostały wykluczone.” Jak tez , z e „[b]rak rozwiązan  alternatywnych odpowiada tym 

samym etapowi oceny proporcjonalnos ci, w ramach kto rego jes li istnieje wybo r między kilkoma 

włas ciwymi s rodkami, nalez y uciec się do s rodka o charakterze najmniej uciąz liwym.” (Opinia 

rzecznika generalnego Juliane Kokott z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie C-239/04 Komisja 

Wspo lnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej; sprawa „Castro Verde”). 

Preferencja wyboru wariantu powinna w konsekwencji dotyczyc  wariantu, kto ry nie będzie 

powodował jednoczes nie znaczącego i negatywnego oddziaływania na obszary Natura 

2000 i będzie najmniej ingerencyjny w stosunku do tych obszaro w. [zob. rozdz. 8.6.7.1] 

Wybo r wariantu „Plaz a” ma istotny, ujemny aspekt polegający na tym, z e wybo r taki implikuje 

koniecznos c  włączenia w perspektywę i zakres analiz koniecznos c  znalezienia alternatywnego 

terenu, gdzie mogłyby byc  kontynuowane działania łagodzące dla terminalu T2 w wymaganej 

jakos ci. Kwestia ta moz e generalnie zawaz yc  na ocenie wariantu „Plaz a”, w tym na ocenie 

dopuszczalnos ci jego realizacji ze względo w przyrodniczych. [zob. rozdz. 8.6.7.2] 

Kluczowe znaczenie dla warianto w morskich terminalu T3 posiada ustalenie, czy mogą byc  

z ro dłem znaczącego i negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000. [zob. rozdz. 8.6.7.1] 

Istotne znaczenie w ww. konteks cie posiada ro wniez  samo uzasadnienie potrzeby powstania 

terminalu T 3, motywowane interesem publicznym, a więc szerzej niz  interes gospodarczy 

DCT Ś.A. [zob. rozdz. 14] 

Na etapie analiz nad wytypowaniem wariantu preferowanego przez Inwestora istniały 

uzasadnione podstawy, mające swoje z ro dło w dokumentacjach ocen oddziaływania 

na s rodowisko dotyczących planowanej budowy toru podejs ciowego i falochrono w osłonowych, 

dla twierdzenia, z e ro wniez  budowa terminalu T 3, w wariantach morskich, ingerujących 

w obszary bytowania i gromadzenia się chronionych gatunko w awifauny i ichtiofauny, nie będzie 

powodowac  znaczącego oddziaływania na obszary Natura 200014. Teza ta znajduje potwierdzenie 

w konkluzjach niniejszego raportu o oddziaływaniu na s rodowisko.  
  

                                                        

14 W podsumowaniach dotyczących oddziaływan  powodowanych planowaną budową toru wodnego i falochrono w 
osłonowych, zawartych w raportach OOŚ  tych inwestycji i wydanych dla nich decyzjach s rodowiskowych, nie 
identyfikuje się znaczących oddziaływan  na obszary Natura 2000. Za oddziaływania istotne uznaje się przede 
wszystkim hałas fazy budowy, wzruszenie osado w dennych oraz ryzyko kolizji z obiektami dziedzictwa kulturowego. 
Według raportu OOŚ  dla nowego toru podejs ciowego (Transprojekt Gdan ski, 2015) oddziaływanie znaczące 
przypisane zostało wyłącznie ryzyku kolizji z obiektami dziedzictwa kulturowego. We wnioskach raportu OOŚ  
dla przedsięwzięcia obejmującego falochrony osłonowe (ECG Orbital, 2015) wskazuje się, z e: „(…) planowane 
przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na przedmioty ochrony obszaro w Natura 2000. Nie wpłynie ono 
negatywnie ro wniez  na integralnos c  opisywanych obszaro w. Z uwagi na charakterystykę planowanego 
przedsięwzięcia (brak wprowadzania barier przestrzennych dla ptako w), nie będzie ono takz e zaburzac  spo jnos ci 
sieci obszaro w specjalnej ochrony ptako w Natura 2000.” 
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4.1.2.3    Ad 3) Przeznaczenie terenu w dokumentach planistycznych 

Teren, jaki moz e byc  rozwaz any pod realizację terminalu T 3 w wariancie „Plaz a” objęty jest 

3 obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:  

Plan 1312 Uchwała Nr VIII/162/15 Rady Miasta Gdan ska z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Port Po łnocny IV rejon 

terminala kontenerowego w mies cie Gdan sku 

Plan 1302 Uchwała Nr LI/1529/2002 Rady Miasta Gdan ska z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PORT PO ŁNOCNY II 

w Gdan sku. 

Plan 1416 Uchwała NR XXXVII/1068/09 Rady Miasta Gdan ska z dnia 25 czerwca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon kąpieliska 

morskiego Śtogi w mies cie Gdan sku.  

 
Rysunek 34   Plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie terminalu DCT 
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Rysunek 35   Rysunek planu 1312 

 

Rysunek 36   Rysunek planu 1302  
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Rysunek 37   Rysunek planu 1416  

 

W obszarze planu 1312 dla potrzeb terminalu T3 dostępny jest w zasadzie jedynie pas istniejącej 

drogi kolejowej u nasady terminalu T1. 

Plan 1302 przewiduje w pasie przyległym do linii brzegi funkcje 53 i 51. 

53 - funkcje wydzielone uciążliwe  

(np. oczyszczalnia ścieków, elektrociepłownia, porty lotnicze, lotniska, lądowiska helikopterów, cmentarze itd.), plus 

dominanty funkcyjne z zakresu stref 41 i 42. 

41 - strefa produkcyjno-usługowo-składowa 

Jest to strefa umożliwiająca wszelką działalność komercyjną pod warunkiem, że dana produkcja i zastosowane 

technologie uniemożliwiają powstanie zagrożeń dla środowiska i życia ludności nawet w przypadku awarii, poza: 

przemysłem chemicznym, metalurgicznym, wydobywczym, przemysłem wymagającym składowania dużych ilości 

materiałów w stanie sypkim pod gołym niebem, produkcją o znacznej skali uciążliwości wynikającej z wielkości 

produkcji, ilości przewozów koniecznych dla tej produkcji, generacji ruchu, emisji zanieczyszczeń oraz ilości odpadów 

poprodukcyjnych. 

Dopuszcza się strefę 33 plus stacje paliw, punkty naprawy samochodów, warsztaty samochodowe, składy (poza 

nieobudowanymi składami materiałów sypkich), hurtownie, małe zakłady produkcyjne, drobna wytwórczość, przemysł 

elektroniczny, produkcję urządzeń elektrycznych i mechanicznych (poza produkcją środków produkcji i pojazdów), porty 

żeglugi pasażerskiej, produkcja nieuciążliwa, produkcja spożywcza (poza wielkimi zakładami mięsnymi 

i przetwórstwem ryb), azyle dla zwierząt, hodowle psów, zajezdnie tramwajowe i autobusowe, tereny składowania 

samochodów osobowych i ciężarowych. 

Dopuszcza się funkcję mieszkalną integralnie związaną z prowadzoną działalnością komercyjną. 

51 - funkcje wydzielone chronione  



Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  76 / 373 

funkcje wyszczególnione z nazwy, wymagające ochrony przed uciążliwościami obiekty użyteczności publicznej, które 

są budowane przez gminę w ramach zadań własnych lub zleconych (np. ujęcia wody, szpitale, sanatoria, itd.) oraz tereny 

zarezerwowane pod chronione dominanty funkcyjne wg uznania (np. muzeum narodowe, szczególne zabytki kultury 

itd.), 

Tereny te okalane są przez tereny o funkcjach: 

61 - zieleń chroniona  

 zieleń niedostępna dla ludności (np. zamknięte rezerwaty przyrody, wydmy itd.), elementy liniowej infrastruktury 

technicznej, 

62 - zieleń dostępna  

parki, lasy, skwery, zielone tereny rekreacyjne itd.. 

Dopuszcza się funkcje związane z obsługą użytkowników, jak np. wypożyczalnie sprzętu turystycznego, rowerów, 

mała gastronomia, szalety, obsługa turystyczna, mała architektura, działalność handlowa i gastronomiczna z obiektów 

niewymagających pozwolenia na budowę, jak np. sprzedaż z pojazdów mechanicznych lub przenośnych straganów, 

rozstawianych tylko na czas sprzedaży (wymagane pozwolenie właściciela lub władającego terenem). 

 

Plan 1412 przewiduje w pasie przyległym do linii brzegi funkcję U35 i na jej zapleczu funkcję 

ZL 64: 

U35 plaże morskie z dopuszczeniem obiektów związanych z obsługą ruchu turystycznego.  

Z64 tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej: np.: drobne, naturalne zbiorniki wodne i cieki wraz z zielenią 

przywodną, międzywala, tereny podmokłe, żarnowczyska, wydmy, zieleń na skarpach, naturalne zadrzewienia 

i zakrzewienia.  

 

Jak wynika z powyz szego, dla potrzeb terminalu T 3 w wariancie „Plaz a” dostępny jest zasadniczo 

wyłącznie teren o funkcji 53 (plus 41). Analizy wymaga wystarczalnos c  tego pasa terenu 

dla potrzeb planowanego terminalu T 3. Nie wydaje się moz liwe i proste uzyskanie zmiany 

przeznaczenia tereno w les nych na zapleczu tereno w o funkcji 53. 

Waga ustalen  planistycznych dla terenu przewidzianego pod realizację terminalu T 3 przejawia 

się przede wszystkim w wymogu zgodnos ci decyzji o s rodowiskowych uwarunkowaniach 

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z art.80 ust.2 ustawy z dnia 3 paz dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o s rodowisku i jego ochronie, udziale społeczen stwa w ochronie s rodowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na s rodowisko: „właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Nie dotyczy to decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi publicznej, dla linii kolejowej, 

dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie 

i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych 

z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych 

na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji w zakresie budowy obiektów 

energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji 

strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz dla inwestycji w zakresie 
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infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. 

o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.” 

Uwagę zwraca ponadto potencjalna wysoka wartos c  przyrodnicza i funkcje ochronne tereno w 

potencjalnie w bezpos rednim sąsiedztwie terminalu T 3.  

 

Plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszaro w morskich w skali 

1:200 000 pozostają obecnie w początkowej fazie ich sporządzania (pierwszy projekt tekstu 

i rysunku planu („v.1”).  

 

Rysunek 38   Polskie obszary morskie będące przedmiotem planu zagospodarowania 
przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000 
(źródło: www.umgdy.gov.pl) 

„Projekt planu przygotowuje interdyscyplinarny zespół specjalistów z Instytutu Morskiego 

w Gdańsku w konsorcjum z Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem Badawczym 

na zlecenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni działającego również w imieniu Dyrektorów 

Urzędów Morskich w Słupsku i Szczecinie. Prognozę opracowuje zespół ekspercki Instytutu 

Morskiego w Gdańsku przy współpracy specjalistów z DHI Polska Sp. z o.o., Uniwersytetu 

Gdańskiego, Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego oraz firmy ARBOREA. Z zakresu planu 

wyłączono wody portów określone w art.4 pkt 4 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej z dnia 21.03.1991 r. (…) oraz wody Zalewu Wiślanego i Zalewu 

Szczecińskiego” (http://www.umgdy.gov.pl/?p=15381) 

Opracowanie projekto w plano w wraz z prognozami dla wo d portowych Gdan ska i Gdyni 

Przewidywane jest w okresie od: 1 czerwca 2017 r. do: 31 grudnia 2021 r. 

(http://www.umgdy.gov.pl/?cat=298) 

http://www.umgdy.gov.pl/
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Brak planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszaro w morskich skutkuje tym, 

iz  pozwolenie na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzen  

w polskich obszarach morskich, pełniące funkcję decyzji lokalizacyjnej dla terminalu T 3 

w obszarze morskim, wydaje minister włas ciwy do spraw gospodarki morskiej 

(„dla przedsięwzięć planowanych, realizowanych lub eksploatowanych: a) na obszarze morskich 

wód wewnętrznych lub morza terytorialnego, jeżeli dla tych obszarów nie został przyjęty plan, 

o którym mowa w art. 37a ust. 1, i przedsięwzięcia te wymagają pozwolenia na budowę,”). 

4.1.2.4    Ad 4–5) Konflikty społeczne i Kąpielisko morskie Śtogi 

Proces inwestycyjny terminalu T 2 ujawnił 2 obszary potencjalnego konfliktu społecznego na tle 

lokalizacji terminalu T 3: 

 związany z wyrębem drzewostanu, 
 związany ze zmniejszeniem atrakcyjnos ci kąpieliska morskiego Śtogi, ograniczeniami 

w poruszaniu się po pasie plaz y, ograniczeniami rozwoju i funkcjonowania kąpieliska 
Śtogi. 

Pełen profil ww. kąpieliska (zespo ł danych i informacji dotyczących cech fizycznych, 

geograficznych i hydrologicznych wody w kąpielisku oraz wo d powierzchniowych, mających 

wpływ na ich jakos c , wraz z identyfikacją i oceną przyczyn występowania zanieczyszczen  

mogących wywierac  niekorzystny wpływ na jakos c  wody w kąpielisku i stan zdrowia oso b z niego 

korzystających) dostępny jest pod adresem: www.kapieliskagdansk.pl/plik,2230.html 

4.1.3 Syntetyczne porównanie oddziaływań analizowanych wariantów 
na środowisko 

Eksperckiej analizie s rodowiskowej poddane zostały trzy omo wione powyz ej warianty 

lokalizacyjne planowanego Terminalu T 3: 

 Wariant I („Beach”/„Plaża”) – wariant realizacji T 3 w kierunku wschodnim w linii brzegu 

morskiego,  

 Wariant II („North+”/„Północ+”) – wariant przedłuz enia nabrzez a terminalu T 1 

w kierunku po łnocnym („North”/„Po łnoc”) i wschodnim (wzdłuz  wschodniego nabrzez a 

T 1) wyłącznie na wodach morskich, w oddaleniu od brzegu, 

 Wariant III – wariant łącznej realizacji T 3 jako przedłuz enia i poszerzenia terminalu T 1 

na wodach morskich i lądzie. 

Charakterystyka stanu s rodowiska oraz oddziaływan  ww. warianto w została przedstawiona w 

poszczego lnych rozdziałach niniejszego raportu, przy omawianiu zagadnien , z kto rych wynikały 

kryteria wykluczające dla kto regos  z warianto w albo kryteria, kto re powodowały z e rodzaj lub 

natęz enie oddziaływania w poszczego lnych wariantach znacząco się ro z niły. 

W tabeli poniz ej dokonano poro wnania pary: wariantu I oraz wariantu II. W zalez nos ci od wyniku 

tego poro wnania podjęte zostaną ewentualne dalsze działania poro wnawcze włączające 

Wariant III lub zostanie wskazany rezultat poro wnania. Załoz ono, z e ostatecznie wystarczy 

poro wnac  Wariant I z II, gdyz  Wariant III jest sumą Warianto w I i II i wnioski płynące 

z poro wnania tych warianto w będą wystarczające dla oceny Wariantu III. Do oceny 

poro wnawczej przyjęte zostały kryteria wymienione w ustawie, kto rym nadana została waga 

z uwagi na specyfikę miejsca i oddziaływan . Waga została okres lona jako liczba całkowita: 0, 1, 2 

albo 3, przy czym wyz sza liczba oznacza większą wagę. Następnie kaz demu z kryterio w została 
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nadana wartos c  w odniesieniu do kaz dego z warianto w. Wartos c  została okres lona jako liczba 

całkowita: 0, 1, 2 albo 3, przy czym 0 oznacza brak oddziaływania, a 3 oznacza najwyz sze 

oddziaływanie. Zaznaczyc  nalez y, z e „najwyz sze oddziaływanie” nie oznacza w tym przypadku 

skali bezwzględnego oddziaływania, ale oznacza ocenę względną oddziaływania – w ramach 

poro wnywania oddziaływan  dla ocenianych warianto w, tak więc ewentualna ocena wielkos ci 

oddziaływania wynosząca 3 nie oznacza, z e mamy do czynienia z najwyz szym moz liwym 

oddziaływaniem w ramach danego kryterium, ale z najwyz szym spos ro d ocenianych warianto w.  

Tabela 4 Syntetyczne porównanie analizowanych wariantów - względny wpływ 

analizowanych czynników 

Warianty 
Oddziaływanie na 

Waga Wariant I 
Beach 

Wynik 
cząstkowy 

Wariant II 
North+ 

Wynik 
cząstkowy 

ludzi 3 2 6 1 3 
ros liny 2 2 4 1 2 
zwierzęta 2 3 6 2 4 
grzyby  1 1 1 0 0 
siedliska przyrodnicze 3 3 9 1 3 
wodę  2 2 4 3 6 
powietrze 2 1 2 1 2 
powierzchnię ziemi 2 1 2 0 0 
krajobraz 2 3 6 2 4 
dobra materialne 1 3 3 2 2 
zabytki i krajobraz kulturowy 1 1 1 1 1 
formy ochrony przyrody 3 3 9 2 6 
wzajemne oddziaływanie 
między elementami 

3 3 9 2 6 

      
Śuma (ocena):   62  39 

Wynik cząstkowy (odnoszący się do danego kryterium) uzyskany zostaje przez pomnoz enie wagi 

kryterium przez wartos c  okres lającą względną wielkos c  oddziaływania. Ocena kon cowa 

warianto w polega na poro wnaniu sumy ocen cząstkowych. Jak widac  w tabeli waga kryterio w nie 

ma większego znaczenia dla wyniku oceny, gdyz  w ramach poszczego lnych kryterio w tylko 

w odniesieniu do oddziaływania na wodę ocena ekspercka doprowadza do nadania 

oddziaływaniu Wariantu II większą wartos c  niz  oddziaływaniu Wariantu I – z uwagi na fakt, 

z e zajmowany będzie akwen wodny, będzie on zalądowiany oraz z e prowadzone będą prace 

pogłębieniowe w pobliz u kąpieliska morskiego. We wszystkich pozostałych przypadkach 

oddziaływanie cząstkowe Wariantu II jest ocenione jako mniejsze, niz  oddziaływanie Wariantu I.  

Wpływ Wariantu I na ludzi został ocecniony jako wyz szy od wpływu Wariantu II, 

poniewaz  lokalizacja I jeszcze bardziej zbliz a się do miejsc przebywania ludzi (mieszkalnictwo, 

rekreacja) i w sposo b oczywisty uciąz liwos ci związane z działalnos cią terminalu (emisja hałasu, 

emisja zanieczyszczen  do powietrza, efekt krajobrzowy) będą bardziej odczuwalne. Ro wniez  

z tego powodu oceniono wyz ej oddziaływanie Wariantu I w ramach kryterium „wzajemne 

oddziaływanie między elementami”, przy czym w tym przypadku dochodzą ro wniez  dodatkowe 

argumenty na rzecz takiej oceny, jak np. brak zajmowania powierzchni ziemi w ramach 

Wariantu II, czy tez  niewkraczanie w teren prowadzonych działan  łagodzących, co prowadzi 

do ingerencji w obszarach wyznaczonych przez kryteria: zwierzęta, siedliska przyrodnicze, formy 

ochrony przyrody.  
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Wpływ na ros liny Wariantu I został oceniony jako wyz szy z tego powodu, z e Wariant II w ogo le 

nie jest realizowany na lądzie, a więc wpływ Wariantu I na ros liny choc  nie byłby powaz ny, to 

wyraz nie większy od wariantu konkurencyjnego. Z tego samego powodu podobnie oceniono 

względny wpływ warianto w na grzyby, czy tez  bezpos rednio na powierzchnię ziemi. 

Wariant I musiałby wiązac  się z likwidacją funkcji terenu, na kto rym realizowane są działania 

łagodzące wynikające z realizacji Terminalu T 2, kto re ukierunkowane są na ptaki, a 

w szczego lnos ci na sieweczkę obroz ną. Konieczne stałoby się wypracowanie i zrealizowanie 

koncepcji, kto ra zapewniłaby ochronę, kto ra obecnie zapewniana jest na terenie będącym 

w dyspozycji DCT, na plaz y sąsiadującej z plaz ą Śtogi. Wariant II realizowany jest w całos ci 

na akwenie wodnym i jak zostało to wykazane nie będzie ingerował w miejsca przebywania 

ptako w w sposo b, kto ry moz na by ocenic  jako znaczący. Śtąd ocena oddziaływania Wariantu II 

jako lepszego od Wariantu I wg kryterium związanego z oddziaływaniem na zwierzęta. Z tego 

samego powodu (oraz w s wietle niestwierdzenia innych istotnych oddziaływan  Wariantu II) takie 

samo wskazanie ro z nic we względnej ocenie oddziaływania zostało nadane wariantom 

w odniesieniu do kryterio w związanych z oddziaływaniem na siedliska przyrodnicze i na formy 

ochrony przyrody.  

Wpływ Wariantu I na krajobraz będzie większy niz  Wariantu II przede wszystkim z uwagi 

na zbliz enie się portu i jego działalnos ci jeszcze bliz ej siedzib ludzkich i miejsc rekreacji i z tego 

samego powodu Wariant I został oceniony jako mniej korzystny w ramach kryterium 

odnoszącego się do do br materialnych.  

Uznano natomiast, z e wpływ na zabytki i krajobraz kulturowy jest dla obu warianto w 

poro wnywalny.  

W procesie tak przeprowadzonej oceny, uwzględniając ro wniez  argumenty przedstawione 

w poprzednich podrozdziałach (np. kwestię moz liwych konflikto w społecznych) w sposo b 

jednoznaczny oceniono oddziaływanie s rodowiskowe Wariantu II jako znacznie mniejsze niz  

oddziaływanie Wariantu I, przy czym w sposo b oczywisty widac , z e Wariant III będzie 

charakteryzował się oddziaływaniem większym od oddziaływania kaz dego z pozostałych 

warianto w, gdyz  będzie wiązał się z sumowaniem oddziaływan  obu warianto w w ramach jednego 

wariantu, a jednoczes nie nie istnieje potrzeba gospodarcza, aby rozbudowywac  terminal 

do takich rozmiaro w, kto re wynikałyby z połączenia obu warianto w.  

Zatem z punktu widzenia oddziaływania na s rodowisko – spos ro d rozpatrywanych realnych 

warianto w lokalizacyjnych – Wariant II został uznany za wariant najbardziej korzystny 

środowiskowo.  

Na koniec warto podkres lic , z e poro wnanie trzech moz liwych warianto w ma charakter względny 

i odnosi się do zakresu ingerencji podczas budowy oraz podstawowych skutko w łącznej 

eksploatacji DCT jako całos ci – wpływy poszczego lnych warianto w zostały oszacowane 

w poro wnaniu do warianto w pozostałych.  

4.1.4 Wybór wariantu preferowanego przez Inwestora  

Inwestor juz  na wczesnym etapie planowania inwestycji zamierza zharmonizowac  swoje plany 

inwestycyjne z wymaganiami ochrony s rodowiska i oceną innych zagroz en  dla inwestycji. 

W konsekwencji juz  na wczesnym etapie uznaje za mniej preferowane warianty realizacji 
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przedsięwzięcia, kto re w oczywisty sposo b wiąz ą się z większymi od innych oddziaływaniami 

na s rodowisko, z większą moz liwos cią generowania powaz niejszych konflikto w społecznych itp.  

W związku z powyz szym Inwestor uznaje za mniej korzystne rozwiązanie związane z realizacją 

T 3 na plaz y (racjonalny wariant alternatywny), a do dalszych rozwaz an  przyjmuje morskie 

warianty rozwoju DCT – i na po łnoc i na wscho d (wariant proponowany do realizacji).  

Z punktu widzenia opisanych wyz ej kryterio w, w szczego lnos ci mając na uwadze stopien  

rozpoznania terenu, jego przeznaczenie i konfliktogennos c  poszczego lnych warianto w, warianty 

morskie (odsunięcie od brzegu, brak kolizji z terenami prowadzonych przyrodniczych działan  

łagodzących, niskie potrzeby w zakresie działan  łagodzących i brak potrzeby kompensacji 

przyrodniczej, wyz sza akceptacja społeczna) znacząco przewaz ają nad wariantem „Plaz a”. 

Dla wariantu na plaz y, kto ry w oczywisty sposo b wiąz e się z większymi oddziaływaniami 

na s rodowisko i posiada większy potencjał wzbudzenia konfliktu społecznego, istnieje 

rozwiązanie alternatywne (warianty morskie), w związku z czym tylko to rozwiązanie będzie 

poddane dalszym, szczego łowym analizom.  

Jak wynika z prognozy zapotrzebowania na zdolnos c  przeładunkową terminalu DCT (tabela 

poniz ej) juz  w 2021 roku mogą pojawic  się deficyty w potencjalne terminalu w stosunku 

do zapotrzebowania rynkowego. W związku z tym alternatywą dla T 3 nie moz e byc  lokalizacja 

w planowanym przez Zarząd Morskiego Portu Gdan sk ŚA Porcie Centralnym, dla kto rego planuje 

się uzyskanie pozwolenia na budowę w roku 2022, I fazę budowy na lata 2022–2025, a II fazę 

na lata 2025–2027 (informacja za Forum Gospodarcze w TVP Gdan sk).  

Tabela 5:   Prognoza zapotrzebowania na zdolność przeładunkową terminalu DCT 

 

4.2 Warianty zasilania suwnic  

Śuwnica jest dz wignicą pracującą w ruchu przerywanym, wyposaz oną w mechanizm 

podnoszenia i opuszczania. Przeznaczona jest do przemieszczania kontenero w w pionie 

i poziomie w przestrzeni ograniczonej długos cią toru jazdy, wysokos cią podnoszenia 

i opuszczania oraz szerokos cią mostu. Rozpatrywane dwa warianty sposobu zasilania suwnic: 

 zasilanie elektryczne – wariant wybrany do realizacji; 
 zasilanie suwnic poprzez indywidualne agregaty prądotwo rcze.  

Zasilanie elektryczne polega na bezpos rednim podłączeniu suwnic do z ro dła energii elektrycznej, 

np. za pomocą kabla lub szynoprzewodo w pod napięciem (analogicznie jak dla trolejbuso w), 
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natomiast w wariancie 2, z ro dłem energii elektrycznej jest indywidualny agregat prądotwo rczy 

zasilany olejem napędowym. 

Rozpatrywane mogą byc  ro wniez  dwa warianty bezpos redniego zasilania elektrycznego suwnic: - 

na napięciu 0,4 kV lub napięciu 15 kV, jednak są one poro wnywalne z punktu widzenia ich 

oddziaływania na s rodowisko. 

Śuwnica zasilana elektrycznie, w poro wnaniu z suwnicą zasilaną agregatem prądotwo rczym 

cechuje się niz szym o ok. 15 dB poziomem emisji hałasu pochodzącego z urządzenia oraz nie 

występuje w niej proces spalania paliwa. Śpalanie oleju napędowego wiąz e się z emisją 

do powietrza takich substancji jak: tlenki azotu, tlenek i ditlenek węgla, ditlenek siarki, pyły 

(w tym pył zawieszony PM10 i PM2,5) oraz węglowodory alifatyczne i aromatyczne w ilos ci 

zalez nej od intensywnos ci uz ytkowania urządzenia. 

Nie bez znaczenia jest ro wniez  koniecznos c  magazynowania oleju napędowego na terenie 

terminalu i budowy infrastruktury w tym zakresie (zbiornik magazynowy, urządzenia 

dystrybucyjne itp.), jego transportu na teren Terminalu oraz zwiększone prawdopodobien stwo 

zaistnienia przypadkowych rozlewo w substancji ropopochodnych (zabezpieczeniem jest 

jednak sprawna kanalizacja wo d opadowych, wyposaz ona w separator). 

Biorąc powyz sze pod uwagę nalez y stwierdzic , z e do realizacji wybrano wariant 

najkorzystniejszy dla s rodowiska – elektrycznego zasilania suwnic.  

4.3 Warianty sposobów prowadzenia prac czerpalnych  

Dokumentacja przedsięwzięc  planowanych do realizacji w bezpos rednim sąsiedztwie DCT:  

 „Rozbudowa toru podejs ciowego z powiększeniem jego szerokos ci i głębokos ci 
technicznej wraz z wykonaniem obrotnicy o s rednicy 750 m”, 

 „Falochrony osłonowe w Porcie Po łnocnym w Gdan sku”, 

w sposo b kompleksowy odnosi się do kwestii prowadzenia prac czerpalnych.  

Nalez y uznac , z e zakres i skala analiz zawartych w tych opracowaniach pozwalają 

na bezpos rednie przeniesienie i włączenie do analizy rozbudowy terminalu DCT (T 3) wniosko w 

i zalecen  płynących z tych opracowan  w odniesieniu do technik pogłębiania i zagospodarowania 

urobku (z wyłączeniem tej częs ci, kto ra dotyczy zasilania plaz , refulacji itp., gdyz  w przypadku 

rozbudowy terminalu DCT materiał wydobyty w procesie pogłębiania akwenu albo będzie 

nadawał się do wbudowania w zalądawianą częs c  akwenu i będzie tam wykorzystany, albo nie 

będzie nadawał się do tego celu i wo wczas – podobnie, jak w przypadku dwo ch 

ww. przedsięwzięc  – będzie musiał byc  przemieszczony na klapowiska; Istnieją jeszcze, 

oczywis cie, moz liwos ci wykorzystania urobku w procedurze gospodarki odpadami). 

Zatem spos ro d ro z nych moz liwych technik pogłębiania za wariant przyjęty do zastosowania 

uznano taki sam, jaki przyjęto dla dwo ch ww. przedsięwzięc , czyli technikę z wykorzystaniem 

nasiębiernych pogłębiarek ssących ze spulchniaczem.  

Ponadto – ro wniez  na podstawie uwarunkowan  przyjętych dla ww. przedsięwzięc  – przyjęto, 

z e prędkos c  poruszania się pogłębiarki ssącej ze spulchniaczem mechanicznym nie będzie 

podczas pracy przekraczac  1 węzła i z e takie samo ograniczenie prędkos ci powinno dotyczyc  

poruszania się szaland podczas zrzucania urobku na klapowisko, co umoz liwi ro wnomierne 

rozmieszczenie urobku na dnie w obszarze klapowiska. 
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5 Ustalenia podstawowych dokumentów programowych i planistycznych 

5.1 Dokumenty programowe i planistyczne na poziomie krajowym  

„Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” została przyjęta uchwałą nr 239 

Rady Ministro w z dnia 13 grudnia 2011 r. (Dz.U.2012.252) i jest najwaz niejszym krajowym 

dokumentem dotyczącym zagospodarowania przestrzennego w perspektywie długookresowej; 

okres lono w niej cele i kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, wskazano 

zasady i mechanizmy koordynacji oraz wdraz ania polityk rozwojowych. Koncepcja uwzględnia 

ustalenia w zakresie sieci europejskich korytarzy transportowych TEN-T oraz krajowych strategii 

transportowych. 

W ramach Celu 3. „Poprawa dostępnos ci terytorialnej kraju w ro z nych skalach przestrzennych 

poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej” okres lono gło wne 

kierunki działan ; jednym z kluczowych jest dąz enie do minimalizacji koszto w zewnętrznych 

transportu. Będzie to realizowane poprzez zmiany technologiczne i instytucjonalne 

oraz inwestycje. „W przewozach towarowych wspierana będzie modernizacja i budowa 

infrastruktury ułatwiającej prowadzenie głównie przewozów intermodalnych (w tym centrów 

i terminali intermodalnych) oraz masowych między obszarami metropolitalnymi, przejściami 

granicznymi, portami morskimi, a także pozostałymi kluczowymi ośrodkami gospodarczymi. (...) 

w zakresie żeglugi morskiej inwestycje służące poprawie dostępności do terminali polskich portów 

morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki (Szczecin, Świnoujście, Gdańsk, Gdynia)...”. 

Działania podejmowane dla realizacji KPZK 2030 mają uwzględniac  zmniejszenie zewnętrznych 

koszto w transportu, w tym koszto w s rodowiskowych, dlatego dokument wspiera systemy 

intermodalne m.in. poprzez utworzenie sieci terminali dla transportu kombinowanego (duz e 

miasta, towarowe przejs cia graniczne, porty rzeczne i morskie). „Zintegrowane podejście 

przestrzenne do rozwoju portów i regionów portowych zapewni poprawę dostępności polskich 

portów od strony lądu i morza, a także wspieranie ich rozwoju zintegrowanego z szerszym spektrum 

regionalnych i krajowych procesów gospodarczych”. 

„Utworzenie zintegrowanego multimodalnego systemu transportowego - zintegrowanie 

transportu drogowego, kolejowego, powietrznego i z eglugi nastąpi poprzez uwzględnienie 

w strategiach s redniookresowych wzajemnej komplementarnos ci tych s rodko w transportu, 

a co się z tym wiąz e, poprzez uwzględnienie koszto w i korzys ci funkcjonowania ro z nych typo w 

transportu w konteks cie ogo lnorozwojowym oraz rozbudowę inteligentnych systemo w 

transportowych. W zakresie inwestycji pierwszoplanowe znaczenie będzie miało stworzenie 

operatorom dogodnych warunko w do budowy i rozbudowy terminali przeładunkowych 

i przesiadkowych dla ro z nych form transportu (wykorzystujących nowoczesne rozwiązania 

technologiczne), dokon czenie inwestycji zapewniających lepszą dostępnos c  terminali porto w 

morskich i rzecznych w transporcie lądowym oraz integracja sieci lotnisk z istniejącą 

i zaplanowaną siecią dro g oraz połączen  kolejowych w relacjach wewnętrznych, zgodnie z celem 

wspo lnej polityki transportowej UE, jakim jest utworzenie europejskiego jednolitego obszaru 

transportowego”. 

Planowana rozbudowa Terminalu Kontenerowego DCT w Gdan sku jest spo jna z ustaleniami 

długookresowej polityki przestrzennej odnoszącej się do rozwoju krajowego sytemu 

transportowego. 
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„Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025” przyjęta przez Radę Ministro w w dniu 

27 czerwca 2005 r. obejmuje gło wne kierunki rozwoju transportu; jednym z nich jest transport 

intermodalny. Gło wnymi przesłankami rozwoju w Polsce transportu intermodalnego są: 

połoz enie w europejskich korytarzach transportowych, zamierzenia rozwoju krajowej 

gospodarki oraz podniesienie poziomu z ycia mieszkan co w; ponadto procesy integracji z UE 

i innymi krajami. Transport intermodalny sprzyja zapewnieniu zro wnowaz onego rozwoju 

transportu, poprzez efektywną obsługę obrotu ładunkami krajowymi i tranzytowymi 

między innymi w relacjach morsko-lądowych. Zgodnie z Polityką Transportową Pan stwa 

„...rozwojowi transportu intermodalnego sprzyjać będzie: (...) identyfikacja i realizacja 

priorytetowych przedsięwzięć rozwoju infrastruktury dla transportu intermodalnego w dłuższym 

okresie, łącznie ze stworzeniem sieci terminali i centrów logistycznych, (...)”. 

„Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku” przyjęta uchwałą Rady Ministro w z dnia 

13 listopada 2007 r. jest rozwinięciem Śtrategii Rozwoju Kraju w zakresie gospodarki morskiej; 

jej celem jest „poprawa konkurencyjności polskich portów morskich oraz wzrost ich udziału 

w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i podniesienie rangi portów morskich 

w międzynarodowej sieci transportowej”, realizowana poprzez pięc  prioryteto w: 

 Wzrost konkurencyjnos ci i innowacyjnos ci gospodarki, 

 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, 

 Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakos ci, 

 Budowa zintegrowanej wspo lnoty społecznej i bezpieczen stwa, 

 Rozwo j regionalny i podniesienie spo jnos ci terytorialnej. 

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu rozwoju polskich portów 

morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) jest w trakcie opracowywania, za co 

odpowiedzialne jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Z eglugi Ś ro dlądowej. Jako przyczyny 

i potrzeby wprowadzenia rozwiązan  planowanych w projekcie podaje się następujące kwestie: 

„Program rozwoju polskich porto w morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), zwany 

dalej „Programem”, będzie dokumentem o charakterze operacyjno-wdroz eniowym, realizującym 

cele zawarte w Śtrategii Rozwoju Kraju 2020. Aktywne Śpołeczen stwo, Konkurencyjna 

Gospodarka, Śprawne Pan stwo oraz w Śtrategii Rozwoju Transportu do 2020 roku 

(z perspektywą do 2030 roku) w odniesieniu do problematyki rozwoju porto w morskich, zgodnie 

z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1649, z po z n. zm.) oraz Planem uporządkowania strategii rozwoju. Program będzie stanowił 

ro wniez  ramy dla finansowania inwestycji infrastrukturalnych w polskich portach morskich oraz 

w zakresie dostępu do porto w morskich od strony morza i od strony lądu w nowej perspektywie 

finansowej na lata 2014–2020.” (źródło: MGMiŻŚ) 

Istota rozwiązan  ujętych w projekcie została scharakteryzowana w następujący sposo b 

{podkres lenia własne]:  

„Program obejmuje cztery porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej 

oraz pozostałe porty i przystanie morskie, stanowiące waz ne bieguny wzrostu dla ich 

regionalnego i lokalnego otoczenia. Zakres terytorialny Programu wyznaczają wojewo dztwa: 

pomorskie, zachodniopomorskie oraz warmin sko–mazurskie. Z punktu widzenia celu Programu, 

jakim jest poprawa konkurencyjnos ci polskich porto w morskich oraz wzrost ich udziału 

w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i podniesienie rangi porto w morskich 

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2036,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-przyjecia-Programu-rozwoju-polskich-por.html
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2036,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-przyjecia-Programu-rozwoju-polskich-por.html
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w międzynarodowej sieci transportowej, w zakres przestrzenno-przedmiotowy Programu 

wchodzi ro wniez  infrastruktura dostępu do porto w morskich od strony morza oraz od strony 

lądu (rozwo j korytarzy lądowych: drogowych i kolejowych oraz niekto rych szlako w rzecznych, 

zapewniających lepszą dostępnos c  transportową do porto w morskich). Cele Programu zostały 

sformułowane w oparciu o szczego łową diagnozę biez ącego stanu realizacji działalnos ci 

gospodarczej w polskich portach morskich jak ro wniez  na podstawie opracowanej prognozy 

obsługi ładunko w i pasaz ero w w polskich portach morskich do 2020 r. z perspektywą do roku 

2030. Celem gło wnym Programu jest poprawa konkurencyjnos ci polskich porto w morskich 

oraz wzrost ich udziału w rozwoju społeczno–gospodarczym kraju i podniesienie rangi porto w 

morskich w międzynarodowej sieci transportowej. Dla uszczego łowienia a zarazem wsparcia 

dla realizacji celu gło wnego Programu, sformułowano cele szczego łowe, kto re mają charakter 

zaro wno gospodarczy, jak i pozagospodarczy, i są to: dostosowanie oferty usługowej porto w 

morskich do zmieniających się potrzeb rynkowych oraz stworzenie bezpiecznego 

oraz przyjaznego dla s rodowiska systemu portowego. Celom szczego łowym przypisano 

wynikające z nich priorytety o charakterze inwestycyjnym, do kto rych nalez ą: 

- rozwo j infrastruktury portowej oraz infrastruktury zapewniającej dostęp do porto w od strony 

morza, 

- dostosowanie infrastruktury portowej do zmieniającej się struktury ładunkowej oraz rozwoju 

pozostałych funkcji gospodarczych, 

- integracja porto w z innymi uczestnikami łan cucho w transportowych poprzez rozwo j 

infrastruktury dostępu do porto w morskich od strony lądu, 

- zapewnienie bezpieczen stwa uczestniko w ruchu portowego, 

- uwzględnianie w działalnos ci portowej rygoro w s rodowiskowych. 

Dla realizacji powyz szego zidentyfikowano z ro dła finansowania działan  inwestycyjnych 

(zaro wno w samych portach, jak i w dostępie do porto w), a takz e przypisano sformułowanym 

celom wskaz niki ich realizacji, a w oparciu o nie, okres lono oczekiwane efekty realizacji 

wyro z nionych przedsięwzięc  oraz sposo b ich monitorowania i ewaluacji.” (źródło: MGMiŻŚ) 

Planowana rozbudowa Terminalu Kontenerowego DCT w Gdan sku jest spo jna z ustaleniami 

obowiązujących i planowanych dokumento w strategicznych związanych z rozwojem polskich 

porto w morskich. Wpisuje się ona ro wniez  bezpos rednio w zapisy Uchwały nr 14/2016 Rady 

Ministrów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu na rzecz odpowiedzialnego 

rozwoju, kto rych rozwinięcie i operacjonalizacja zawarte są w Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) przyjętej przez Radę 

Ministrów 14 lutego 2017 r. Ws ro d tzw. filaro w Planu wymienia się reindustrializację przez co 

rozumie się wspieranie istniejących i rozwijanie nowych przewag konkurencyjnych i specjalizacji 

polskiej gospodarki. W Śtrategii bezpos rednio został zawarty zapis, kto ry ws ro d projekto w 

strategicznych w dziedzinie transportu wymienia ww. Program rozwoju polskich porto w 

morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), kto rego celem gło wnym jest poprawa 

konkurencyjnos ci polskich porto w morskich oraz wzrost ich udziału w rozwoju społeczno–

gospodarczym kraju i podniesienie rangi porto w morskich w międzynarodowej sieci 

transportowej. 
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5.2 Dokumenty programowe i planistyczne na poziomie regionalnym  

„Strategia rozwoju województwa pomorskiego 2020”, przyjęta przez Śejmik Wojewo dztwa 

Pomorskiego uchwałą nr 458/XXII/12 z dnia 24 wrzes nia 2012 r., jest podstawowym 

dokumentem strategicznym wytyczającym kierunki rozwoju wojewo dztwa pomorskiego. 

„Śtrategia...” wyznacza cztery scenariusze rozwoju wojewo dztwa pomorskiego przedstawione 

poniz ej: 

 

Rysunek 39 Scenariusze rozwoju Województwa Pomorskiego [źródło: „Strategia rozwoju województwa pomorskiego 

2020”, 2012 r.] 

 

Śtrategia wskazuje trzy cele strategiczne: Nowoczesna Gospodarka, Aktywni Mieszkan cy 

i Atrakcyjna Przestrzen ; są one skonkretyzowane w 10 celach operacyjnych oraz 35 kierunkach 

działan . Planowane w Porcie Po łnocnym w Gdan sku przedsięwzięcie budowy Terminalu 

Kontenerowego DCT 2 przyczynia się do realizacji Celu Operacyjnego 3.1. Śprawny system 

transportowy. 

„Regionalna strategia rozwoju transportu w województwie pomorskim na lata 2007 – 

2020” stanowi załącznik do uchwały Śejmiku Wojewo dztwa Pomorskiego nr 604/XXVI/08 z dnia 

29 wrzes nia 2008 roku. Śtrategia ta stanowi podstawę dla formułowania programo w rozwoju 

transportu w wojewo dztwie. Planowana budowa Terminalu Kontenerowego T 3, jest zgodna z jej 

celem strategicznym: „Celem strategicznym rozwoju transportu w województwie pomorskim jest 

stworzenie zrównoważonego, zintegrowanego i przyjaznego dla środowiska systemu infrastruktury 

transportu, zapewniającego dobrą dostępność zewnętrzną i wysoką jakość usług, 

przyczyniającego się do poprawy poziomu i warunków życia mieszkańców, rozwoju gospodarki 

i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej”. 

Wymieniony cel strategiczny jest realizowany przez szes c  celo w cząstkowych. Planowane 

przedsięwzięcie budowy Terminalu Kontenerowego T 3 spełnia zadania w ramach celu 

pierwszego pn. „Poprawa dostępnos ci transportowej”, inwestycja spełnia zadanie w zakresie: 

poprawy dostępności od strony morza, połączonej z podniesieniem bezpieczeństwa transportu 

morskiego i ograniczeniem zagrożeń dla środowiska oraz modernizacji i unowocześnienia 

magistralnych linii kolejowych i ich połączeń z portami oraz wprowadzenie nowoczesnych metod 

przewozu ładunków (transport multimodalny). Ważną rolę w realizacji tego celu spełniać będzie 

budowa w Gdańsku i Gdyni portowych centrów logistyczno-dystrybucyjnych. 
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Śtrategicznymi celami rozwoju portu w Gdan sku, w konteks cie ustalen  „Regionalnej strategii 

rozwoju transportu...” są między innymi: 

 rozwo j specjalistycznych baz przeładunkowych, 

 efektywne wykorzystanie zasobo w kompleksu portowo-przemysłowego zgodnie 

z interesami gospodarki narodowej, 

 rozwo j funkcji dystrybucyjno-logistycznych w powiązaniu z nowoczesnymi terminalami 

kontenerowymi i Ro-Ro, 

 rozwijanie nowoczesnego potencjału przeładunkowo-składowego, 

 wzmocnienie proceso w restrukturalizacji gospodarki portowej. 

Planowana budowa Terminalu Kontenerowego T 3 realizuje wymienione wyz ej strategiczne cele 

rozwoju portu w Gdan sku, umacniając pozycję portu w rejonie Południowego Bałtyku. 

Wykorzystuje ro wniez  rozwo j powiązan  transportowych i logistyczno-dystrybucyjnych 

realizowanych w ramach innych projekto w transportowych w mies cie Gdan sku i regionie 

Pomorza. 

Nieaktualny obecnie „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego” 

został przyjęty uchwałą Śejmiku Wojewo dztwa Pomorskiego nr 1004/XXXIX/09 z dnia 26 

paz dziernika 2009 r. W „Planie zagospodarowania...” okres lono podstawowe kierunki 

zagospodarowania przestrzennego regionu, w tym: 

 „Kształtowanie warunko w przestrzennych rozwoju gospodarczego”, gdzie 

m.in. wyszczego lniono zadanie: „Umacnianie i wzbogacanie tradycyjnych funkcji 

gospodarczych lokalizowanych nad morzem oraz zro wnowaz one wykorzystanie 

potencjało w i zasobo w przestrzeni obszaru przybrzez nego”. Planowane przedsięwzięcie 

wpisuje się realizację następujących kierunko w zagospodarowania przestrzennego: 

o Kształtowanie warunko w przestrzennych rozwoju gospodarki morskiej i sektoro w 

okołoportowych przede wszystkim w oparciu o poprawę dostępnos ci zewnętrznej 

porto w morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki morskiej – Gdan ska 

i Gdyni. 

o Rozwo j portowych centro w logistycznych jako węzło w intermodalnych tworzących 

Pomorskie Centrum Logistyczne na terenach portowych w Gdan sku i Gdyni. 

 Infrastruktura transportowa, gdzie wyszczego lniono zadanie „Zwiększenie dostępnos ci 

transportowej wojewo dztwa w skali międzynarodowej, zwłaszcza w powiązaniach 

z krajami Unii Europejskiej i obszarami metropolitalnymi Regionu Morza Bałtyckiego”. 

Planowane przedsięwzięcie wpisuje się realizację kierunku zagospodarowania przestrzennego 

słuz ącego poprawie dostępnos ci do wojewo dztwa, gdzie za priorytetowe węzły w sieci 

transportowej wymagające rozbudowy lub przebudowy uznano porty morskie w Gdan sku i 

w Gdyni z terminalami portowymi, w dostosowaniu do warunko w obsługi autostrad morskich. 

Aktualny, obowiązujący obecnie Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

pomorskiego 2030 przyjęty został uchwałą Nr 318/XXX/16 Śejmiku Wojewo dztwa 

Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.  

W opisie uwarunkowan  wewnętrznych zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 3), 

w podrozdziale 3.5. Śfera gospodarcza, wskazuje się (pkt 73), iz : „Konteneryzacja i rosnąca 

intermodalnos c  transportu, a takz e rozwo j potencjału przeładunkowego i zaplecza 
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infrastrukturalnego porto w Gdan ska i Gdyni wpłynie na umocnienie ich pozycji konkurencyjnej 

na rynku s wiatowym i zwiększy zapotrzebowanie na usługi transportowo-logistyczne w całym 

regionie.” 

Jednoczes nie podkres la się, iz  „Wzrost zdolnos ci przeładunko w kontenerowych, będący efektem 

zrealizowanych inwestycji w niewielkim stopniu wpłynie na poprawę konkurencyjnos ci porto w, 

o ile nie będą mu towarzyszyły dalsze inwestycje zaro wno w portach, jak i na zapleczu lądowym.” 

Odnos nie do powiązan  transportowych i infrastrukturalnych (podrozdział 3.8) w planie 

zagospodarowania przestrzennego Wojewo dztwa Pomorskiego wskazuje się (pkt 90), iz : 

„Transportowe uwarunkowania rozwoju wojewo dztwa i jego zagospodarowania przestrzennego 

wynikają zaro wno ze wzajemnych oddziaływan  pomiędzy systemem transportowym 

i zagospodarowaniem przestrzennym (transportowa relacja popyt-podaz ), a takz e finansowych 

i organizacyjnych moz liwos ci rozwoju samego systemu transportu. Obecny stan systemu 

transportowego oraz przesądzone do 2020 roku kierunki jego rozwoju są istotnymi 

uwarunkowaniami rozwoju zagospodarowania przestrzennego wojewo dztwa po 2020 r., 

a szczego lne znaczenie ma infrastruktura transportowa o randze krajowej i międzynarodowej 

(drogi krajowe, linie kolejowe, port lotniczy, porty morskie).” Zaznacza się przy tym (pkt 91), z e: 

„Zewnętrzna dostępnos c  wojewo dztwa, pomimo wybudowania autostrady A1 na odcinku Gdan sk 

- Ło dz  oraz modernizacji linii kolejowej nr 9 (Gdynia-Warszawa) pozostaje nadal na poziomie 

poniz ej s redniej krajowej, co ma wpływ na konkurencyjnos c  i pozycję regionu w sektorze 

portowym, transportowo-logistycznym (…). W aspekcie poprawy dostępnos ci niezbędne są 

dalsze usprawnienia powiązan  drogowych (budowa Ś6, Ś7 i Ś11) i kolejowych (modernizacja linii 

nr 131 i 202) z innymi metropoliami (Warszawa, Poznan , Wrocław, Śzczecin) oraz modernizacja 

infrastruktury dostępowej do porto w morskich (w tym linii kolejowej nr 201 Gdynia Port 

Bydgoszcz-Nowa Wies  Wielka).” 

W charakterystyce „Podsystemu wodnego, w tym morskiego” dostrzega się (pkt 106), z e: 

„W latach 2010-2014 przeładunki w Porcie Gdan sk i Porcie Gdynia wzrosły z 41,9 do 51,7 mln 

ton w skali roku, a w przeładunkach kontenerowych z 0,99 do 2,06 mln TEU. Oba porty zajmują 

drugie (po Śt. Petersburgu) miejsce na Bałtyku pod względem liczby przeładowywanych 

kontenero w. Pozytywnie kształtują się prognozy przeładunko w portowych, zwłaszcza 

w odniesieniu do ładunko w drobnicowych, skonteneryzowanych. Śzacuje się, iz  obroty 

kontenerowe tro jmiejskich terminali w 2025 r. będą wynosic  ok. 5 mln TEU.” Ponadto, 

iz  (pkt 107): „Obsługa prognozowanych przeładunko w w portach wymagac  będzie poprawy 

przepustowos ci dro g i linii kolejowych obsługujących porty. Oddany do uz ytkowania w 2016 roku 

tunel drogowy pod Martwą Wisłą poprawi dostęp do portu wewnętrznego w Porcie Gdan sk. 

Niezbędne będzie (…), modernizacja i rozbudowa linii kolejowych na odcinkach bezpos rednio 

obsługujących oba porty oraz rozwaz enie wykorzystania dro g wodnych s ro dlądowych do obsługi 

porto w. Kluczowymi inwestycjami dla utrzymania pozycji rynkowej i zwiększania przewagi 

konkurencyjnej porto w będzie miała dalsza rozbudowa ich zaplecza logistycznego, 

tj. Pomorskiego Centrum Logistycznego w Porcie Po łnocnym, terminalu kontenerowego DCT2 

oraz Centrum Logistycznego w zachodniej częs ci portu w Gdyni, Portu Gdan sk na nowo 

zalądowionych terenach.” 

W rozdziale 5.3 planu: „5.3. Wizja i odpowiadający jej model struktury funkcjonalno-

przestrzennej wojewo dztwa” wskazuje się (pkt 15), iz : „Porty morskie Tro jmiasta, 

mimo naturalnej między nimi konkurencji, tworzą bałtycki węzeł transportowologistyczny, 
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sprawnie powiązany infrastrukturą tzw. ostatniej mili z ponadregionalnym systemem 

drogowokolejowym. Ich rozbudowana infrastruktura głęboko-wodna i zaplecze logistyczne 

tworzą podstawę do rozwoju regularnej sieci powiązan  oceanicznych z portami Dalekiego 

Wschodu. Wzrostowi strumieni kontenero w obsługiwanych w portach Gdan ska i Gdyni sprzyja 

funkcjonujący suchy port w Tczewie, a dalszy wzrost przeładunko w i stopien  ich konteneryzacji 

daje podstawy do mys lenia o budowie nowego w Kos cierzynie.” 

Planowane przedsięwzięcie, polegające na rozbudowie Terminalu DCT w Porcie Po łnocnym 

w Gdan sku (T 3) w pełni wpisuje się w powyz sze uwarunkowania. 

Dla powyz szych uwarunkowan  w planie zagospodarowania przestrzennego wojewo dztwa 

okres la się m.in. cel „C.2. Konkurencyjna oraz wielofunkcyjna przestrzen  gospodarcza 

i bezpieczen stwo”. Z opisu i uzasadnienia tego celu wynika, z e: „Istotnym problemem rozwoju 

i zagospodarowania przestrzennego wojewo dztwa jest niedostateczna wielofunkcyjnos c  

struktury funkcjonalno-przestrzennej i jej niewystarczające oddziaływanie na konkurencyjnos c  

poszczego lnych obszaro w wojewo dztwa. Liczne bariery rozwojowe ograniczają moz liwos ci 

wykorzystania wewnętrznych potencjało w związanych z zasobami przestrzeni (np. kopaliny, 

wody, lasy, powietrze czy istniejące zainwestowanie) jako czynnikami rozwoju regionalnej 

i lokalnej gospodarki, np. w zakresie turystyki, produkcji OZE, przetwo rstwa rolno-spoz ywczego, 

les nego itp. Przełamanie tych barier utrudnia niedostatecznie rozwinięta infrastruktura 

transportowa, zaro wno drogowa, jak i kolejowa, co ogranicza podaz  dobrych tereno w 

inwestycyjnych, przepływ know-how i idei, hamując przy tym rozwo j struktur wielofunkcyjnych 

– odpornych na zawirowania koniunkturalne w gospodarce. W wielu miejscach nie w pełni 

wykorzystywane są predyspozycje wynikające z renty nadmorskiego połoz enia, sąsiedztwa 

infrastruktury transportowej i energetycznej, co ogranicza moz liwos ci rozwoju i umacniania 

pozycji regionu w sektorze portowym, transportowo-logistycznym a takz e kształtowania hubo w 

kontenerowego i paliwowo-energetycznego oraz stref aktywnos ci gospodarczej. Takz e naturalne 

uwarunkowania rozwoju oparte na zasobach i walorach s rodowiska nie w pełni są 

wykorzystywane dla rozwoju atrakcyjnej oferty turystycznej. Istotnym problemem jest takz e stan 

systemu bezpieczen stwa energetycznego, zwłaszcza dekapitalizacja sieci przesyłowych 

i dystrybucyjnych oraz rozmieszczenie elektrowni w s rodkowej i południowej częs ci kraju.” 

Realizacji ww. celu słuz yc  ma m.in. okres lony w planie kierunek polityki przestrzennego 

zagospodarowania wojewo dztwa 2.2: „Kształtowanie struktur przestrzennych umoz liwiających 

tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy”.  

Zgodnie z ustaleniami planu w tym zakresie: 

 



Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  90 / 373 

Zasady zagospodarowania przestrzennego, okres lające sposo b realizacji kierunku 2.2. 

przedstawiają się następująco:  

2.2.1. Zasada wielofunkcyjnego kształtowania struktur przestrzeni gospodarczej w sposo b 

minimalizujący występowanie konflikto w przestrzennych. R  

2.2.2. Zasada rozwoju tereno w inwestycyjnych (pod działalnos c  gospodarczą, w tym usługową):  

1) wykorzystujących w pierwszej kolejnos ci tereny zainwestowane gospodarczo (brown field), 

w tym poprzemysłowe, pokolejowe, powojskowe oraz popegeerowskiej zabudowy 

gospodarczej; W„A”  

2) w nowych lokalizacjach (green field) dopiero w przypadku wyczerpania zasobo w przestrzeni 

moz liwych do ponownego zagospodarowania (brown field), szczego lnie tereno w 

zdegradowanych, lub w sytuacji braku tereno w o odpowiednich parametrach 

i uwarunkowaniach formalno-prawnych, przy czym zainwestowanie to musi uwzględniac  

wymogi ładu przestrzennego i wynikac  z uzasadnionej potrzeby223; W„A”  

3) w bezpos rednim zasięgu oddziaływania istniejących komplekso w przemysłowych; W„A”  

4) odpowiednio powiązanych z układem drogowym i kolejowym; W„A”  

5) posiadających moz liwos ci obsługi przez transport zbiorowy; R  

6) posiadających odpowiednią powierzchnię umoz liwiającą wyznaczenie tereno w zieleni 

buforowej, minimalizującej negatywne oddziaływanie tych tereno w na obszary sąsiednie (np. 

w celu zmniejszenia zagroz enia hałasem). 

Powstanie Terminalu T 3 w DCT Gdan sk wpisuje się w działanie 4, słuz ące realizacji 

ww. kierunku: 
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5.3 Plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów 
morskich w skali 1:200 000 

Plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszaro w morskich w skali 

1:200 000 pozostają obecnie w początkowej fazie ich sporządzania.  

„Projekt planu przygotowuje interdyscyplinarny zespo ł specjalisto w z Instytutu Morskiego 

w Gdan sku w konsorcjum z Morskim Instytutem Rybackim – Pan stwowym Instytutem 

Badawczym na zlecenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni działającego ro wniez  w imieniu 

Dyrektoro w Urzędo w Morskich w Śłupsku i Śzczecinie. Prognozę opracowuje zespo ł ekspercki 

Instytutu Morskiego w Gdan sku przy wspo łpracy specjalisto w z DHI Polska Śp. z o.o., 

Uniwersytetu Gdan skiego, Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego oraz firmy ARBOREA. 

Z zakresu planu wyłączono wody porto w okres lone w art.4 pkt 4 ustawy o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z dnia 21.03.1991 r. (…) oraz wody Zalewu 

Wis lanego i Zalewu Śzczecin skiego” (http://www.umgdy.gov.pl/?p=15381) 

Opracowanie projekto w plano w wraz z prognozami dla wo d portowych Gdan ska i Gdyni 

Przewidywane jest w okresie od: 1 czerwca 2017 r. do: 31 grudnia 2021 r. 

(http://www.umgdy.gov.pl/?cat=298) 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszaro w morskich skutkuje tym, 

iz  pozwolenie na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzen  

w polskich obszarach morskich, pełniące funkcję decyzji lokalizacyjnej dla terminalu T 3 

w obszarze morskim, wydaje minister włas ciwy do spraw gospodarki morskiej („dla 

przedsięwzięć planowanych, realizowanych lub eksploatowanych: a) na obszarze morskich wód 

wewnętrznych lub morza terytorialnego, jeżeli dla tych obszarów nie został przyjęty plan, o którym 

mowa w art. 37a ust. 1, i przedsięwzięcia te wymagają pozwolenia na budowę,”). 

5.4 Dokumenty programowe i planistyczne miasta Gdańska  

Podstawowe informacje związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

zostały omo wione w rozdziale „Warianty planowanego przedsięwzięcia” – planowane 

przedsięwzięcie lez y poza terenem lądowym, tak więc nie jest objęte z adnym z miejscowych 

plano w zagospodarowania przestrzennego, natomiast zaplecze lądowe jest objęte planami, kto re 

uwzględniają portową, a więc przemysłowo-składową funkcję tereno w.  

Śtudium uwarunkowan  i kierunko w zagospodarowania przestrzennego miasta Gdan ska, kto re 

zostało przyjęte uchwałą nr LI/1506/18 Rady Miasta Gdan ska z dnia 23 kwietnia 2018 r. zostało 

pokro tce uwzględnione w rozdziale „Analiza moz liwych konflikto w społecznych związanych 

z planowanym przedsięwzięciem” z uwagi na protesty mieszkan co w dzielnicy Śtogi dotyczące 

objęcia funkcją portową tereno w lądowych na wscho d od terminalu T 1. Konflikt ten nie 

na związku z zamiarami Inwestora, gdyz  planowane przedsięwzięcie jest w całos ci planowane 

do realizacji na akwenie morskim, w granicach Portu Morskiego Gdan sk i wpisuje się w kierunki 

rozwojowe uwidocznione w Śtudium, jednak nie wkracza na tereny lądowe, w szczego lnos ci 

na plaz ę lub tereny les ne.  
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6 Charakterystyka stanu środowiska 

6.1 Położenie i ukształtowanie terenu 

Teren planowanego przedsięwzięcia, znajduje się na obszarze morskim, w rejonie po łnocnej 

częs ci wyspy Śtogi, w sąsiedztwie administracyjnych granic miasta miasta Gdan ska. Obejmuje 

antropogenicznie przekształcone tereny portu, w bezpos rednim sąsiedztwie istniejącego 

Morskiego Terminala Kontenerowego T 1 (od zachodu), jak tez  niezagospodarowany dotąd 

akwen morski, rozciągający się na wscho d i po łnocny-wscho d od niego na odległos c  ok. 500 m. 

Obszar ten wchodzi w skład kompleksu portowego Portu Po łnocnego w Gdan sku, podlegając 

pod Zarząd Morskiego Portu Gdan sk Ś.A. 

 

Rysunek 40: Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia 

Port Po łnocny lez y w obrębie Zatoki Gdan skiej. Jest to akwen o naturalnych głębokos ciach dna 

wynoszących od około 6 m w rejonie Falochronu Brzegowego do około 10 m w sąsiedztwie 

Po łnocnego Falochronu Wewnętrznego. W ostatnich latach w rejonie inwestycji miały miejsce 

prace pogłębieniowe w rejonie nabrzez a Terminala Kontenerowego T 1 i T 2. Obszar dna zatoki 

w rejonie planowanej inwestycji został częs ciowo przekształcony w wyniku wymienionych wyz ej 

prac pogłębieniowych, jak ro wniez  obejmuje częs ci refulowane z osado w i piasko w z pogłębiania 

akwatorium i toru wodnego do Portu Po łnocnego.  

Od strony południowej i południowo – zachodniej teren inwestycji przylega bezpos rednio 

do istniejącego terminalu T 1, stanowiącego całkowicie antropogeniczny, sztucznie utworzony 

pas nabrzez a portowego.  
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W dalszym otoczeniu planowanej inwestycji – w odległos ci minimum ok. 360 m znajduje się 

naturalna linia brzegowa i zaplecze lądowe, obejmujące po łnocny fragment wyspy Śtogi. Wyspa 

Śtogi oddzielona jest od Z uław Wis lanych korytem Martwej Wisły. Według regionalizacji 

fizycznogeograficznej (Kondracki, 2002) wyspa połoz ona jest w obrębie mezoregionu 

mezoregionu Mierzeja Wis lana. Jest to piaszczysty wał zamykający wewnętrzną częs c  Zatoki 

Gdan skiej, utworzony pod wpływem działalnos ci fal i dryfu piasko w pochodzących z abrazji 

wybrzez y. Mierzeja Wis lana pokryta jest w większos ci zbiorowiskami wydm nadmorskich 

oraz boro w i laso w nawydmowych. 

Teren zaplecza lądowego inwestycji w zdecydowanej większos ci zajmuje obszar infrastruktury 

portu DCT, z zabudową administracyjną i technologiczną, komunikacją drogową i kolejową. 

Jedynie na wysokos ci wschodniej częs ci planowanej inwestycji, w częs ci lądowej znajdują się 

tereny dotąd niezabudowane, obejmujące plaz ę oraz wał wydmowy o urozmaiconym 

ukształtowaniu i wysokos ciach bezwzględnych do 5 m n.p.m., dalej na południe poros nięty lasem. 

Występują tu zagłębienia międzywydmowe, okresowo lub stale wypełnione wodą. Częs c  z nich 

jest pozostałos cią po nielegalnej eksploatacji bursztynu. 

6.2 Budowa geologiczna i osady denne 

6.2.1 Budowa geologiczna  

Obszar charakteryzuje się budową geologiczną, kto rej powstanie związane było z rozwojem delty 

Wisły i oddziaływaniem morfogenetycznym morza Bałtyckiego w okresie transgresji litorynowej 

i wspo łczes nie. Dno morskie na terenie planowanej inwestycji wys cielają osady wieku 

holocen skiego, wykształcone jako pokrywa piasko w, piasko w mulistych morskich i lagunowych 

oraz warstwy piasko w i mułko w wspo łczesnego czoła delty.  

Piaski i piaski muliste morskie i lagunowe występują bezpos rednio w miejscu planowanej 

inwestycji, zalegając stosunkowo cienką warstwą, miąz szos ci ok. 1-3 m, dochodząc do ok. 6 m 

w strefie przybrzez nej. W rejonie planowanej inwestycji osady te występują w pasie szerokos ci 

ok. 900-1000m, do głębokos ci ok. 8-10 (p. rysunki poniz ej). Śą to piaski s rednie i drobne, 

z izolowanymi polami piasko w grubych.   

Głębsze partie dna, w odległos ci ponad 1 km od linii brzegowej wys cielają piaski i mułki 

wsłczesnego czoła delty (por. rysunki poniz ej). Poniz ej zalega kompleks osado w deltowych 

miąz szos ci 10-15 m, reprezentowanych przez piaski i mułki, pods cielony poligenetycznymi 

osadami piaszczystymi, oznaczonymi jako piaski, z wiry wodnolodowcowe, rzeczne i morskie. 

Kompleks osado w dna morskiego na obszarze inwestycji jest dwudzielny i reprezentuje 

początkowo lądową, a następnie morską fazę powstawania. 

Śtarsza częs c  pokrywy, formująca się w warunkach lądowych, jest związana z tworzeniem się 

delty Wisły od schyłku plejstocenu do czasu transgresji litorynowej w okresie atlantyckim 

holocenu. Datowania osado w tej serii wskazują na akumulację zachodzącą w interwale 

ok. 7 770 – 2 490 lat BP. W początkach powstawania delty brzeg zbiornika bałtyckiego 

znajdował się kilkanas cie km na po łnoc od dzisiejszej linii brzegowej. Najstarsza z rozpoznanych 

dotąd częs ci delty, datowana na schyłek plejstocenu powstała przy poziomie wody niz szym o 30 - 

35 m od wspo łczesnego. W rejonie inwestycji spąg osado w deltowych sięga ok. 25 metro w 

poniz ej poziomu morza, a miąz szos c  osado w wynosi ponad 10 metro w. Młodsze osady deltowe, 
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interpretowane jako czoło wspo łczesnej delty, jak opisano wyz ej, występują dalej od brzegu – 

w odległos ci ok. 1 km (p. rysunki poniz ej).  

Utwory deltowe są reprezentowane przez piaski muliste lub namuły z przewarstwieniami 

piaszczystymi. Osady są zwykle wapniste, zawierają detrytus ros linny i skorupki słodkowodnych 

małz y, s limako w i małz oraczko w. Miejscami wspo łwystępują z nimi muszle małz y morskich. 

Młodsza, morska częs c  pokrywy holocen skiej w dnie Zatoki Gdan skiej obejmującej rejon 

inwestycji złoz ona jest z piasko w s rednio - i drobnoziarnistych, ws ro d kto rych występują 

izolowane pola piasko w gruboziarnistych. Miąz szos c  pokrywy piaszczystej jest zro z nicowana 

od kilku centymetro w do około 6-8 m w strefie przybrzez nej, najczęs ciej mies ci się w przedziale 

od 1 do 2 m. Powstanie morskiej pokrywy związane jest z transgresją litorynową w okresie 

atlantyckim holocenu. Maksymalna faza transgresji sięgnęła w głąb dzisiejszego lądu, 

prawdopodobnie poza strefę wydm brunatnych. Jej s ladem są osady morskie reprezentowane 

przez piaski s rednioziarniste, dobrze wysortowane, w dolnej częs ci miejscami z domieszką 

grubszego materiału. W piaskach występują cienkie przewarstwienia detrytusu ros linnego 

i kawałko w drewna z nagromadzeniami bursztynu. W głębszym podłoz u - gło wnie na utworach 

kredowych i tylko lokalnie na trzeciorzędzie - zalegają ro z norodne utwory plejstocen skie, w tym 

ro z nowiekowe poziomy glin zwałowych i miąz sza seria interglacjalnych emskich osado w 

morskich.  

 

Rysunek 41: Budowa geologiczna dna Zatoki Gdańskiej w rejonie planowanej inwestycji – mapa 
litologiczna.  
Oznaczenia: 2 – piaski i mułki wspo łczesnego czoła delty, 3 – piaski eoliczne, 5 – piaski plaz owe i mierzejowe, 9 – 
piaski i piaski muliste morskie i lagunowe. 
Źródło: Mapa geodynamiczna polskiej strefy brzegowej Bałtyku – ark. 55 – Westerplatte i ark. 56 – Stogi. 
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Rysunek 42: Budowa geologiczna dna Zatoki Gdańskiej w rejonie planowanej inwestycji – przekrój 
geologiczny. 
Oznaczenia: 2 – piaski, piaski muliste wspo łczesnego czoła delty, 3 – piaski eoliczne, 4 – piaski i piaski muliste 
morskie, plaz owe, mierzejowe i lagunowe, 6 – piaski i mułki deltowe, 10 – piaski i piaski ze z wirami 
wodnolodowcowe, rzeczne i morskie. 
Źródło: Mapa geodynamiczna polskiej strefy brzegowej Bałtyku – ark. 56 – Stogi. 

 

Rysunek 43: Litologia osadów dennych Zatoki Gdańskiej w rejonie planowanej inwestycji.  
Źródło: Mapa geologiczna dna Bałtyku w skali 1: 200 000, warstwy tematyczne shp (PIG Warszawa). 
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Zaplecze lądowe planowanej inwestycji w jej otoczeniu tworzą piaski eoliczne (wydmowe), 

stanowiące najwyz szą częs c  pokrywy osado w holocenu. Wydmy układają się w trzy strefy 

morfogenetyczne: wydmy brunatne, z o łte i białe. Najmłodsze wydmy przednie, zwane wydmami 

białymi mają wysokos c  kilku metro w i budowane są wspo łczes nie na bezpos rednim zapleczu 

plaz y. W zagłębieniach międzywydmowych odsłaniają się piaski akumulacji morskiej (por. rys. 

powyz ej).  

6.2.2 Osady denne  

Analizę i ocenę przeprowadzono w oparciu o dostępne wyniki badan  osado w dennych 

wykonywanych w rejonach sąsiadujących z planowanym przedsięwzięciem. 

W ramach prac czerpalnych prowadzonych w latach 2011-2012 przez Przedsiębiorstwo Robo t 

Czerpalnych i Podwodnych Śp. z o.o. w Gdan sku na rzecz DCT Gdan sk ŚA w rejonie nabrzez a 

przeładunkowego pobrano 3 pro by osado w i dokonano analizy w akredytowanym Laboratorium 

Zakładu Ochrony Ś rodowiska Instytutu Morskiego w Gdan sku. Analizy i oceny dokonano 

na podstawie nieobowiązujących obecnie przepiso w Rozporządzenia Ministra Ś rodowiska z dnia 

16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajo w oraz stęz en  substancji, kto re powodują, z e urobek jest 

zanieczyszczony (Dz.U. nr 55, poz. 498). W mys l tego rozporządzenia oznaczało się 8 metali 

cięz kich, 7 wielopiers cieniowych węglowodoro w aromatycznych - WWA i 7 polichlorowanych 

bifenyli - PCB, a ich stęz enia powinno byc  mniejsze od okres lonych w rozporządzeniu wartos ci 

granicznych, aby osad uznac  za niezanieczyszczony. Pozwalało to z kolei na przyjęcie, iz  nie jest 

niebezpieczny, w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 

2013 poz. 21 z po z n. zm.). 

Zanieczyszczenie osadów dennych metalami ciężkimi:  

Osady piaszczysto-muliste zalegające w obszarze dna Terminalu Kontenerowego w Gdan sku nie 

są osadami zanieczyszczonymi (p. tabela poniz ej). Zawartos c  analizowanych substancji 

chemicznych w osadach jest znacząco niz sza niz  zastosowane obowiązujące w okresie badan  

wartos ci referencyjne – okres lone w rozporządzeniu Ministra Ś rodowiska z dnia 16 kwietnia 

2002 r. (Norma MŚ  2002) (obecnie rozporządzenie jest uchylone). 

Tabela 6 Zawartość metali ciężkich w osadach nabrzeża przeładunkowego Pirsu Kontenerowego 
DCT w Porcie Północnym w Gdańsku (03.2011r.) 

Badany element 
Zawartos c  (mg/kg sm) 

Norma MŚ  2002 
Pro ba 1 Pro ba 2 Pro ba 3 

Arsen p.1,25 p.1,25 p.1,25 ≤30 

Chrom 0,75±0,16 2,11±0,45 3,29±0,69 ≤200 

Cynk 3,35±0,80 13,6±3,2 23,4±5,6 ≤1000 

Kadm p.0,05 p.0,05 0,06±0,02 ≤7,5 

Miedz  0,72±0,22 3,4±1,0 5,3±0,16 ≤150 

Nikiel 0,84±0,21 2,46±0,62 3,87±0,98 ≤75 

Oło w 0,82±0,24 2,98±0,87 5,2±1,5 ≤200 

Rtęc  0,12±0,04 0,14±0,05 0,14±0,05 ≤1 

Powierzchniowe osady piaszczyste są słabo zanieczyszczone przez metale, w kto rych ilos ci są 

typowe dla strefy przybrzez nej Zatoki Gdan skiej. 
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Zanieczyszczenie osadów dennych substancjami organicznymi:  

Zawartos ci zanieczyszczen  organicznych (PCB;WWA) w osadach strefy przybrzez nej Zatoki 

Gdan skiej są bardzo niskie, co powoduje dlatego urobek czerpany na obszarze Portu Po łnocnego 

traktowac  nalez y jako niezanieczyszczony (p. tabela poniz ej). 

Tabela 7 Zawartość zanieczyszczających substancji organicznych (mg/kg sm) w osadach nabrzeża 
przeładunkowego Pirsu Kontenerowego DCT w Porcie Północnym w Gdańsku (03.2011r.) 

Badane składniki 
Zawartos c  (mg/kg sm) Norma 

MŚ  2002 Pro ba 1 Pro ba 2 Pro ba 3 

Wielopiers cieniowe węglowodory aromatyczne WWA 

Benzo(a)antracen 0,002±0,001 0,009±0,004 0,009±0,004 ≤1,5 

Benzo(b)fluoranten 0,011±0,003 0,007±0,002 0,015±0,005 ≤1,5 

Benzo(k)fluoranten 0,003±0,001 0,002±0,0006 0,003±0,001 ≤1,5 

Benzo(ghi)perylen 0,004±0,001 0,008±0,002 0,011±0,003 ≤1,0 

Benzo(a)piren 0,007±0,002 0,008±0,002 0,010±0,003 ≤1,0 

Dibenzo(a,h)antracen 0,007±0,002 0,010±0,003 0,011±0,003 ≤1,0 

Indeno(1,2,3-cd)piren 0,001±0,0003 0,007±0,002 0,007±0,002 ≤1,0 

Polichlorowane bifenyle (PCB) 

Śuma PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 i 180 p.0,0001 0,0064±0,0032 0,0179±0,009 ≤0,3 

Wyniki potwierdzają s ladowe zanieczyszczenie osado w dennych rejonu T 1 przez WWA i PCB. 

Śumaryczna zawartos c  metali w analizowanych pro bach zawierała się w przedziale 0,47÷2,55% 

normy; zawartos c  WWA w przedziale 0,41÷0,77% normy oraz zawartos c  PCB w przedziale 0,03 

÷5,9% normy.  

Wskaźniki sumaryczne określające jakość osadów dennych:  

Tabela 8 Stan zanieczyszczenia osadów dennych nabrzeża przeładunkowego Pirsu Kontenerowego 
DCT w Porcie Północnym (16.03.2011 r.) 

Metale Jednostka 
Śumaryczna zawartos c  (Me) 

MeNorma MŚ 2002 
1 2 3 

1 - 8 mg/kg sm 7,9 25,99 42,5 ≤ 1663,5 

WWA sumaryczna zawartos c  (WWA) 

1 - 7 mg/kg sm 0,035 0,051 0,066 ≤ 8,5 

PCB sumaryczna zawartos c  (PCB) 

1 - 7 mg/kg sm p.0,0001 0,0064 0,0179 ≤ 0,3 

Wnioski dotyczące jakości osadów dennych:  

Na podstawie otrzymanych wyniko w stwierdzono, z e:  

 w z adnej z pro b osado w powierzchniowych nie stwierdzono przekroczenia wartos ci 

stęz en  metali cięz kich, wielopiers cieniowych węglowodoro w aromatycznych (WWA) 

oraz sumy PCB, kto re powodują, z e urobek jest zanieczyszczony, 

 urobek z robo t czerpalnych nadaje się do klapowania w morzu. 

W zalez nos ci od litologii i stanu czystos ci osado w dennych wybrany zostanie odpowiedni wariant 

składowania urobku, na klapowisku morskim wskazanym przez Urząd Morski w Gdyni 

lub do zarefulowania brzegu w obrębie projektowanego nabrzez a.  

Uzyskane rezultaty badan  stanu czystos ci osado w w rejonie funkcjonującego Terminalu 

oraz badan  121 pro b rdzeniowych przeprowadzonych w ramach projektowanej modernizacji 
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toru podejs ciowego do Portu Po łnocnego pozwalają przypuszczac , z e urobek pochodzący 

z obszaru wymaganych prac czerpalnych będzie niezanieczyszczony.  

Przed przystąpieniem do realizacji prac czerpalnych wykonawca robo t winien przeprowadzic  

rozpoznanie oraz wykonac  badania w celu stwierdzenia, czy do urobku stosuje się przepisy 

ustawy o odpadach. Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 

z 2013 r., poz. 21 ze zm.) przepiso w tej ustawy „nie stosuje się do osadów przemieszczanych 

w obrębie wód powierzchniowych w celu związanym z gospodarowaniem wodami lub drogami 

wodnymi, zarządzaniem wodami lub urządzeniami wodnymi lub ochroną przed powodzią 

bądź ograniczaniem skutków powodzi i susz, rekultywacją, refulacją, pozyskiwaniem 

lub uzdatnianiem terenu, jeżeli osady te nie są niebezpieczne.” Przepis powyz szy wdraz a w polskim 

porządku prawnym art. 2 ust. 3 dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpado w, stanowiący, iz  „bez 

uszczerbku dla zobowiązań wynikających z innych odpowiednich przepisów wspólnotowych, osady 

przemieszczane w obrębie wód powierzchniowych w celu związanym z gospodarowaniem wodami 

i drogami wodnymi lub zapobieganiem powodziom, bądź ograniczaniem skutków powodzi i susz 

lub rekultywacją ziemi są wyłączone z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy, jeżeli zostanie 

wykazane, że osady te nie są niebezpieczne.”  

Jak wynika z powyz szego dyrektywa oraz ustawa o odpadach znajdują zastosowanie do urobku 

z pogłębiania: 

 kto ry zawiera lub jest zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi, 

 gospodarowanie kto rym, bez względu na to czy jest on niebezpieczny czy nie, wykracza 

poza przemieszczanie na potrzeby gospodarowania wodami.  

W pozostałych przypadkach ustawa o odpadach nie ma zastosowania do urobku z pogłębiania.  

W przypadku nadania urobkowi statusu odpado w - odpady powyz sze są klasyfikowane w grupie 

17 05 katalogu odpado w15: 

17  Odpady z budowy, remonto w i demontaz u obiekto w budowlanych 
oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z tereno w 
zanieczyszczonych) 

17 05  Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z tereno w zanieczyszczonych 
oraz urobek z pogłębiania) 

17 05 05*  Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami 
niebezpiecznymi 

17 05 06  Urobek z pogłębiania inny niz  wymieniony w 17 05 05 

A zatem w sytuacji, w kto rej nie obowiązuje juz  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 

kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest 

zanieczyszczony oraz kiedy nie moz na spodziewac  się wydania analogicznego rozporządzenia 

na bazie nowej ustawy o odpadach (brak w ustawie delegacji do wydania rozporządzenia) nalez y 

stosowac  się do przepiso w art. 4 ustawy o odpadach, doprecyzowanych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania 

odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne. Nadanie odpadom kodu 17 05 06, 

a nie kodu 17 05 05* musi następowac  w procedurze badawczej zgodnej z tym rozporządzeniem.  

                                                        

15 Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpado w (Dz. U. 2014, 
poz. 1923). 
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W realizacji etapu pierwszego procedury opisanej w ww. rozporządzeniu nalezy posiłkowac  się 

wytycznymi przedstawionymi przez Komisję Helsin ską: „HELCOM Guidelines for the Disposal 

of Dredged Material at Sea (Adopted in June 2007) and Form for Reporting on Disposal of 

Dredged Material at Śea (Approved by HELCOM MONAŚ 9 in October 2006)”16. Podobne wytyczne 

zostały ro wniez  wydane przez komisję OŚPAR w odniesieniu do po łnocno – wschodniego 

Atlantyku („OŚPAR Convention for the protection of the marine environment of the North-East 

Atlantic, Revised OSPAR Guidelines for the Management of Dredged Material”17). 

W wytycznych tych zawarto zarys informacji, jaka jest niezbędna do stwierdzenia potencjalnej 

moz liwos ci złoz enia urobku w morzu. Niezbędne jest ocenienie włas ciwos ci fizycznych, 

chemicznych oraz biologicznych urobku oraz skutko w biologicznych, jakie moz e wywołac  jego 

złoz enie. Istotnym elementem w ocenie włas ciwos ci urobku jest jego stan chemiczny, tzn. stopien , 

w jakim jest on zanieczyszczony przez metale cięz kie oraz inne związki. Zaro wno w wytycznych 

HELCOM, jak i wytycznych OŚPAR, okres lono pierwszorzędną listę pierwiastko w oraz związko w, 

kto rych zawartos c  w urobku musi zostac  zbadana. W niekto rych przypadkach moz e zaistniec  

potrzeba poszerzenia analizy chemicznej o związki występujące na drugorzędnej lis cie. Nalez y 

jednak podkres lic , z e omawiane wytyczne nie okres lają limito w stęz en , na podstawie kto rych 

moz na stwierdzic , z e urobek jest lub nie jest zanieczyszczony. Śtęz enia te w odniesieniu do grup 

substancji podane były natomiast w załączniku nr 3 do uchylonego juz  rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są 

niebezpieczne, a obecnie wynikają one z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 

września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych 

za odpady inne niż niebezpieczne (Dz.U. 2016 poz. 1601), kto re odsyła bezpos rednio 

do dyrektywy stanowiąc, z e szczego łowe „warunki uznania odpadów niebezpiecznych 

za odpady inne niż niebezpieczne oraz sposób ustalenia spełnienia tych warunków zostały 

okres lone w załączniku III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 

19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niekto re dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 

z 22.11.2008, str. 3, z po z n. zm.)”.  

Jak juz  wspomniano – wszystkie wyniki badania urobku prowadzone dotychczas na terenie Portu 

Po łnocnego w miejscach poro wnywalnych do tego, w kto rym mają byc  prowadzone prace 

pogłębiarskie, wskazują, z e nie nalez y spodziewac  się, aby wydobyty urobek posiadał cechy 

odpado w niebezpiecznych, w związku z tym prawie pewna jest opcja przekazania osado w, 

w szczego lnos ci namuło w i iło w, na klapowisko w ramach procedury przemieszczania osado w 

w obrębie wo d powierzchniowych w celu związanym z gospodarowaniem wodami lub drogami 

wodnymi, która nie podlega przepisom ustawy o odpadach. 

6.2.3 Batymetria dna 

Rejon projektowanych prac znajduje się na wscho d i po łnocny-wscho d od Morskiego Terminala 

Kontenerowego (T 1). Obecnos c  falochrono w Portu Po łnocnego sprawia, z e w omawianym 

rejonie dominują procesy akumulacji osado w. Brak jest aktualnych, szczego łowych danych 

o batymetrii dna w rejonie projektowanych prac. Opis batymetrii oparto na danych pochodzących 

z map geodynamicznych polskiej strefy brzegowej Bałtyku (ark. 55 – Westerplatte i ark. 56 – 

Śtogi). Jak wynika z tych materiało w obszar planowanej inwestycji znajduje się w zakresie 

                                                        

16 http://www.helcom.fi/stc/files/Guidelines/GuidelinesDredgedMaterial.pdf  
17 http://www.ospar.org/v_measures_spider/browse.asp?menu=00820431000000_000000_000000&v0=dredged  
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głębokos ci od ok. 4 do 10 m. Przez s rodkową częs c  terenu planowanego terminala – w odległos ci 

ok. 900-950 m od brzegu - przebiega izobata 7,5 m. Izobata 10 m znajduje się nieco na po łnoc 

od terenu inwestycji, w odległos ci ponad 1 500 m od brzegu. W związku z wykonanymi 

w ostatnich latach inwestycjami na terenie Portu Po łnocnego, w tym związanymi z budową 

obiekto w DCT (terminale T 1 i T 2), a takz e wczes niejszego pogłębiania toro w podejs ciowych, 

ukształtowanie dna uległo znacznym przekształceniom. W rejonie istniejących terminali dno 

zatoki zostało znacznie pogłębione, do wartos ci ponad 15 m. Dane z badan  przeprowadzonych 

w rejonie terminala T 2 – przed jego budową (sondaz  ZMPG Gdan sk Ś.A. z dnia 31.01 - 

01.02.2011 r.) wskazują, z e izobata 15 m przebiega w odległos ci około 380 m od linii brzegowej, 

a izobata 16 m w odległos ci około 390 m. Głębokos ci te znacząco odbiegają od wartos ci izobat 

zamieszczonych na mapach geodynamicznych.  

Batymetria dna w tej strefie zmienia się w czasie kaz dego silniejszego falowania, jednak gło wnie 

w strefie występowania rew. Poza tą strefą dno charakteryzuje się jednostajnym nachyleniem 

w kierunku po łnocnowschodnim. Ś rednie nachylenie dna w przedziale głębokos ci od 3 do 10 m 

wynosi około 1:150.  

6.3 Warunki hydrogeologiczne i wody podziemne 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze morskim, poza wyznaczonymi 

jednolitymi częs ciami wo d podziemnych. W otoczeniu lądowym planowanej inwestycji występuje 

gło wny zbiornik wo d podziemnych GZWP nr 111 Śubniecka Gdan ska. Ze względu na głębokie 

zaleganie warstwy wodonos nej i dobrą izolację od powierzchni terenu zbiornik nie posiada 

obszaru ochronnego. 

W podziale na jednolite częs ci wo d podziemnych zaplecze lądowe inwestycji znajduje się 

na terenie jednostki oznaczonej kodem PLGW200015. Jest to jednolia częs c  wo d cechująca się 

dobrym stanem jakos ciowym i ilos ciowym zasobo w wodnych.  

Na analizowanym obszarze stwierdzono dwa gło wne poziomy wodonos ne: go rnokredowy 

i czwartorzędowy. Gło wnym poziomem uz ytkowym jest kredowe piętro wodonos ne, kto rego 

wody cechują się lepszą jakos cią niz  wody piętra czwartorzędowego (wysokie zawartos ci z elaza 

i chlorko w). Związany jest z osadami piaszczystymi, występującymi na głębokos ci około 150 m 

p.p.m., pod nadkładem osado w czwartorzędu (piaski i z wiry wodnolodowcowe, gliny zwałowe), 

miocenu (piaski i mułki) oraz go rnych warstw kredowych (wapienie i margle z krzemieniami 

i galukonitem). Zwierciadło wo d poziomu kredowego występuje pod silnym cis nieniem 

hydrostatycznym, tworząc warunki subartezyjskie, a miejsami nawet artezyjskie. Zwierciadło 

tego poziomu stabilizuje się w rejonie planowanej inwestycji ok. rzędnej 0 m n.p.m. W ostatnich 

latach na skutek zmniejszenia eksploatacji wo d tego poziomu obserwuje się podnoszenie się 

ustabilizowanego zwierciadła wo d. Wydajnos c  warstwy wodonos nej jest duz a i wynosi 70-

120 m3/h. Wody poziomu kredowego dzięki przykryciu utworami słabo przepuszczalnymi 

o duz ej miąz szos ci, nie są zagroz one zanieczyszczeniami od powierzchni. Śtopien  zagroz enia 

poziomu wodonos nego wg mapy hydrogeologicznej Polski (arkusz 27 – Gdan sk) okres lony został 

jako niski.  

Go rnokredowy poziom wodonos ny podlega drenaz owi podziemnemu o charakterze ascenzyjnym 

do Zatoki Gdan skiej. Drenaz  ten polega na powolnym przesączaniu się wo d 

przez trudnoprzepuszczalne warstwy nadległe i dno morskie. Wynika to z wysokiego cis nienia 
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hydrostatycznego wo d poziomu, wyz szego od wo d zatoki. Drenaz  ascenzyjny wo d piętra 

kredowego odbywa na odcinku kilku kilometro w od brzegu.  

Przewidywane prace budowlane i pogłębieniowe odbywające się w go rnej częs ci pokrywy 

osado w delty Wisły nie spowodują zmian izolacji poziomu i zagroz enia jakos ciowego 

i ilos ciowego jego zasobo w. 

6.4 Morskie wody przybrzeżne 

6.4.1 Jednolite części wód przejściowych i ich stan ekologiczny 

Teren planowanego przedsięwzięcia połoz ony jest w całos ci w obrębie fragmentu akwenu wo d 

Bałtyku (Zatoki Gdan skiej), zaliczanego do wo d przejs ciowych i morskich wo d wewnętrznych. 

Według podziału na jednolite częs ci wo d powierzchniowych jest to Zatoka Gdan ska Wewnętrzna, 

oznaczona kodem TW IV WB 4 (Rysunek 44). Nalez y ona do naturalnych częs ci wo d, typu 

przejs ciowego – zatokowych z substratem piaszczystym, okresowo stratyfikowanych.  

 

Rysunek 44: Lokalizacja inwestycji na tle jednolitych części wód przejściowych oraz zlewni 
jednolitych części wód powierzchniowych.  
Źródło: baza danych Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie [dostęp: 11.05.2018]. 

6.4.2 Poziomy wody i zagrożenia sztormowe 

Pomiary poziomo w wody prowadzone na stacji Gdan sk-Nowy Port od 1886 roku dają bardzo 

reprezentatywny materiał zaro wno dla celo w projektowych jak i poznawczych.  

Ś redni poziom morza obliczony z serii pomiarowej z lat 1886-1991 wynio sł 502,0 cm 

i wykazywał tendencję wzrostową o 1,5 mm rocznie. Ro z nice s rednich rocznych poziomo w wody 
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pomiędzy poszczego lnymi latami mogą dochodzic  do około 20 cm. Rozpiętos c  wieloletnich 

skrajnych s rednich miesięcznych stano w wody moz e przekraczac  w sezonie jesienno-zimowym 

70 cm, w sezonie letnim od 20 do 40 cm. Wyro z niamy dwie fazy: obniz onych poziomo w od lutego 

do czerwca i podwyz szonych od lipca do grudnia. 

Analizując rozkłady sezonowe spiętrzen  sztormowych w Zatoce Gdan skiej i czasy ich trwania 

stwierdzic  moz na, z e w ciągu roku stany wody powyz ej 550 cm mogą pojawic  się 3-4 razy, a stany 

rzędu 600 cm pojawiają się nie częs ciej niz  raz na dwa lata. Przeciętne spiętrzenie sztormowe 

powyz ej 0.5 m trwa około 31-32 godziny, zas  powyz ej 0.8 m około 9 godzin. Przeciętny 

sztormowy przyrost stanu wody wynosi od około 10 do około 16 cm/godz., zas  największe 

sztormowe przyrosty wynosiły 21 i 22 cm/godz. 

Według istniejących danych absolutne zarejestrowane maksimum wystąpiło w roku 1843 

i wynosiło 664 cm, wspo łczes nie w roku 1983 - 638 cm. Od roku 1986, od kiedy przeniesiono 

wodowskaz do Portu Po łnocnego, na wodowskazie nie zanotowano stano w ekstremalnych. 

Rzadko kiedy stan wody przekraczał 600 cm. Absolutne minimum wystąpiło w 1887 roku - 395 

cm, Najniz szy z najniz szych poziomo w morza zaobserwowanych w okresie 1969 - 1998 wynio sł 

414 cm. 

Na podstawie wieloletnich obserwacji Wro blewski (1992) wyznaczył charakterystyczne poziomy 

morza o okres lonych prawdopodobien stwach przewyz szenia (Tabela 9). 

Tabela 9 Prawdopodobieństwa występowania i okresy powtarzalności maksymalnych 
i minimalnych poziomów morza w Gdańsku według Wróblewskiego (1992) 

P (%) 99 80 50 20 10 5 2 1 0,5 0,1 

T (lat) 1,01 1,25 2,0 5 10 20 50 100 200 1000 

Maksymalne roczne poziomy morza 

Poziom morza [cm] 538 558 573 594 608 621 639 651 664 694 

Minimalne roczne poziomy morza 

Poziom morza [cm] 464 400 440 427 420 413 406 400  384 

Poziom morza według obserwacji w latach 1951-2008 cechował się wyraz nym wzrostem. 

Najszybszy wzrost cechował okres wiosenny (2,3 cm/10 lat) oraz zimowy (2,2 cm/10 lat).  

Prognozowany jest dalszy wzrost poziomu moz a, z wartos ciami ro z nicującymi się w zalez nos ci 

od przyjętego scenariusza wielkos ci globalnej emisji CO2. Ścenariusze emisyjne prognozują 

na lata 2011-30 wzrost poziomu morza o ok. 4-5 cm w stosunku do okresu referencyjnego. 

Największy wzrost wskazuje scenariusz A1B – powyz ej 5 cm wzdłuz  całego Wybrzez a, 

najmniejszy zas  scenariusz A2 – wzrost s redniej rocznej wartos ci poziomu morza przekroczy 

nieznacznie 4 cm. Poniz sza tabela prezentuje prognozowane zmiany s redniej rocznej 

oraz okresowej wartos ci poziomu morza dla stacji w Nowym Porcie, według poszczego lnych 

scenariuszy emisyjnych na lata 2011-2030. 

Tabela 10 Przewidywane zmiany (cm) średniego poziomu morza dla stacji w Gdańsku Nowym 
Porcie w poszczególnych porach roku w okresie 2011-2030 dla trzech scenariuszy emisyjnych (w 
stosunku do okresu referencyjnego 1971-1990). 

 Rok Wiosna Lato Jesien  Zima 
B1 4,6 2,8 5,1 5,6 5,9 
A1B 5,5 4,3 6,9 5,0 4,5 
A2 4,3 3,5 4,3 6,6 1,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Jakusik E. i in., 2012, „Poziom morza w polskiej strefie brzegowej – stan obecny 
i spodziewane zmiany w przyszłości” [w:] Wibig J.(red.), Jakusik E.(red.), „Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i 
na Bałtyku Południowym”, IMGW-PIB, Warszawa. 
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Prognozowany s redni poziom Morza Bałtyckiego na koniec XXI wieku (lata 2081-2100) cechuje 

się znacznym wzrostem wartos ci w stosunku do okresu referencyjnego 1971-1990 (Jakusik, 

Wibig 2012). W zalez nos ci od zakładanych scenariuszy emisyjnych, związanych z globalną emisją 

CO2 prognozowany wzrost poziomu morza Bałtyckiego przyjmuje ro z ne wartos ci. Najmniejszy 

wzrost - przy scenariuszu emisyjnym B1 – jest i tak znaczący wynosząc + 20 cm. Przewiduje się, 

z e s redni roczny poziom morza wzros nie w okresie 2081-2100 od ok. 20 cm do ok. 28 cm. 

W poniz szej tabeli zamieszczono prognozy wzrostu poziomu wo d Bałtyku dla obszaru Gdan sk 

Nowy Port w poszczego lnych scenariuszach emisyjnych. 

Tabela 11 Przewidywane zmiany (cm) średniego (Hśr), minimalnego (H5%) oraz maksymalnego 
(H95%) poziomu morza dla stacji w Gdańsku Nowym Porcie w okresie 2081-2100 dla trzech 
scenariuszy emisyjnych (w stosunku do okresu referencyjnego 1971-1990). 

Ścenariusz Hs r H5% H95% 

B1 20,5 16,5 25,4 
A1B 25,3 20,3 31,4 
A2 28,3 22,7 35,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Jakusik E., Wibig J. (red.), 2012, Warunki klimatyczne i oceanograficzne 
w Polsce i na Bałtyku Południowym. Spodziewane zmiany i wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych 
w gospodarce krajowej; IMGW, PIB, Warszawa. 

Według opracowania Cies laka (2001) przy obliczaniu transformacji pola falowego zaro wno 

w polu dalekim jak i bliskim nalez y przyjąc  poziom wody o prawdopodobien stwie wystąpienia 

5% (raz na dwadzies cia lat) z jednoczesnym uwzględnieniem wzrostu poziomu morza, 

wywołanym efektem cieplarnianym, po okresie 50 lat tj.: obliczeniowy poziom wody = 631 + 30 = 

661 cm. 

Przyjęcie powyz szego okresu powtarzalnos ci poziomo w wody wynika z faktu przyjęcia 

parametro w fal o prawdopodobien stwie wystąpienia raz na sto lat. Jednoczesne wystąpienie 

poziomu wody i parametro w falowania o prawdopodobien stwach p = 1% jest mało 

prawdopodobne, a łączne prawdopodobien stwo takiego zdarzenia będzie zdecydowanie 

mniejsze od 1% (Numeryczne badania…, 2009). 

Wzrost poziomu morza niesie za sobą powaz ne konsekwencje dla strefy brzegowej, a takz e 

samego s rodowiska morskiego oraz wo d przybrzez nych. Największe zagroz enie stanowią 

maksymalne wezbrania wo d, towarzyszące sztormom. Definicję wezbrania sztormowego stanowi 

sytuacja hydrologiczna, podczas kto rej poziom morza osiąga bądz  przekracza 570 cm na polskich 

stacjach (Śztobryn i in. 2012). Wzrost s redniego poziomu morza zwiększa zagroz enie związane 

ze sztormami – wysokos c  fal ros nie. Wezbrania sztormowe obserwowane są najczęs ciej w okresie 

jesienno-zimowym. Śtanowią one powaz ne zagroz enie dla wybrzez a. Powodują zniszczenia 

w strefie brzegowej, zaro wno na plaz ach i wydmach, jak i na wybrzez ach klifowych 

oraz utrudniają prace w portach. 

W poro wnaniu do pierwszej połowy XX wieku zagroz enie spowodowane powodziami 

sztormowymi wzrosło dwukrotnie pod koniec XX wieku. Analiza trendu wskaz nika 

wezbraniowos ci na przestrzeni ostatnich lat wskazują na wzrost zagroz enia sztormowego 

na Polskim wybrzez u Bałtyku.  

Przy prognozowanym wzros cie poziomu morza i aktywnos ci hydrodynamicznej nasili się 

niszczenie brzego w na wybrzez u Bałtyku. Według prognoz erozja brzego w klifowych, 

wydmowych i mierzejowych będzie się nasilac  gło wnie w obrębie brzego w morza otwartego, 

lecz przyspieszenie tych proceso w będzie ro wniez  odczuwalne w obrębie Zatoki Gdan skiej. Jak 

wynika z dotychczasowych opracowan  największe zagroz enie wezbraniami sztormowymi 
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na analizowanych stacjach morskich wybrzez a Bałtyku (Ś winoujs cie, Ustka, Hel) występuje 

w Ś winoujs ciu, a najmniejsze w rejonie Zatoki Gdan skiej – na stacji w Helu.  

6.4.3 Zjawiska lodowe 

Lo d na otwartych wodach przed Portem Po łnocnym moz e się pojawic  pod koniec listopada 

lub po z niej i ustąpic  dopiero w marcu. Ś rednia liczba dni z lodem w tym obszarze dla wielolecia 

wynosi 19, minimalna 0, maksymalna 76 (Dziadziuszko, 1994). Największe grubos ci lodu stałego, 

na akwenach osłoniętych wybrzez a, stwierdzone na podstawie wieloletnich obserwacji wynoszą 

w rejonie portu Gdan sk i Gdynia 0,50 m (Morskie budowle…, 2008). Przewaz ającym rodzajem 

lodu jest kra. Przybrzez ny lo d stały rzadko sięga dalej w kierunku otwartego morza, 

jednak ruchome pola utworzone z połamanej lub zwartej kry mogą utrudniac  z eglugę, 

lub stanowic  zagroz enie dla budowli hydrotechnicznych.  

Przewiduje się zmniejszenie liczby dni ze zlodzeniem w rezultacie przewidywanego wzrostu 

temperatury powietrza w XXI w. (Jakusik, Wibig 2012). Prognozy wskazują, z e w przypadku 

scenariuszy emisyjnych B1 i A1B w okresie 2011-2030 na Bałtyku moz na spodziewac  się 

mniejszej niz  w okresie referencyjnym liczby dni ze zlodzeniem (Śztobryn i in. 2012) Rezultaty 

dla scenariusza B1 wskazują na spadek rzędu 20% na wszystkich analizowanych punktach 

pomiarowych, przy czym wartos c  zmiany wzrasta nieznacznie w kierunku wschodnim. 

6.4.4 Warunki fizykochemiczne 

Do opisu warunko w hydrologicznych i hydrochemicznych wykorzystano dane IMGW Oddziału 

Morskiego w Gdyni z raporto w rejsowych: oraz Wstępnej oceny stanu s rodowiska wo d morskich 

polskiej strefy Morza Bałtyckiego. 

W marcu 2013 roku weszła w z ycie nowelizacja ustawy z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie 

ustawy Prawo wodne oraz niekto rych innych ustaw dokonująca implementacji dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 roku ustanawiająca ramy 

działan  w dziedzinie polityki s rodowiska morskiego (tzw. Ramowa Dyrektywa w sprawie 

Śtrategii Morskiej (RDŚM) (Dz.Urz. UEL 164 z 25.06.2008, str. 19) (www.samorzad.lex.pl). Celem 

RDŚM jest osiągnięcie dobrego stanu s rodowiska morskiego (Good Environmental Status - GES) 

do 2020 roku18. 

Ocena stanu s rodowiska wo d morskich morza Bałtyckiego prowadzona jest aktualnie w podziale 

na podakweny odpowiadające jednolitym częs ciom wo d przybrzez nych i przejs ciowych. Częs c  

morska planowanego przedsięwzięcia zlokalizowana jest w obrębie jednolitej częs ci wo d 

przybrzez nych TW IV WB 4 Zatoka Gdan skia Wewnętrzna. W jej obrębie zlokalizowane są : 

1 punkt pomiarowo – kontrolny i 2 stanowiska pomiarowe (Rysunek 45).  

Do wskaz niko w fizykochemicznych stosowanych w klasyfikacji zaliczają się: 

 przez roczystos ci wo d (widzialnos c  krąz ka Śecchiego),  

 zawartos c  substancji organicznych (OWO),  

                                                        

18 Dobry stan s rodowiska oznacza „taki stan s rodowiska wo d morskich tworzących zro z nicowane i dynamiczne 
pod względem ekologicznym oceany i morza, kto re są czyste, zdrowe i urodzajne w odniesieniu do panujących w nich 
warunko w, zas  wykorzystanie s rodowiska morskiego zachodzi na poziomie, kto ry jest zro wnowaz ony i gwarantuje 
zachowanie moz liwos ci uz ytkowania i prowadzenia działan  przez obecne i przyszłe pokolenia”. Osiągnięcie dobrego 
stanu s rodowiska morskiego jest moz liwe przez wdroz enie strategii morskiej. 
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 stopien  nasycenia wo d tlenem,  

 zawartos c  substancji biogennych – zwłaszcza azotu ogo lnego i fosforu.  

Najnowsze dostępne dane opublikowane przez GIOŚ  (Raport o stanie s rodowiska Polski w 2014 

roku) nie precyzują wartos ci wskaz niko w fizykochemicznych w obrębie Zatoki Gdan skiej, jak 

i innych akweno w Morza Bałtyckiego. W związku z tym opis tych wskaz niko w oparto 

na wczes niejszych pomiarach (Raport o stanie s rodowiska w Polsce 2008, dane IMGW). 

 

Rysunek 45: Lokalizacja punktów pomiarowo – kontrolnych i stanowisk pomiarowych w obrębie 
wód przejściowych w województwie pomorskim.  
Źródło: (WIOŚ 2017).  

 

Przez roczystos c  

Przezroczystos c  wo d w rejonie planowanej inwestycji jest kształtowana przede wszystkim 

przez wzajemne oddziaływanie wo d wis lanych i pochodzących z otwartej, morskiej częs ci Zatoki 

Gdan skiej. Woda rzeczna z Wisły zawiera bardzo duz e ilos ci zawiesin oraz rozpuszczonych 

substancji. Te ostatnie powodują ponadto, z e wody rzeczne charakteryzują się z o łtawą barwą, co 

odro z nia je od wo d z otwartej częs ci zatoki o barwie zielonkawej. Znalazło to wyraz w przyjęciu 

innych wartos ci granicznych dla klasyfikacji wskaz nika przez roczystos ci wo d Zatoki Gdan skiej 

Wewnętrznej19.  

Na obraz rozkładu przestrzennego przezroczystos ci wo d, wynikający z kierunko w przepływu 

wo d, nakłada się zmiennos c  przezroczystos ci wywołana sezonowym cyklem zmian aktywnos ci 

                                                        

19 Załącznik 3 do Rozporządzenie Ministra s rodowiska z 21 lipca 2016 r w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych częs ci wo d powierzchniowych oraz s rodowiskowych norm jakos ci dla substancji priorytetowych – tab. 
(Dz. U. 2016, poz. 1187). 
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biologicznej ekosystemu wodnego. W miesiącach ciepłych na skutek intensywnego rozwoju 

wodnych organizmo w ros linnych i zwierzęcych, przezroczystos c  wody w całej Zatoce obniz a się. 

W ciągu ostatnich dwudziestu lat obserwuje się wyraz ny spadek przezroczystos ci w miesiącach 

wiosennych i letnich, wynoszący s rednio około 0.1 m rok-1. Daje to w przeciągu 16 lat (1981 - 

1997) zmniejszenie wartos ci głębokos ci Śecchiego o około 1,5 metra.  

Według badan  WIOŚ  w roku 2016 przez roczystos c  wo d zatoki w punkcie kontrolnym wynosiła 

3,22 m, co wg aktualnie stosowanej klasyfikacji odpowiadało stanowi poniz ej dobrego.  

Przedstawione wskaz niki charakteryzują tendencję zmian ogo lnego stanu s rodowiska. Zmiany 

przezroczystos ci wody wynikają z coraz znaczniejszego oddziaływania wo d Wisły na wody Zatoki 

Gdan skiej, powodując wzrost produkcji biologicznej. Występuje wyraz ny związek 

pomiędzy przezroczystos cią a ilos cią zawiesiny zawartej w wodzie. 

 

Zawartos c  biogeno w 

Według najnowszych badan  z 2016 r. stęz enia zdecydowanej większos ci badanych biogeno w 

w wodach Zatoki Gdan skiej utrzymywały się na poziomie stanu poniz ej dobrego, s wiadcząc 

o eutrofizacji wo d. Do badanych wskaz niko w decyzujących o takiej kwalifikacji wo d zatoki 

decydowały zawartos ci azotu ogo lnego i azotanowego, fosforu ogo lnego i fosforu fosforanowego.  

 

Tabela 12 Zawartości biogenów w wodach Wewnętrznej Zatoki Gdańskiej według badań 
wykonanych w 2016 roku  
[źródło: Raport o stanie środowiska w województwie Gdańskim w 2016 r.] 

Wskaz nik Zawartos c  w wodzie Klasa20 

Azot azotanowy (mg N-NO3/l) 0,32 PŚD 

Azot ogo lny (mg N/l) 0,52 PŚD 

Azot mineralny (mg N/l) 0,356 II 

Fosfor fosforanowy (mg P-PO4/l) 0,019 PŚD 

Fosfor ogo lny (mg P/l) 0,057 PŚD 

 

Jak wskazują wyniki badan  z lat poprzednich (Raport kompleksowy o stanie s rodowiska 

w wojewo dztwie pomorskim w latach 2013-15, WIOŚ  2016), stan fizykochemiczny wo d Zatoki 

Gdan skiej Wewnętrznej utrzymuje się na podobnym poziomie na przestrzeni lat 2010-15. Nie 

odbiega on od pozostałych akweno w jednolitych częs ci wo d przejs ciowych i przybrzez nych wo d 

południowego Bałtyku w wojewo dztwie (por. rysunek poniz ej).  

                                                        

20 Wg rozporządzenia Ministra s rodowiska z 21 lipca 2016 r w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych częs ci 
wo d powierzchniowych oraz s rodowiskowych norm jakos ci dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016, poz. 1187). 
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Rysunek 46: Klasyfikacja stanu jakości wód przybrzeżnych i przejściowych pod względem 
wskaźników fizykochemicznych w latach 2010-2015.  
Źródło : Raport kompleksowy o stanie środowiska w województwie pomorskim w latach 2013-15 (WIOŚ 2016). 

6.4.5 Wskaźniki biologiczne 

Do gło wnych wskaz niko w biologicznych stosowanych w ocenie jakos ci wo d zaliczają się: 

 zawartos c  chlorofilu-a, 

 biomasa fito-planktonu, 

 liczebnos c  organizmo w makrozoobentosowych.  

Według wyniko w badan  opublikowanych w Raporcie o stanie s rodowiska w Polsce w 2014 r. 

(GIOŚ ), akwen Zatoki Gdan skiej zaliczony został do wo d o stanie poniz ej dobrego zaro wno 

w zakresie oceny eutrofizacji wo d (chlorofil-a), jak i parametro w okres lających cechę 

integralnos ci dna morskiego na podstawie liczebnos ci i składu organizmo w 

makrozoobentosowych.  

Tabela 13 Stan środowiska morskiego akwenu Wewnętrzna Zatoka Gdańska w 2014 roku  
Wskaz nik Śtan wo d21 

fitoplankton s rednie stęz enie chlorofilu a w miesiącach letnich (V-IX) Poniz ej dobrego 
Integralnos c  dna morskiego Zoobentos, fitobentos Poniz ej dobrego 

Źródło: Raport o stanie środowiska w Polsce 2014 r. (GIOŚ 2015) 

W roku 2016 wykonywane były badania wo d w zakresie fitoplanktonu i makrobezkręgowco w 

bentosowych (WIOŚ  2017). Wyniki oznaczen  przedstawiono w tabeli poniz ej. Ogo lna ocena 

                                                        

21 W klasyfikacji wykorzystano wartos ci graniczne zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Ś rodowiska z dnia 
20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych częs ci wo d powierzchniowych (Dz.U. z  2008 r., 
nr 162, poz. 1008). 
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badanych wskaz niko w w roku 2016 wksazuje na 5 klasę – zły stan biologiczny wo d ze względu 

na niskie wartos ci indeksu makrozookręgowco w bentosowych (multimetryczny indeks B).  

Tabela 14 Stan elementów biologicznych środowiska morskiego akwenu Wewnętrzna Zatoka 
Gdańska według badań wykonanych w 2016 roku  

Wskaz nik Wartos c  indeksu Klasa22 

Chlorofil „a” 5,09 3 

Makrobezkręgowce bentosowe 1,9 5 
Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2016 r. (WIOŚ 2017) 

 

Jak wskazują wyniki badan  z lat poprzednich (Raport kompleksowy o stanie s rodowiska 

w wojewo dztwie pomorskim w latach 2013-15, WIOŚ  2016), stan biologiczny wo d Zatoki 

Gdan skiej Wewnętrznej zmianiał się na przestrzeni lat 2010-15 (por. rysunek poniz ej). Na tle 

innych akweno w jednolitych częs ci wo d przejs ciowych i przybrzez nych wo d południowego 

Bałtyku w wojewo dztwie moz na uznac , z e stan biologiczny zatoki w ostatnich latach jest 

umiarkowany, lepszy w stosunku do jednolitych częs ci wo d w zachodniej częs ci wojewo dztwa.  

 

 

Rysunek 47: Klasyfikacja stanu jakości wód przybrzeżnych i przejściowych pod względem 
wskaźników biologicznych w latach 2010-2015.  
Źródło : Raport kompleksowy o stanie środowiska w województwie pomorskim w latach 2013-15 (WIOŚ 2016). 

 

                                                        

22 Wg rozporządzenia Ministra s rodowiska z 21 lipca 2016 r w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych częs ci 
wo d powierzchniowych oraz s rodowiskowych norm jakos ci dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016, poz. 1187). 
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6.4.6 Ogólny stan ekologiczny wód Zatoki Gdańskiej 

Pod względem stanu ekologicznego Zatoka Gdan ska Wewnętrzna sklasyfikowana została w roku 

2016 jako jednolita częs c  wo d o złym stanie. Podstawą klasyfikacji były badania wykonane 

w 2016 roku. Wskaz nikami decydującymi o zakwalifikowaniu jednolitej częs ci wo d były 

zawartos ci chlorofilu a, makrozoobentos, wartos ci przezroczystos ci, a takz e stęz enia biogeno w - 

azotu ogo lnego i fosforu ogo nego. 

W poprzednich latach stan ekologiczny wo d zatoki oscylował pomiędzy stanem stanem słabym 

i złym. Pod tym względem stan ekologiczny tej jednolitej częs ci wo d przejs ciowych nie odbiega 

od stanu/potencjału ekologicznego innych akweno w wo d przybrzez nych i przejs ciowych 

zaro wno w wojewo dztwie, jak i w całym pasie Polskiego wybrzez a.  

Przyczynami słabego stanu ekologicznego wo d Zatoki Gdan skiej Wewnętrznej jest gło wnie 

ładunek zanieczyszczen  niesiony z wodami cieko w (gło wnie Wisły), a takz e z miejskiej 

oczyszczalni s cieko w i z zakłado w przemysłowych. Przykładowo w 2006 roku z obszaru Gdan ska 

do wo d Zatoki Gdan skiej odprowadzono około 236 262 tys. m3 oczyszczonych s cieko w 

komunalnych. Nalez y wspomniec , z e miasto Gdan sk wprowadza do wo d Zatoki Gdan skiej, 

w poro wnaniu z ładunkiem wprowadzanym z wodami Wisły, niewielki ładunek zanieczyszczen . 

Ładunek wprowadzany z terenu Gdan ska wynosi od 0,5% w przypadku zawiesin do 2,32% 

w przypadku azotu ogo lnego ładunku wnoszonych wodami Wisły, podczas gdy odpływ wo d 

z obszaru miasta wynosi około 0,84% odpływu wo d Wisły. 

 

Rysunek 48: Ogólna ocena stanu i potencjału ekologicznego wód przejściowych i przybrzeżnych 
w Polsce.  
Źródło: Raport o stanie środowiska w Polsce w 2014 r (GIOŚ). 

6.4.7 Stan czystości wód kąpieliskowych 

Śtan czystos ci wo d przybrzez nych kontrolowana jest corocznie na najbliz ej połoz onym kąpielisu 

w Śtogach przez w ramach programu prowadzonego przez Pan stwowy Inspektorat Śanitarny. 

Nadzo r i badania stanu wo d kąpieliska prowadzi Nadzorująca Powiatowa Śtacja Śanitarno-

Epidemiologiczna w Gdan sku. Charakterystykę stanu czystos ci wo d kąpieliska w Śtogach 
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dokonano na podstawie danych publikowanych w Śerwisie Kąpieliskowym 

(https://sk.gis.gov.pl/) oraz w karcie profilu kąpieliska (2017).  

Ogo lny stan jakos ci wo d kąpieliska w Śtogach w latach 2014-2017 był okres lany w kaz dym roku 

jako dobry. W roku 2016, w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia, woda w kąpielisku dwukrotnie 

uzyskiwała nieprzydatnos c  wody do kąpieli ze względo w na przekroczenia parametro w 

mikrobiologicznych oraz zakwit sinic, co powodowało czasowe zamknięcie kąpieliska. Podobnie 

zakwity glono w spowodowane cyjanobakteriami zaobserwowane w roku 2015. Zjawiska te nie są 

jednak związane z działalnos cia portu DCT. W roku 2017 w okresie od 20 czerwca do 29 sierpnia 

wody kąpieliska badane były 6- krotnie – za kaz dym razem stwierdzano przydatnos c  do kąpieli, 

w związku z czym kąpielisko funkcjonowało bez ograniczen  przez cały sezon letni. 

W poprzednim okresie czteroletnim (2011-2014) na kąpielisku nie stwierdzono przekroczen  

parametro w mikrobiologicznych. Nie zaobserwowano obecnos ci materiało w smolistych, zakwitu 

sinic, ani nadmiernego rozprzestrzeniania się fitoplanktonu morskiego w ilos ci zagraz ającej 

zdrowiu kąpiących się. W związku z powyz szym nie było podstaw do wydania stałego, 

ani tymczasowego zakazu kąpieli dla kąpieliska Gdan sk Śtogi. Pan stwowy Powiatowy Inspektor 

Śanitarny w Gdan sku sklasyfikował jakos c  wody w kąpielisku Gdan sk Śtogi jako „dobrą”. Śtarsze, 

archiwalne dane dotyczące jakos ci wo d kąpieliska w Śtogach w roku 2011 zawarte zostały 

w opracowaniu „Ocena stanu s rodowiska w mies cie Gdan sku za rok 2011” (2012) Urzędu 

Miejskiego w Gdan sku. Ocena przydatnos ci wo d do kąpieli wykonana została zgodnie 

z Dyrektywą 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 roku dotyczącą 

zarządzania jakos cią wody w kąpieliskach. 

 

Rysunek 49: Lokalizacja planowanej inwestycji na tle granic kąpieliska w Stogach i punktu kontroli 
jakości wód (badania prowadzone przez PSSE Gdańsk). 
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W morskich wodach przybrzez nych oznaczono wskaz niki: enterokoki jelitowe, Escherichia coli 

oraz zagroz enie sinicami. Ocenę jakos ci wody w kąpieliskach morskich wykonano zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakos cią wody 

w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli. Najbliz ej planowanego przedsięwzięcia 

zlokalizowane zostały punkty połoz one przy kąpielisku morskim Śtogi oznaczone punktami 5 i 6. 

Morskie wody przybrzez ne oceniane były pod względem mikrobiologicznym w oparciu o 2 

wskaz niki zanieczyszczenia oraz dodatkowo organoleptycznie pod kątem występowania sinic 

i innych zanieczyszczen . 

Biorąc pod uwagę s rednie roczne wskaz niki zanieczyszczenia mikrobiologicznego nalez y 

stwierdzic , iz  w punkcie 5 s redni poziom jest wyraz nie niz szy niz  w punktach 7-14.  

Wyniki oceny sezonowej jakos ci wody w 2011 r. pod względem bakterii E.colina na Kąpielisku 

Śtogi (pkt. 5 i 6) wskazują na jakos c  doskonałą. Pod względem liczby enterokoko w jelitowych 

jakos c  wody w punkcie 5 była dobra a w punkcie 6 doskonała.  

W dniach poboru pro bek w badanych wodach nie stwierdzono takz e zakwito w sinic 

ani nadmiernego rozmnoz enia się makroalg lub fitoplanktonu morskiego. Nie odnotowano 

ro wniez  występowania substancji smolitych, szkła, tworzyw sztucznych, gumy czy innych 

odpado w na powierzchni wody. 

 

 

Rysunek 50: Porównanie stanu sanitarnego morskich wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej 
w odniesieniu do wskaźnika bakterii Escherichia coli w latach 2005-2011. 
Źródło: Ocena stanu środowiska w mieście Gdańsku za rok 2011, Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska, Gdańsk. 
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Rysunek 51: Porównanie stanu sanitarnego morskich wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej 
w odniesieniu do wskaźnika enterokoków jelitowych w latach 2005-2011. 
Źródło: Ocena stanu środowiska w mieście Gdańsku za rok 2011, Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska, Gdańsk. 
 
 
 

6.5 Warunki klimatyczne i stan czystości powietrza 

6.5.1 Warunki klimatyczne i meteorologiczne 

Teren Gdan ska połoz ony jest krainie klimatycznej wybrzez a Zatoki Gdan skiej, kto rej 

charakterystycznymi cechami są: 

 małe amplitudy roczne, miesięczne i dobowe temperatury; 

 niskie maksymalne i wysokie minimalne temperatury powietrza, 

 opo z nienie termicznych po r roku, 

 wydłuz enie okresu przejs ciowego pomiędzy latem i zimą, 

 stosunkowo niskie opady atmosferyczne, 

 niz sze temperatury wiosną w stosunku do jesieni, 

 silne wiatry, gło wnie z sektora zachodniego, 

 występowanie bryzy morskiej. 

 

Elementami charakteryzującymi klimat danego regionu i mającymi jednoczes nie decydujący 

wpływ na rozprzestrzenianie się zanieczyszczen  w powietrzu atmosferycznym są: 

 temperatura i wilgotnos c  powietrza 

 wiatry (ich kierunki, prędkos ci, częstos c  występowania) 

 opady atmosferyczne, 

 ro wnowaga pionowa atmosfery. 
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W opisie warunko w meteorologicznych w analizowanym rejonie posłuz ono się danymi 

zamieszczonymi w „Atlasie Klimatycznym Polski” oraz uszczego łowiono lokalne warunki 

meteorologiczne na podstawie pomiaro w na stacji AM2 i AM3 monitoringu regionalnego 

ARMAAG zlokalizowanych w Gdan sku Śtogach przy ul. Kaczen ce (AMG2) oraz w Nowym Porcie 

(AM3) wraz z danymi modelowymi, kto re wykorzystano do analizy ro wnowagi atmosfery (model 

WRF). 

W tabeli poniz ej zestawiono wybrane parametry meteorologiczne wg danych ze stacji 

pomiarowej AM2, zlokalizowanej w rejonie planowanej inwestycji w Śtogach za rok 2016.  

Tabela 15 Średnie wartości niektórych parametrów meteorologicznych w sezonie grzewczym 
i letnim w 2016 roku 

Cis nienie 
atmosferyczne [hPa] 

Temperatura [ºC] Wilgotnos c  [%] Prędkos c  wiatru [m/s] 

sezon 
grzewczy 

sezon 
letni 

sezon 
grzewczy 

sezon 
letni 

sezon 
grzewczy 

sezon 
letni 

sezon 
grzewczy 

sezon 
letni 

10188,4 1017,7 3,8 15,3 79,2 71,1 2,7 2,3 

 

6.5.1.1 Temperatura i wilgotnos c  powietrza 

Temperatura powietrza jest czynnikiem wpływającym na kształtowanie się wielu innych 

elemento w meteorologicznych. Dotyczy to przede wszystkim wilgotnos ci względnej powietrza, 

powstawania mgieł, rucho w pionowych i poziomych powietrza oraz wiatro w lokalnych. 

Obszar Gdan ska charakteryzuje się stosunkowo niewielkim zro z nicowaniem temperatury 

powietrza w ciągu roku. Ś rednia roczna amplituda temperatur wynosi około 21,5oC. Najwyz sza 

s rednia temperatura miesięczna notowana jest w lipcu (17,9oC), a temperatura najniz sza - 

w lutym (- 3,6 oC). 

W pomiarach wieloletnich zaobserwowano w roku 2010 w stosunku do danych 

długoterminowych wzrost amplitudy temperatur s redniomiesięcznych do 27,3oC, przy max. temp 

terminowej 35oC w lipcu i minimalnej -22,3oC w lutym. 

Śpos ro d stacji ARMAAG monitorujących jakos c  powietrza atmosferycznego i parametry 

meteorologiczne na terenie Tro jmiasta, stacja AM3 - zlokalizowana w Nowym Porcie - 

charakteryzuje się najniz szymi wartos ciami s rednich rocznych temperatur. W roku 2016 s rednia 

roczna temperatura wyniosła tam 8,1 oC. Najniz sze s rednie miesięczne temperatury w stosunku 

do innych stacji na terenie Tro jmiasta notowane są tu takz e w najcieplejszym miesiącu (lipiec) 

i najchłodniejszym (styczen ). Nieco wyz sze temperatury roczne i miesięczne notowane są 

na stacji AM2 w Śtogach.  

 

Tabela 16 Średnie miesięczne i średnia roczna temperatura na stacjach pomiarowych ARMAAG 
Gdańsk Nowy Port i Stogi w roku 2016 

Śtacja  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  Rok  
Śtogi  -1,8  3,5  4,5  8,2  13,8  17,5  18,6  17,7  15,7  8,5  4,4  3,6  9,5  
Nowy Port  -3,2  2,0  3,0  6,8  12,3  16,2  17,3  16,3  14,7  7,2  2,9  2,0  8,1  
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Zmiany warunko w termicznych związane z ociepeniem klimatu podlegały ocenie 

m.in. w opracowaniu IMGW (Jakusik, Wibig 2012). Zamieszczone w nim analizy wskazują, 

z e wzrost temperatury powietrza dla okresu 1951-2010 na obszarze wybrzez a jest zbliz ony 

do s redniej dla całej Polski. Oszacowany on został na 0,2°C na 10 lat. W przypadku sezonu 

zimowego i wiosennego dodatni trend zmian temperatury jest najwyraz niejszy – zimą wynosi 

0,3°C/10 lat, a wiosną 0,4°C/10 lat. Latem oraz jesienią obserwowany wzrost wynosi 

odpowiednio 0,2°C i 0,1°C na dekadę.  

Obserwowany jest takz e systematyczny wzrost frekwencji liczby dni gorących w ciągu roku. 

Od lat 90-tych występował znaczny wzrost wartos ci anomalii s redniej obszarowej temperatury 

powietrza w okresie letnim. 

Rozpatrywane scenariusze dalszych zmian temperatur powietrza przewidują, z e w horyzoncie 

czasowym 2011-2030 s rednia roczna temperatura powietrza na wybrzez u Bałtyku nie zmieni się 

istotnie w stosunku do wartos ci s rednich z okresu referencyjnego 1971-1990. Prognozowany 

dla scenariuszy emisyjnych B1 i A1B wzrost temperatury nie przekroczy 0,1°C. Nieznacznie 

większe zmiany mogą wystąpic  w przypadku scenariusza A2, dla kto rego spodziewane jest 

ochłodzenie w stosunku do okresu referencyjnego (Miętus i in., 2012). 

Połoz enie Gdan ska w strefie bezpos redniego oddziaływania morza powoduje, z e obszar ten 

charakteryzuje się dos c  wysoką wilgotnos cią względną, wynoszącą s rednio w ciągu roku 75 %. 

W miesiącach zimowych stopien  nasycenia parą wodną wzrasta do ponad 80%. Najniz szą 

wilgotnos c  odnotowuje się w miesiącach wiosennych. Wysoka wilgotnos c  powietrza sprzyja 

tworzeniu się mgieł, utrudniających rozpraszanie się zanieczyszczen , jest więc zjawiskiem 

niekorzystnym z punktu widzenia czystos ci powietrza. 

Największą częstotliwos c  występowania mgieł notuje się po z ną jesienią i zimą, a takz e 

w miesiącu kwietniu. W godzinach porannych występują często przygruntowe mgły i zamglenia. 

 

6.5.1.2 Wiatry 

W rejonie Gdan ska przewaz ają wiatry z sektora zachodniego, południowo-zachodniego 

oraz południowego. Wiatry z kierunko w zachodniego, południowo-zachodniego i po łnocno-

zachodniego stanowią łącznie 53% wszystkich obserwacji. Najrzadziej występują wiatry 

z kierunku po łnocnego i wschodniego. Pomiary na stacji AM2 (Śtogi) wykazują znaczący udział 

wiatro w z kierunku południowego i południowo-zachodniego, co stanowi o odmiennos ci 

warunko w anemometrycznych w okolicach planowanej inwestycji, w stosunku do pozostałych 

rejono w Tro jmiasta. Śpos ro d wszystkich stacji pomiarowych ARMAAG udział wiatro w z sektora 

południowego na stacji Śtogi (AM2) jest zdecydowanie najwyz szy. W roku 2016 wynio sł on 

13,5% i był najwyz szy spos ro d wszystkich kierunko w. Jednoczes nie zaznacza się zwiększony 

udział procentowy wiatro w z kierunku po łnocno-wschodniego. 
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Rysunek 52: Róża wiatrów w latach 2012 i 2016 (z prawej) na stacji AM2 w Stogach. 

Czynnikiem wpływającym znacząco na intensywnos c  rozpraszania się zanieczyszczen  jest 

prędkos c  wiatru. Wiatry o znacznych prędkos ciach występują gło wnie w okresie jesiennym 

i zimowym, a s rednia roczna prędkos c  wiatru jest tu wysoka i waha się od 4 do 5 m/s. 

W rozkładzie dobowym największe prędkos ci wiatro w (5 m/s) przypadają na godziny 

południowe , natomiast rano i wieczorem utrzymują się s rednio na poziomie ok. 3,5 m/s. 

Zjawiskami utrudniającymi dyspersję zanieczyszczen  są cisze i wiatry o prędkos ci niz szej 

od 2 m/s. Reprezentatwyna dla rejonu lokalizacji planowanej inwestycji stacja Śtogi (AM2) 

cechuje się najwyz szymi prędkos ciami wiatro w spos ro d pozostałych stacji zlokalizowanych 

na terenie Tro jmiasta (Rysunek 53). Śpos ro d stacji w rejonie Gdan ska cechuje się takz e 

najmniejszym udziałem ciszy – tzn. stanu w kto rym prędkos c  wiatru nie przekracza 1 m/s.  

 
Rysunek 53: Średniomiesięczne prędkości wiatru w 2016 r. Reprezentatywna dla rejonu 
planowanej inwestycji stacja Stogi – AM2 
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Rysunek 54: Częstość występowania poszczególnych przedziałów prędkości wiatru na stacji AM2 
w Stogach w roku 2016.  

6.5.1.3 Opad atmosferyczny 

Opad atmosferyczny w rejonie planowanej inwestycji utrzymuje się na poziomie nieco poniz ej 

s redniej dla obszaru Polski (przeciętnie nie przekracza 605 mm). Rozkład sumy opado w 

atmosferycznych w ciągu roku w Gdan sku charakteryzuje się przewagą opado w w sezonie letnim 

(ok. 59 % s redniej rocznej sumy opado w), z maksimum przypadającym na lipiec. Z kolei najniz sze 

opady notowane są w miesiącach zimowych - w grudniu, styczniu oraz lutym. Ogo lna liczba dni 

z opadem wynosi około 146, przy czym dominują dni z opadami niskimi (1-5 mm/dobę) i bardzo 

niskimi (<1 mm/dobę). Na stacji AM2 od roku 2008 wykonywane są pomiary opadu. Ro wniez  i 

w przypadku tego parametru notowane są znaczne ro z nice w kolejnych latach. Poniz ej 

zaprezentowano roczne sumy opado w w latach 2012 - 2016. Notowane tu w tym okresie opady 

nie przekraczały 550 mm, a s rednia z tego okresu wyniosła 477 mm. 

 

Rysunek 55: Roczne sumy opadu atmosferycznego na stacji Stogi (AM2) w latach 2012-2016. 
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6.5.1.4 Ro wnowaga pionowa atmosfery 

Temperatura powietrza zmienia się wraz z wysokos cią, a szybkos c  tych zmian okres la lokalnie 

pionowy gradient temperatury. Analizując wartos ci jakie moz e on przyjmowac , wyro z niono 6 

przypadko w charakteryzujących pionowy ruch mas powietrza tzw. stano w ro wnowagi atmosfery. 

Śkutecznemu rozcien czaniu zanieczyszczen  sprzyja ro wnowaga chwiejna (stany 1, 2, 3), 

natomiast najmniej korzystne pod tym względem warunki występują w przypadku ro wnowagi 

stałej (stan 5 i 6). W analizowanym rejonie ro wnowaga chwiejna i silnie chwiejna (stany 1,2,3), 

występuje przez 20 % czasu w ciągu roku, gło wnie przy wiatrach południowych i południowo-

wschodnich o prędkos ci 2 - 5 m/s. Najczęs ciej występuje ro wnowaga obojętna, stanowiąca 51,7% 

obserwacji. Ro wnowaga stała (stan 5 i 6) - najmniej korzystna z punktu widzenia rozpraszania 

zanieczyszczen  występuje przez 28% czasu w ciągu roku. Ten typ ro wnowagi atmosfery 

występuje przede wszystkim w godzinach nocnych i wczesnorannych (20 – 6). 

 

Rysunek 56: Klasy stabilności atmosfery na stacji AM2 w Gdańsku Stogach w 2012 roku. 
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6.6 Opis elementów przyrodniczych oraz obszary chronione 

6.6.1 Elementy biologiczne środowiska morskiego 

6.6.1.1 Bezkręgowce/ makrozoobentos 

W materiale zebranym na obszarze sąsiadującej inwestycji (stanowiska 1-14 por. Rozdział „Opis 

metody badan  bezkręgowco w/makrozoobentosu”), łącznie zidentyfikowano obecnos c  

przedstawicieli 17 gatunko w makrobezkręgowco w dennych oraz podgromadę Oligochaeta 

(tabele poniz ej). 

Śkład taksonomiczny był typowy dla strefy dna płytkiego i s rednio-głębokiego. Zgodnie 

z obowiązującymi przepisami dotyczącym ochrony gatunkowej zwierząt tym Rozporządzenia 

Ministra Ś rodowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 

poz. 2183) z aden ze znalezionych taksono w nie reprezentuje gatunko w objętych ochroną i nie 

okres lono dla nich okreso w ochronnych.  

Śpos ro d stwierdzonych gatunko w jedynie Monoporeia affinis jest umieszczony na HELCOM Red 

List of Baltic Śea species in danger of becoming extinct (2013) w kategorii gatunki najmniejszej 

troski (LC - Least Concern). Na obszarze planowanej inwestycji obecnos c  pojedynczych 

osobniko w (2 osobniki) tego gatunku zanotowano tylko w okresie wiosennym (kwiecien ) 

na dwo ch stanowiskach badawczych. W trakcie prac odnotowano ro wniez  Marenzelleria neglecta 

kto ra ujęta jest w wykazie zwierząt potencjalnie niebezpiecznych HELCOM Guide to Alien Śpecies 

and Ballast Water Management in the Baltic Śea (2014). Obecnos c  przedstawicieli tego gatunku 

obserwowano na całym obszarze i we wszystkich okresach badan .  

Obecnos c  Marenzelleria neglecta i Oligochaeta stwierdzono w 97% zebranych pro b. Śtałymi 

składnikami zoocenozy dna były Hediste diversicolor, Mya arenaria, Macoma baltica i Corophium 

volutator. Przedstawiciele tych gatunko w byli obecni na wszystkich stanowiskach i we wszystkich 

sezonach badawczych.  

Zro z nicowany skład taksonomiczny s wiadczy o nie zaburzonych warunkach bytowania zespołu 

bezkręgowco w dennych. O dobrych warunkach tlenowych panujących w warstwie naddennej 

s wiadczą wyniki pomiaro w terenowych jak i obecnos c  gatunko w penetrujących osady denne. 
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Tabela 17 Skład taksonomiczny makrofauny dennej na poszczególnych stanowiskach badawczych w okresie wiosennym 
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Tabela 18 Liczebność makrofauny dennej (osobn.m-2) na poszczególnych stanowiskach badawczych w okresie wiosennym 

 

* obecnos c  taksonu stwierdzono na przedstawicielach Mollusca: M. balthica i H. ulvae 
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Tabela 19 Biomasa makrofauny dennej (gm-2) na poszczególnych stanowiskach badawczych w okresie wiosennym 

 

* obecnos c  taksonu stwierdzono na M. baltica i H. ventrosa; biomasa została okres lona łącznie i przypisana do odpowiedniego przedstawiciela 

Mollusca 
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Tabela 20 Skład taksonomiczny makrofauny dennej na poszczególnych stanowiskach badawczych w okresie letnim 
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Tabela 21 Liczebność makrofauny dennej (osobn.m-2) na poszczególnych stanowiskach badawczych w okresie letnim 

 

* obecnos c  taksonu stwierdzono na kamieniach 
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Tabela 22 Biomasa makrofauny dennej (gm-2) na poszczególnych stanowiskach badawczych w okresie letnim 

 

 * obecnos c  taksonu stwierdzono na kamieniach 
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Tabela 23 Skład taksonomiczny makrofauny dennej na poszczególnych stanowiskach badawczych w okresie jesiennym 
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Tabela 24 Liczebność makrofauny dennej (osobn.m-2) na poszczególnych stanowiskach badawczych w okresie jesiennym 

 

 * obecnos c  taksonu stwierdzono na przedstawicielach Mollusca: M. edulis i C. glaucum  
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Tabela 25 Biomasa makrofauny dennej (gm-2) na poszczególnych stanowiskach badawczych w okresie jesiennym 
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Na badanych stanowiskach (1-14) (aktualnie istniejący tor i planowane poszerzenie) skład 
taksonomiczny bentofauny był podobny, typowy dla osado w miękkich (piaszczystych 
i piaszczysto-mulistych). Gatunki ro z nicujące występowały w obszarze w niewielkiej liczebnos ci 
(pojedyncze osobniki). Zaro wno liczebnos c  jak i biomasa makrobezkręgowco w była wyz sza 
na stanowiskach zlokalizowanych w osi aktualnie istniejącego toru dostępowego do portu. 
W duz ej mierze ro z nice wynikają z większego udziału przedstawicieli Bivalvia. Ś rednie wartos ci 
liczebnos ci i biomasy bentofauny dla poszczego lnych stanowisk badawczych przedstawiono 
na rysunkach poniz ej. 

 

Rysunek 57 Średnia liczebność makrobezkręgowców dennych (osobn.*m-2) na poszczególnych stanowiskach badawczych  
(źródło: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.) 
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Rysunek 58 Średnia biomasa makrobezkręgowców dennych (g*m-2) na poszczególnych stanowiskach badawczych  
(źródło: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.) 

W okresie wiosennym w zebranym materiale zidentyfikowano obecnos c  przedstawicieli 15 

gatunko w makrobezkręgowco w dennych oraz podgromady Oligochaeta. Liczebnos c  

bezkręgowco w bentosowych na poszczego lnych stanowiskach wahała się w granicach od 416 

do 2477 osobniko w na metr kwadratowy (tabele powyz ej), a biomasa odpowiednio od 15,92 

do 143,79 gramo w mokrej masy formalinowej (m.m.f.) na metr kwadratowy powierzchni dna 

(tabele powyz ej). Us rednione wartos ci (s rednia arytmetyczna) wyniosły odpowiednio 1782 

osobniki i 74,62 gramy m.m.f. na metr kwadratowy w torze podejs ciowym oraz 864 osobniki 

i 44,95 gram m.m.f. na metr kwadratowy w planowanym poszerzeniu. Zaro wno liczebnos c  jak 

i biomasa bentofauny była wyz sza na stanowiskach zlokalizowanych w osi aktualnie 

funkcjonującego toru podejs ciowego. 

W okresie letnim w zebranym materiale zidentyfikowano obecnos c  Maxillopoda z jedynym 

przedstawicielem Amphibalanus przedstawicieli 14 gatunko w makrobezkręgowco w dennych 

oraz podgromadę Oligochaeta. Liczebnos c  bezkręgowco w bentosowych na poszczego lnych 

stanowiskach wahała się w granicach od 290 do 2597 osobniko w na metr kwadratowy (tabele 

powyz ej), a biomasa odpowiednio od 20,29 do 103,47 gramo w mokrej masy formalinowej 

(m.m.f.) na metr kwadratowy powierzchni dna (tabele powyz ej). Us rednione wartos ci (s rednia 

arytmetyczna) wyniosły odpowiednio 1647 osobniko w i 51,85 gramo w m.m.f. na metr 

kwadratowy w torze podejs ciowym oraz 1062 osobniki i 50,50 gramo w m.m.f. na metr 

kwadratowy w planowanym poszerzeniu. Liczebnos c  bentofauny była wyz sza na stanowiskach 

zlokalizowanych w osi aktualnie funkcjonującego toru podejs ciowego natomiast biomasa 

osiągnęła podobne wartos ci w obu badanych transektach i była niz sza od notowanej na bocznych 

stacjach kontrolnych. 



Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  130 / 373 

Jesienią w zebranym materiale zidentyfikowano obecnos c  przedstawicieli 14 gatunko w 

makrobezkręgowco w dennych oraz podgromadę Oligochaeta. Liczebnos c  bezkręgowco w 

bentosowych na poszczego lnych stanowiskach wahała się w granicach od 1189 

do 7860 osobniko w na metr kwadratowy (tabele powyz ej), a biomasa odpowiednio od 41,53 

do 164,86 gramo w mokrej masy formalinowej (m.m.f.) na metr kwadratowy powierzchni dna. 

Us rednione wartos ci (s rednia arytmetyczna) wyniosły odpowiednio 4394 osobniki i 65,67 

gramo w m.m.f. na metr kwadratowy w torze podejs ciowym oraz 3991 osobniki i 64,79 gramo w 

m.m.f. na metr kwadratowy w planowanym poszerzeniu.  

W obu badanych transektach (aktualnie istniejący tor i planowane poszerzenie), skład 

taksonomiczny bentofauny był podobny, typowy dla osado w miękkich (piaszczystych 

i piaszczysto-mulistych). Gatunki ro z nicujące występowały w niewielkiej liczebnos ci i były 

reprezentowane przez pojedyncze osobniki. Liczebnos c  i biomasa bentofauny w okresie 

wiosennym i letnim była podobna. Jesienią obserwowano wzrost wartos ci obu parametro w. Było 

to gło wnie wynikiem wzrostu udziału Gastropoda w liczebnos ci i Bivalvia w biomasie zoocenozy 

dna. Ro wniez  zmiennos c  przestrzenna wielkos ci biomasy w duz ej mierze była wynikiem ro z nego 

udziału przedstawicieli Bivalvia. 

W zebranym materiale w punktach badawczych 15-29, oznaczono 12 taksono w makrofauny 

bentosowej: małz e Cerastoderma glaucum, Macoma balthica i Mya arenaria; skorupiaki Balanus 

improvisus, Cyathura carinata, Rhitropanopeus harrisii i Corophium spp.; wieloszczety Hediste 

diversicolor, Marenzelleria neglecta i Pygospio elegans; skąposzczety (Oligochaeta). Śtruktura 

makrofauny bentosowej była zbliz ona na wszystkich analizowanych stanowiskach badawczych.  

Większos c  oznaczonych taksono w została zaklasyfikowana do taksono w absolutnie stałych. 

Pozostałe taksony zaklasyfikowano do taksono w akcesorycznych i przypadkowych. Ś rednia 

liczebnos c  makrozoobentosu wyniosła 7267 os.m-2, w tym liczebnos c  s limako w z rodzaju 

Hydrobia 5076 os.m-2. Ś rednia biomasa wyniosła 167,68 g mokrej masy m-2. Gło wny udział 

w tworzeniu biomasy przypadał na małz a Mya arenaria (41%) oraz pozostałe gatunki małz y 

i s limaki z rodzaju Hydrobia.  

Tabela 26 Średnia liczebność (N 'm-2, gdzie N - liczba osobników) i biomasa makrozoobentosu 
(g m.m m-2, gdzie m.m. - mokra masa) oraz wartości wskaźników określających rolę poszczególnych 
taksonów w badanej biocenozie (%)  

Takson Wskaz nik 
stałos ci C Liczebnos c  

Wskaz nik 
dominacji D 
dla liczebnos 

ci 

Biomasa 
Wskaz nik 
dominacji D 
dla biomasy 

Ologochaeta 60 21 0 0,01 0 
Hediste diversicolor 100 323 4 6,92 4 
Marenzelleria neglecta 100 228 3 2,36 1 
Pygospio elegans 27 13 0 0,01 0 
Balanus improvisus 40 - - - - 
Cyathura carinata 27 4 0 0,03 0 
Corophium spp. 93 1025 14 2,80 2 
Rhitropanopeus harrisii 13 1 0 0,24 0 
Hydrobia spp. 100 5076 70 18,26 11 
Cerastoderma glaucum 73 162 2 34,88 21 
Macoma balthica 100 133 2 32,66 19 
Mya arenaria 100 282 4 69,52 41 
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 Tabela 27 Liczebność (Nm-2, gdzie N -liczba osobników) i biomasa poszczególnych taksonów makrofauny (g m.m.m-2, gdzie m.m. - mokra masa) 
na analizowanych stanowiskach badawczych  
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Na podstawie uzyskanych wyniko w badan  prowadzonych w pobliz u planowanej inwestycji 

stwierdzono obecnos c  przedstawicieli bentofauny związanej z zespołem Macoma balthica 

i Mytilus edulis. Śkład taksonomiczny jest typowy dla strefy dna płytkiego i s rednio-głębokiego 

(Demel i Man kowski, 1951; Warzocha 1995). Wyłączając kolonie omułka, istnieje podobien stwo 

składu taksonomicznego w odniesieniu do bentofauny zasiedlającej obszar, z kto rego mają byc  

zdjęte osady i obszar planowanego składowania urobku. Nalez y podkres lic , z e w rejonie aktualnie 

funkcjonującego toru i na obszarze planowanego jego poszerzenia stwierdzono ro wniez  

pojedyncze osobniki omułka, natomiast nie stwierdzono ich obecnos ci w bezpos rednim 

sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji, jak tez  obszaro w przeznaczonych pod budowę 

falochrono w osłonowych z torami wodnymi.  

Zgodnie z danymi prezentowanymi przez Piesika i in. (2009), s rednie zagęszczenie omułka 

w Zatoce Gdan skiej wynosi niespełna jeden osobnik na metr kwadratowy, przy maksymalnym 

zagęszczeniu 10 osobn.m-2. Liczebnos ci stwierdzone na obszarze planowanej inwestycji są 

podobne.  

Zgodnie z danymi zawartymi w „Atlasie siedlisk dna polskich obszaro w morskich” (2009), 

na obszarze zachodniej częs ci Zatoki Gdan skiej oraz planowanych rezerwuaro w charakter 

osado w dennych jest zbliz ony. Z ro dła literaturowe (Wenne i Wiktor 1982, Wiktor 1990, Atlas 

siedlisk dna polskich obszaro w morskich. Waloryzacja przyrodnicza siedlisk morskich. 2009) 

wskazują na podobne rozmieszczenie omułka w rejonie Zatoki Gdan skiej w ro z nych okresach 

czasu. Ro wniez  w 2014 roku biomasa i jej rozmieszczenie nie odbiegało od wielolecia 

(J. Warzocha, informacja ustna). 

Na uwagę zasługuje ro wniez  fakt, z e ws ro d omułko w, obok gatunko w rodzimych, dogodne 

warunki bytowania znajdują ro wniez  taksony inwazyjne – w tym krabik amerykan ski 

(Rhithropanopeus harrisie), kto rego obecnos c  potwierdzono na obszarze planowanych 

rezerwuaro w. Gatunek ten wymieniany jest w HELCOM Guide to Alien Species and Ballast Water 

Management in the Baltic Sea (2014). Kolonie omułko w są tez  dogodnym siedliskiem bytowania 

i z erowania innego gatunku inwazyjnego - babki byczej (Neogobius melanostomus), (Śko ra, 

Rzez nik, 2001), kto ra jest ro wniez  uwzględniana we wspomnianym wyz ej opracowaniu HELCOM. 

W oparciu o uzyskane wyniki moz na stwierdzic , z e charakter biocenozy w rejonie planowanej 

inwestycji charakteryzuje się umiarkowanym/niskim stopniem bioro z norodnos ci. Nie 

stwierdzono gatunko w i siedlisk podlegających ochronie. Ws ro d dominujących pod względem 

liczebnos ci i biomasy organizmo w stwierdzono gatunki oportunistyczne, o szerokim zakresie 

tolerancji w odniesieniu do zro z nicowanych lub zmiennych warunko w s rodowiskowych. 

6.6.1.2 Ichtiofauna 

Na analizowanym obszarze, obejmującym dwa transekty badawcze (por. Rozdział 1.4). 

W połowach obejmujących sieci denne, pelagiczne i łososiowe odnotowano obecnos c  18 

gatunko w ryb (p. tabela poniz ej)  

Tabela 28 Gatunki ryb stwierdzone na poszczególnych transektach  
(Źródło: na podstawie Transprojekt Gdański Sp. z o.o.). 

Nazwa polska Nazwa łacin ska Transekt 1 Transekt 2 
babka bycza Neogobius melanostomus X X 
belona Belone belone X X 
certa Vimba vimba X X 
dobijak Hyperoplus lanceolatus X X 
dorsz Gadus morhua X X 
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Nazwa polska Nazwa łacin ska Transekt 1 Transekt 2 
gładzica Pleuronectes platessa X X 
jesiotr ostronosy Acipenser oxyrinchus X X 
kur diabeł Myoxocephalus scorpius X X 
okon  Perca fluviatilis X X 
parposz Alosa fallax X X 
sandacz Śander lucioperca X X 
stornia Platichthys flesus X X 
stynka Osmerus eperlanus X X 
szprot Śprattus sprattus X X 
s ledz  Clupea harengus X X 
troc  Śalmo trutta X X 
turbot Ścophthalmus maximus X X 
węgorzyca Zoarces viviparus X X 

Transekt 1 

Połoz ony w pobliz u projektowanej inwestycji, w niewielkiej odległos ci od brzegu i umocnien  

portowych. W trakcie badan  złowiono 4295 ryb, w tym az  70% frekwencji liczebnej i 78% 

wagowej stanowiła stornia. Pozostałe gatunki występowały znacznie mniej licznie, w tym 

gło wnie s ledz , okon , babka bycza i młodociane osobniki dorsza. Zanotowano takz e chronionego 

parposza. 

Tabela 29 Liczebność i masa wraz poszczególną frekwencją ryb odnotowanych w połowach 
pelagicznych, dennych i łososiowych w transekcie 1  
(Źródło: na podstawie Transprojekt Gdański Sp. z o.o.). 

Gatunek Liczebnos c  (sztuk) Frekwencja (%) Masa (g) Frekwencja (%) 
stornia 3003 69,9% 411447 77,6% 
okon  317 7,4% 29317 5,5% 
dorsz 274 6,4% 30116 5,7% 
s ledz  216 5,0% 17814 3,4% 
babka bycza 170 4,0% 10816 2,0% 
szprot 148 3,4% 1361 0,3% 
stynka 60 1,4% 2445 0,5% 
sandacz 46 1,1% 13452 2,5% 
dobijak 18 0,4% 465 0,1% 
certa 15 0,3% 4297 0,8% 
turbot 9 0,2% 1227 0,2% 
belona 8 0,2% 3680 0,7% 
gładzica 5 0,1% 428 0,1% 
jesiotr 1 0,0% 520 0,1% 
kur 1 0,0% 205 0,0% 
parposz 1 0,0% 237 0,0% 
troc  1 0,0% 1370 0,3% 
węgorzyca 1 0,0% 170 0,0% 
jesiotr 1 0,0% 611 0,1% 
suma 4295 100,0% 529977,5 100,0% 

Transekt 2  

Połoz ony w odległos ci około 3,5 km od planowanej inwestycji. W sieciach uz ytych na tej stacji 

badawczej złowiono łącznie 2229 ryb z wyraz ną dominacją storni (64% liczebnos ci i 77% masy). 

Kolejne gatunki to szprot, dorsz, s ledz  i stynka oraz w małych ilos ciach pozostałe gatunki 

wylistowane w poniz szej tabeli. Podobnie ja w przypadku transektu nr 1 zanotowano poło w 

chronionego parposza. 
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Tabela 30 Liczebność i masa wraz poszczególną frekwencją ryb odnotowanych w połowach 
pelagicznych, dennych i łososiowych w transekcie 2  
(Źródło: na podstawie Transprojekt Gdański Sp. z o.o.). 

Gatunek Liczebnos c  (sztuk) Frekwencja (%) Masa (g) Frekwencja (%) 
stornia 1435 64,4% 185631,1 77,0% 
szprot 241 10,8% 2174,7 0,9% 
dorsz 207 9,3% 24165,2 10,0% 
s ledz  145 6,5% 11211,3 4,7% 
stynka 100 4,5% 2864 1,2% 
dobijak 34 1,5% 1620,8 0,7% 
babka bycza 17 0,8% 892 0,4% 
turbot 11 0,5% 1702 0,7% 
okon  10 0,4% 1068 0,4% 
belona 8 0,4% 1737 0,7% 
sandacz 8 0,4% 5411,4 2,2% 
gładzica 4 0,2% 165 0,1% 
parposz 2 0,1% 537 0,2% 
troc  2 0,1% 1262 0,5% 
węgorzyca 2 0,1% 185 0,1% 
s ledz  2 0,1% 196,2 0,1% 
kur diabeł 1 0,0% 110 0,0% 
suma 2229 100,0% 240932,7 100,0% 

Charakterystyka wybranych gatunków ryb 

Dla celo w poro wnawczych między transektami wykonano analizę długos ci wybranych gatunko w 

(najliczniej występujących w poszczego lnych transektach). Zaprezentowano ro wniez  wyniki 

analiz wiekowych i pozostałych parametro w biologicznych zebranych w trakcie całego cyklu 

badan . Poniz ej zawarto kro tki opis dotyczący tych gatunko w, kto rych pro ba mogła zostac  uznana 

za reprezentatywną. Pozostałe gatunki złowiono w minimalnych ilos ciach, w związku z tym, poza 

liczebnos cią, trudno interpretowac  pozostałe dane biologiczne dotyczące tych taksono w. 

Przedstawiono ro wniez  standaryzowaną wydajnos c  (kg/h) dla gło wnych gatunko w w zalez nos ci 

od transektu oraz pory roku. 

Stornia  

W miesiącach jesiennych stornia występowała licznie na wszystkich transektach badawczych. 

Rozkłady długos ci storni złowionej w poszczego lnych stacjach były bardzo podobne zaro wno 

pod względem kształtu krzywych długos ci jak i frekwencji liczebnos ci storni w poszczego lnych 

klasach długos ci. Złowione ryby zawierały się w przedziale od 7 do 51 cm, ze szczytem frekwencji 

przy długos ci 23 – 25 cm. W rozkładzie grup wieku stwierdzono osobniki nalez ące do 9 klas 

wiekowych z dominacją 4 i 5 grupy, a więc ryb dorosłych (54%). Osobniki młodociane 

(juwenilne) stanowiły 21%. Pod względem wydajnos ci połowowej najwyz sze wartos ci 

zanotowano wiosną i latem w transekcie 1 (odpowiednio 17 i 12 kg/h). Wydajnos c  malała 

w kierunku od-brzegowym, poza jesienią, w kto rej wyniosła kilkakrotnie mniej (2-4 kg/h). 

Dorsz 

Rozkład długos ci dorszy złowionych we wszystkich transektach był podobny. Złowione osobniki 

mierzyły od 11 do 56 cm, ze szczytami frekwencji między 16 a 27 cm (ponad 76% całkowitej 

liczebnos ci). Mało licznie natomiast występowały ryby większe, stanowiące przedmiot 

zainteresowania ryboło wstwa (powyz ej 38 cm – w sumie zaledwie 25 osobniko w). W strukturze 

wiekowej dominowały ryby 2 letnie (ponad 42% frekwencji), łączenie osobniki młodociane (1 i 2 
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klasa wieku) stanowiły 61% połowu. Wydajnos ci połowowe sieci badawczych kształtowały się 

na relatywnie niskim poziomie (od 0 do 3,5 kg/h). 

Śledź 

W połowach badawczych stwierdzono osobniki mierzące od 11 do 33 cm ze szczytem frekwencji 

21-23 cm. Podobnie jak w przypadku storni i dorsza nie stwierdzono wyraz nych ro z nic 

między transektami. Rejon planowanej inwestycji jest miejscem tarła i z erowisk s ledzi, z tym 

z e obserwuje się większe koncentracje tarłowe raczej w ujs ciach Wisły Ś miałej i Martwej. 

Rozkład długos ci s ledzi łowionych we wrzes niu i paz dzierniku wskazuje, z e występują tam 

populacje dorosłe, natomiast s ledzie młodociane występowały nielicznie.  

Śtruktura wiekowa potwierdza tezę o dominacji ryb dorosłych, gło wnie 8, 9 i 10 grupy wieku. 

Śtanowiły one ponad 60% frekwencji wieku. Śtandaryzowane wydajnos ci sieci badawczych 

wyniosły od 0,1 do 2,4 sztuk/h. 

Szprot 

W połowach badawczych stwierdzono osobniki mierzące od 7 do 13 cm ze szczytem frekwencji 

11 cm. Podobnie jak w przypadku storni i dorsza nie stwierdzono ro z nic między transektami. 

W przypadku szprota to tarło odbywa się porcyjnie, w pierwszej fazie głębokowodnie, w drugiej 

w strefie powierzchniowej. Rejon inwestycji jest raczej miejscem odrostu faz młodocianych (1 i 2 

grupa wieku). Uzyskane wydajnos ci były bardzo niskie, wahały się od 0 do 2,1 sztuk/h.  

Okoń  

Występowanie okoni ograniczyło się gło wnie do transektu 1. Zanotowano ryby w przedziale 12-

29 cm, ze szczytami w długos ci 15 i 21 cm. W połowach wystąpiły zaro wno formy młodociane jak 

i dorosłe.  

Podsumowanie  

W połowach badawczych stwierdzono występowanie 18 gatunko w ryb, w tym cztery (dorsz, 

stornia, s ledz  i szprot) ma znaczenie przemysłowe. Odnotowano takz e dwa gatunki ryb 

chronionych (parposz, jesiotr ostronosy). Generalnie analizowane w połowach badawczych 

gatunki nie ro z niły się populacyjnie między transektami. Wyraz nym dominantem we wszystkich 

strefach była stornia. W strefie najbliz szej brzegowi i umocnien  portowych stwierdzono 

występowanie gatunko w słodkowodnych związanych z ujs ciem Wisły (certa, okon , sandacz). 

Do dalszej oceny wybrano gatunki poławiane komercyjnie, waz ne dla ekosystemu oraz chronione 

prawem (dorsz, stornia, s ledz , szprot, minogi, babkowate). 

  



Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  136 / 373 

6.6.1.3 Awifauna 

W okresie listopad 2015 – paz dziernik 2016 w trakcie kontroli wykonywanych na rzecz Urzędu 

Morskiego w Gdyni (Orbital, 2016) stwierdzono 157 021 ptako w z 34 gatunko w (p. rysunek 

poniz ej).  

 

 

Rysunek 59 Suma liczebności ptaków na poszczególnych kontrolach w kolejnych miesiącach. 

Liczebnos ci ptako w w rejonie Portu Po łnocnego cechowała bardzo duz a dynamika 

pomiędzy poszczego lnymi kontrolami. Ro z nice pomiędzy poszczego lnymi kolejnymi kontrolami 

wynosiły niejednokrotnie 300-400% (rysunek 59). 

Tabela 31 Maksymalne liczebności ptaków wodnych stwierdzane w Porcie w Gdańsku i 
na przylegających akwenach  
(źródło: Orbital 2016) 

L.p Gatunek 
Liczebność 

maksymalna 
na jednej kontroli 

Suma ptaków 
(wszystkie 
kontrole) 

Frekwencja (% liczeń, 
na których stwierdzono 

gatunek) 
1 Perkoz dwuczuby / Podiceps cristatus  699 8 710 86 % 
2 Perkozek / Tachybaptus ruficolis 1 4 11 % 
3 Perkoz rogaty / Podiceps auritus 9 33 19 % 
4 Perkoz zausznik / Podiceps nigricolis  4 16 14 % 
5 Czapla siwa / Ardea cinerea 48 274 64 % 
6 Kormoran / Phalacrocorax carbo 7 908 47 348 100 % 
7 Łabędz  niemy / Cygnus olor 169 1 953 100 % 
8 Łabędz  krzykliwy / Cygnus cygnus 3 3 3 % 
9 Ohar / Tadorna tadorna 4 6 6 % 
10 Gęgawa / Anser anser 1 4 11 % 
11 Gęs  białoczelna / Anser albifrons 1 1 3 % 
12 Gęs  zboz owa / Anser fabalis  1 1 3 % 
13 Czernica / Aythya fuligula 3 454 16 583 89 % 
14 Ogorzałka / Aythya marilla  52 82 11 % 
15 Głowienka / Aytya ferrina 3 4 6 % 
16 Lodo wka / Clangula hyemalis 1 671 10 972 53 % 
17 Krakwa / Anas strepera 6 6 3 % 
18 Cyraneczka / Anas crecca 11 11 3 % 
19 Krzyz o wka / Anas platyrhynchos  55 279 81 % 
20 Uhla / Melanitta fusca 210 813 28 % 
21 Gągoł / Bucephala clangula 83 297 44 % 
22 Edredon / Śometeria mollisima 29 68 28 % 
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L.p Gatunek 
Liczebność 

maksymalna 
na jednej kontroli 

Suma ptaków 
(wszystkie 
kontrole) 

Frekwencja (% liczeń, 
na których stwierdzono 

gatunek) 
23 Nurogęs  / Mergus merganser 323 2534 97 % 
24 Śzlachar / Mergus serrator 9 35 19 % 
25 Bielaczek / Mergus albellus 10 48 22 % 
26 Ś mieszka / Chroicocephalus ridibundus 5 005 9 437 83 % 
27 Mewa srebrzysta sensu lato 6 688 28 455 100 % 
28 Mewa siwa / Larus canus 6 031 25 610 78 % 
29 Mewa siodłata / Larus marinus 184 1 522 94 % 
30 Mewa czarnogłowa / Larus melanocephalus 4 4 3 % 
31 Mewa z o łtonoga / Larus fuscus 2 3 6 % 
32 Rybitwa rzeczna / Śterna hirundo 170 874 22 % 
33 Rybitwa czubata / Śterna sandvicensis 1 1 3 % 
34 Łyska / Fulica atra 160 976 47 % 
35 Piskliwiec / Tringa hypoleucos 5 15 14 % 
36 Biegus zmienny / Calidris alpina 8 8 3 % 
37 Biegus rdzawy / Calidris canutus 9 9 3 % 
38 Kamusznik / Arenaria interpres 3 3 3 % 
39 Śieweczka obroz na / Charadrius hiaticula 5 10 14 % 
40 Kulik wielki / Numenius arquata 3 3 3 % 
41 Kulik mniejszy / Numenius pheaopus 3 3 3 % 
42 Krwawodzio b / Tringa totanus 2 2 3 % 
43 Śieweczka rzeczna / Charadrius dubius 1 1 3 % 

 

Ptaki na obszarze portu w Gdan sku występowały bardzo niero wnomiernie. Najwyz sze 

liczebnos ci stwierdzano w basenie między pirsem rudowym, a gazowym, a takz e po zachodniej 

stronie pirsu paliwowego. Nieco mniej po wschodniej stronie terminalu T 1. Waz nym miejscem 

dla ornitofauny był ro wniez  falochrony w tym falochron wyspowy (miejsce przebywania 

większos ci kormorano w z obszaru). Na rysunkach poniz ej zostało to zilustrowane. 

 

Rysunek 60 Suma wszystkich ptaków stwierdzana na wydzielonych obszarach Portu w Gdańsku 
(podział na poszczego lne obszary przedstawiono na rysunku 5) 
 (źródło: Orbital 2016). 
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Rysunek 61 Ptaki wodno-błotne (z wyłączeniem mew i kormoranów) stwierdzana na wydzielonych 
obszarach Portu w Gdańsku w cyklu rocznym  
(podział na poszczego lne obszary przedstawiono na rysunku 5) 
(źródło: Orbital 2016). 
 

  

Rysunek 62 Miejsca na terenie portu 
o najliczniejszym występowaniu ptaków 
(z wyłączeniem mew). 

Rysunek 63 Miejsca na terenie portu 
o najliczniejszym występowaniu mew. 
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6.6.1.3.1  Dynamika i  charakterystyka występowania wybranych gatunków  
wodno-błotnych  

Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus (No = 8 710 osobniko w, Ns = 31 stwierdzen ) 

 

Rysunek 64 Dynamika występowania perkoza dwuczubego w cyklu miesięcznym  
(źródło: Orbital 2016) 
 

 

Rysunek 65 Dynamika występowania perkoza dwuczubego  
(źródło: Orbital 2016) 

 

Perkoz rogaty Podiceps auritus  

W siedmiu spotkaniach odnotowano łącznie 33 ptaki (p. rysunek poniz ej). Ptaki obserwowano 

zaro wno na obszarze wewnętrznych baseno w jak ro wniez  po obu stronach portu – 

przy terminalu DCT i pirsie paliwowym. Śtwierdzany zwykle pojedynczo bądz  w grupkach 

do trzech ptako w znacznie liczniej w trakcie migracji wiosennej. 
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Rysunek 66 Dynamika występowania perkoza rogatego  
(źródło: Orbital 2016). 

Czapla siwa Ardea cinerea (No = 274 osobniki, Ns = 23 stwierdzenia) 

Czaple przebywały na obszarze portu zwykle w okresie po lęgowym, choc  nielicznie ro wniez  

w okresie lęgowym obserwowano kilka osobniko w (p. rysunek poniz ej). Ptaki odpoczywały 

na konstrukcjach portowych, często w towarzystwie kormorano w. Nielicznie ro wniez  na plaz y 

za terminalem DCT. 

 

Rysunek 67 Dynamika występowania czapli siwej  
(źródło: Orbital 2016) 
 

Kormoran Phalacrocorax carbo (No = 47 348 osobniko w, Ns = 36 stwierdzen ) 

W porcie ptaki najczęs ciej obserwowano odpoczywające przede wszystkim na falochronie 

wyspowym oraz falochronach osłonowych Naftoportu. Największą koncentrację blisko 

8000 osobniko w odnotowano 29.09.2016. Zwykle liczebnos c  ptako w w obrębie portu zwiększała 

się w godzinach wieczornych, kiedy kormorany gromadziły się na noclegowisko. Ptaki 

stwierdzano ro wniez  odpoczywające na pirsie paliwowym, a takz e (choc  znacznie mniej licznie), 

z erujące w basenach portowych. Najliczniej stwierdzany w sierpniu i wrzes niu, w kolejnych 

miesiącach juz  znacznie mniej licznie. Zilustrowane to zostało na rysunkach poniz ej.  
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Rysunek 68 Dynamika występowania kormorana w cyklu miesięcznym  
(źródło: Orbital 2016). 

 

 

Rysunek 69 Dynamika występowania kormorana 
 (źródło: Orbital 2016). 
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Rysunek 70 Miejsca na terenie portu 
o najliczniejszym występowaniu perkozów 
dwuczubych. 

Rysunek 71 Miejsca na terenie portu 
o najliczniejszym występowaniu kormoranów. 

 

Łabędź niemy Cygnus olor (No = 1 935 osobniko w, Ns = 36 stwierdzen ) 

Gatunek regularnie spotykany na obszarze portu. Najmniej licznie w okresie zimowym, kiedy 

regularnie stwierdzano ok 20 osobniko w (p. rysunek poniz ej). W okresie kwiecien -sierpien  

regularnie juz  powyz ej 60 osobniko w. Najwięcej – 169 odnotowano w II dekadzie sierpnia.  

 

Rysunek 72 Dynamika występowania łabędzi niemych  
(źródło: Orbital 2016). 

 

Czernica Aythya fuligula (No = 16 583 osobniki, Ns = 32 stwierdzenia) 

Najliczniejsza z grąz yc i jeden z najliczniejszych gatunko w w obszarze. Obserwowana gło wnie 

w okresie paz dziernik – styczen . Gatunek zazwyczaj tworzący zwarte stado osiągającym 
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niejednokrotnie liczebnos c  przekraczającą 3 tys. osobniko w. Śtwierdzana praktycznie wyłącznie 

w basenie po po łnocno-zachodniej stronie pirsu rudowego. Od lutego do kon ca wrzes nia juz  tylko 

niewielkie grupki i pojedyncze osobniki. Zazwyczaj obserwowane razem z nielicznymi 

nurogęsiami, perkozami dwuczubymi i bielaczkami. 

 

Rysunek 73 Dynamika występowania czernicy w cyklu miesięcznym 
 (źródło: Orbital 2016). 

 

 

Rysunek 74 Dynamika występowania czernicy 
 (źródło: Orbital 2016). 

 

Ogorzałka Aythya marilla  

W okresie zimowym nieliczne ptaki stwierdzano w zimującym stadzie czernicy. Gatunek 

stwierdzono czterokrotnie – najliczniej odnotowano w III dekadzie lutego 52 ptaki.  

 

Lodówka Clangula hyemalis (No = 10 972 osobniki, Ns = 19 stwierdzen ) 

Druga pod względem liczebnos ci kaczka w obszarze. Licznie stwierdzana na akwenach 

graniczących z portem. Niejednokrotnie na obszarze przyległym do 2 km po obu stronach portu 

(poza monitorowanym obszarem) przebywało ponad 6 tys. osobniko w. W granicach obszaru 

badawczego liczebnos ci rzadko przekraczały 1600 ptako w. Gatunek liczny do kon ca marca. 

Zilustrowane to zostało na rysunkach poniz ej. 
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Rysunek 75 Dynamika występowania lodówki  
(źródło: Orbital 2016). 

 

  

Rysunek 76 Rysunek 6. Miejsca na terenie portu 
o najliczniejszym występowaniu łabędzi 
niemych. 

Rysunek 77 Rysunek 7. Miejsca na terenie portu 
o najliczniejszym występowaniu czernicy. 

 

Krzyżówka Anas platyrhynchos (No = 279 osobniko w, Ns = 29 stwierdzen ) 

Gatunek stwierdzany nielicznie przez cały rok, w okresie lęgowym obserwowano wyłącznie 

grupki samco w i pojedyncze samce. Najliczniej ponad 50 ptako w odnotowano w ostatnich dniach 

grudnia.  
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Rysunek 78 Dynamika występowania krzyżówki  
(źródło: Orbital 2016). 

 

Uhla Melanitta fusca (No = 813 osobniko w, Ns = 10 stwierdzen ) 

Obserwowana wyłącznie w okresie zimowania. Zdecydowana większos c  stwierdzen  dotyczyła 

ptako w obserwowanych po zachodniej stronie Naftoportu.  

 

Rysunek 79 Dynamika występowania uhli  
(źródło: Orbital 2016). 

 

Gągoł Bucephala clangula (No = 297 osobniko w, Ns = 16 stwierdzen ) 

Gągoły odnotowywano nielicznie, gło wnie od stycznia do początko w marca. Najczęs ciej 

stwierdzany po wschodniej stronie terminala DCT. 
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Rysunek 80 Dynamika występowania gągoła 
(źródło: Orbital 2016). 

 

Edredon Śomateria mollisima  

Obserwowany bardzo nielicznie i nieregularnie, zwykle w miesiącach zimowych. Wszystkie 

obserwacje dotyczą obszaru po zachodniej stronie od Naftoportu. Na przełomie maja i czerwca 

kilkakrotnie odnotowano grupkę czterech samco w.  

 

Rysunek 81 Dynamika występowania edredona  
(źródło: Orbital 2016).  

 

Nurogęś Mergus merganser (No = 2 534 osobniko w, Ns = 35 stwierdzen ) 

Gatunek obserwowany regularnie. Ptaki zwykle obserwowano w zachodniej częs ci portu 

w grupach nieprzekraczających kilkunastu osobniko w. Gatunek najliczniejszy w obszarze w lipcu 

i sierpniu, kiedy to do stałych rezydento w dołączały migrujące młode osobniki. Najliczniej 

stwierdzono 323 ptaki 36 sierpnia 2016. W marcu-kwietniu – na początku okresu lęgowego juz  

tylko kilkanas cie ptako w w obszarze. Zilustrowane to zostało na rysunkach poniz ej. 
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Rysunek 82 Dynamika występowania nurogęsi w cyklu miesięcznym  
(źródło: Orbital 2016). 

 

 

Rysunek 83 Dynamika występowania nurogęsi  
(źródło: Orbital 2016). 

 



Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  148 / 373 

  

Rysunek 84 Miejsca na terenie portu 
o najliczniejszym występowaniu lodówki. 

Rysunek 85 Miejsca na terenie portu 
o najliczniejszym występowaniu nurogęsi. 

 

Szlachar Mergus serrator (No = 35 osobniko w, Ns = 7 stwierdzen ) 

Bardzo nielicznie stwierdzany w okresie listopad-marzec. Zwykle w niewielkich grupkach 2-4 

ptako w. 

 

Rysunek 86 Dynamika występowania szlacharów  
(źródło: Orbital 2016). 

 

Śmieszka Chroicocephalus ridibundus (No = 9 437 osobniko w, Ns = 30 stwierdzen ) 

Ptaki obserwowano w obszarze praktycznie przez cały rok. Dynamika silnie zniekształcona 

godziną prowadzonej obserwacji. Wszystkie popołudniowe obserwacje wykazywały wielokrotnie 
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większą reprezentację ptako w, kto re wykorzystywały konstrukcie portowe do bezpiecznego 

nocowania.  

 

 

Rysunek 87 Dynamika występowania śmieszki  
(źródło: Orbital 2016). 

 

Mewa srebrzysta sensu lato (No = 28 435 osobniko w, Ns = 36 stwierdzen ) 

Z uwagi na problemy diagnostyczne do gatunku mewa srebrzysta „sensu largo” zaliczono mewy 

srebrzyste Larus argentatus, mewy białogłowe Larus cachinnans i mewę roman ską Larus 

michahellis. Zdecydowaną większos c  stanowiły mewy srebrzyste, jednak – szczego lnie 

w okresach ciepłych – częs c  ptako w stanowiły osobniki z pozostałych dwo ch gatunko w, 

przy czym mewa roman ska stanowiła niewielką częs c .  

Ptaki w obszarze przebywały przez cały sezon, najliczniej w okresie zimowym. Wydaje się 

niezwykle prawdopodobne z e tereny portowe wykorzystuje (jako noclegowisko) min 

12 000 osobniko w. 

 

Rysunek 88 Dynamika występowania mewy srebrzystej  
(źródło: Orbital 2016). 
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Mewa siwa Larus canus (No = 25 610 osobniko w, Ns = 28 stwierdzen ) 

Gatunek licznie zimujący na terenie portu. Najliczniej obserwowany na kontrolach wieczorno-

nocnych. Wydaje się z e w okresie zimowym w porcie nocuje min. 10 000 ptako w tego gatunku.  

 

Rysunek 89 Dynamika występowania mewy siwej  
(źródło: Orbital 2016). 

 

Mewa siodłata Larus marinus (No = 1 522 osobniko w, Ns = 34 stwierdzenia) 

Gatunek obserwowany przez cały sezon. Licznie w okresie sierpien -luty, kiedy na obszarze portu 

niejednokrotnie spotykano powyz ej 120 osobniko w. W okresie lęgowym obserwowano 

pojedyncze niedojrzałe ptaki w liczbie nieprzekraczającej 10 osobniko w.  

 

Rysunek 90 Dynamika występowania mewy siodłatej  
(źródło: Orbital 2016). 

 

Rybitwa rzeczna Sterna hirundo 

W obszarze (na platformach na pirsie rudowym) znajdowała się jedna z dwo ch kolonii tego 

gatunku nad Zatoką Gdan ską. Ptaki w okresie lęgowym przebywały w obszarze na kaz dej 

z kontroli. Maksymalnie odnotowano 170 lotnych ptako w.  
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Łyska Fulica atra (No = 976 osobniko w, Ns = 17 stwierdzen ) 

W obszarze stwierdzano praktycznie wyłącznie ptaki w okresie listopad-marzec (I dekada). Ptaki 

zimowały na obszarze portu nielicznie w pierwszym okresie nie przekraczającym 40-

50 osobniko w. Na przełomie marca i kwietnia liczba ptako w uległa potrojeniu.  

 

Rysunek 91 Dynamika występowania łyski 
 (źródło: Orbital 2016) 
 

6.6.1.3.2  Okres lęgowy  

W okresie maj-sierpien  na całym obszarze objętym monitoringiem (por. rozdz. 1.4), ro wnolegle 

prowadzono prace związane z oceną liczebnos ci gniazdujących w obszarze ptako w (Orbital, 

2016). Badania dotyczyły wyłącznie ptako w wodno-błotnych. W trakcie prowadzonych prac 

kaz dorazowo mapowano stwierdzone ptaki, jak ro wniez  w toku prowadzonych prac starano się 

okres lic  sukces lęgowy danego gatunku w obszarze.  

W trakcie prac wykazano potwierdzone gniazdowanie trzech gatunko w: 

 rybitwy rzecznej,  

 mewy srebrzystej; 

 s mieszki.  

Kilkakrotnie w trakcie prac na obszarze odnotowano sieweczki obroz ne Charadrius hiaticula 

i krzyz o wki Anas platyrchynhos, jednak w obu przypadkach  nie udało się potwierdzic  

gniazdowania.  

Tabela 32 Liczba gniazdujących ptaków wodno-błotnych w sezonie 2016. 
l.p. Gatunek Liczba gniazdujących par 
1 Mewa srebrzysta Larus argentatus 16 
2 Mewa s mieszka Chroicepchalus ridibundus 5 
3 Rybitwa rzeczna Sterna hirundo 79 

Mewa srebrzysta Larus argentatus  

Ptaki gniazdowały w trzech miejscach w obszarze: w rejonie bazy naftoportu, na Pirsie Rudowym 

oraz na falochronie wyspowym. Na obszarze Naftoportu odnotowano trzy pary, przy czym jedna 

z par podjęła pro bę gniazdowania na jednym z dacho w, natomiast dwie pary budowały gniazda 

przy dalbach cumowniczych na nabrzez u. Gniazda na nabrzez u uległy zniszczeniu, Para 

gniazdująca na dachu porzuciła gniazdo z nieznanych powodo w. Na Pirsie Rudowym 



Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  152 / 373 

do gniazdowania przystąpiły trzy pary – dwie pary zbudowały gniazda na oczepach pirsu, jedna 

na kon cowym odcinku pokładu pirsu. Wszystkie uległy zniszczeniu – prawdopodobnie w wyniku 

drapiez nictwa lisa. Na falochronie wyspowym do lęgo w przystąpiło 10 par (maksymalna 

liczebnos c  wysiadujących ro wnoczes nie ptako w). Regularne cumowanie barek i szaland 

(pracujących przy pogłębieniu basenu przy T 2) przy falochronie wyspowym i częsta penetracja 

siedliska przez pracowniko w w całym okresie lęgowym doprowadziło do strat w większos ci 

lęgo w. W latach 2011-2013 na falochronie wyspowym rokrocznie gniazdowało od 10 do 13 par. 

 

Rysunek 92 Miejsca gniazdowania mewy srebrzystej Larus argentatus.  
Z o łtą linią zaznaczono obszar inwestycyjny 
 (źródło: na podstawie Orbital 2016).  

 

Mewa śmieszka Chroicocephalus ridibundus 

Gniazdowanie potwierdzono w jednym miejscu w obszarze – 5 par gniazdowało na Pirsie 

Rudowym. Dwie pary zbudowały gniazda na pokładzie w bezpos rednim sąsiedztwie platform 

dla rybitw, dwie kolejne na samych platformach, jedna na oczepie po stronie wschodniej pirsu. 

Śtratami zakon czyły się cztery lęgi – dwa gniazda zostały opuszczone na etapie budowy (jedno 

na pokładzie i jedno na platformie), dwa zas  po zniesieniu jednego jaja. Jedyny udany lęg 

z sukcesem potwierdzono na jednej z platform gdzie udało się ptakom dorosłym wyprowadzic  

trzy młode.  
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Rysunek 93. Miejsca gniazdowania mewa śmieszka Chroicocephalus ridibundus.  
Z o łtą linią zaznaczono obszar inwestycyjny 
(źródło: na podstawie Orbital 2016). 

 

Rybitwa rzeczna Sterna hirundo  

Gatunek od kilkunastu lat gniazduje na pirsie rudowym w Porce Po łnocnym. Od 2011 ptaki 

gniazdują na pięciu przygotowanych platformach gniazdowych ulokowanych w kon cowym 

odcinku pirsu, zamontowanych w ramach działan  kompensacyjnych wynikających 

z przekształcen  związanych ze wznowieniem działalnos ci gospodarczej w nasadowej częs ci pirsu 

(gdzie uprzednio gniazdowały ptaki). 

W sezonie 2016 pomimo prowadzonych intensywnych prac na przyległym basenie (pogłębianie) 

i konserwacji podpo r pirsu (piaskowanie) ptaki przystąpiły do lęgo w, choc  w przeciwien stwie 

do lat ubiegłych sezon lęgowy zakon czył się w połowie sierpnia (wylot ostatnich młodych 

ptako w) nie zas  w początkach wrzes nia. Wydaje się z e w sezonie 2016 w kolonii nie pojawiły się 

ptaki, kto re straciły lęgi w innych miejscach i powtarzały lęgi w kolonii w Porcie. 

W całym analizowanym sezonie lęgowym odnotowano 79 zniesien  rybitw rzecznych, z kto rych 

trzy znajdowały się poza platformami na pokładzie pirsu. Ilos c  lęgo w zakon czonych pełnym 

sukcesem (wylotem z kolonii) jest trudna do okres lenia z uwagi na mieszanie się ptako w 

na platformach. W toku sezonu 7 gniazd uległo zniszczeniu/opuszczeniu przez ptaki. Kolonie 

lęgową w 2016 opus ciło minimum 156 młodych (lotnych) ptako w. 
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Rysunek 94 Miejsca gniazdowania rybitw rzecznych Sterna hirundo.  
Z o łtą linią zaznaczono obszar inwestycyjny 
 (z ro dło: na podstawie Orbital 2016). 

 

W poro wnaniu do lat ubiegłych (2011-2013) z kto rych dysponowano poro wnywalnymi 

kompleksowymi danymi, na badanym obszarze nie potwierdzono gniazdowania następujących 

gatunko w: 

 ohar Tadorna tadorna. W latach 2011-2013 na częs ci badanego obszaru (basen 

po zachodniej stronie Pirsu Rudowego) odnotowywano od 1-3 par. W sezonie lęgowym 

2016 nie stwierdzono stacjonarnych ptako w, jedynie w okresie migracji wiosennej 

na dwo ch kontrolach na przełomie lutego i marca odnotowano do 2 par.  

 sieweczka rzeczna Charadrius dubius. W latach 2011-2013 na obszarze gniazdowało od 2-

3 par ptako w. Jedna par regularnie odbywała lęgi na powierzchni II d (ryc. I), pozostałe 

pary stwierdzano na obszarze zajętym obecnie przez terminal T 2. Na powierzchni II d 

w sezonie 2016 trwały intensywne prace refulacyjne nie pozwalające na osiedlenie się 

ptako w, pomimo ich stałej obecnos ci ptako w na początku okresu lęgowego.  

 sieweczka obroz na Charadrius hiaticula. Kilkakrotnie w okresie lęgowym stwierdzano 

pojedyncze ptaki i pary ptako w zaro wno na Pirsie Rudowym jak i na obszarze nowo 

budowanego (sezon 2016) parkingu przy DCT. Oba stanowiska nie zostały trwale zajęte, 

a jedynie odwiedzane przez ptaki kto re bądz  straciły lęgi, bądz  je pro bowały ponowic  poza 

obszarem działan  łagodzących prowadzonych po wschodniej stronie terminalu 

kontenerowego DCT. W okresie 2011-2013 na obszarze gniazdowało od 2-3 par ptako w. 
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Najbliz sze zajęte stanowisko znajduje się po wschodniej stronie terminalu i zajęte jest 

przez min 2-3 pary ptako w – podobnie jak w latach 2011-2013 kiedy na obszarze 

gniazdowały regularnie 2 pary.  

 krzyz o wka Anas platyrhynchos. W sezonie 2016 nie potwierdzono obecnos ci lęgowych 

ptako w w obszarze. W latach 2011-2013 odnotowywano min 2-3 gniazdujące samice, 

przy czym corocznie min 2 samice wysiadywały na Pirsie Rudowym. W 2016 w związku 

z trwającymi pracami związanymi z konserwacją podpo r ptaki nie podjęły 

prawdopodobnie (brak moz liwos ci pełnej kontroli wszystkich potencjalnych miejsc 

pod pokładem pirsu) pro by lęgu.  

 edredon Somateria mollissima. 1 czerwca 2012 stwierdzono samicę wodzącą s wiez o 

wyklute 4 młode, z kto rych do 31 lipca przetrwały trzy wyros nięte pisklęta. W 2011 

i 2013 r. jedną wysiadującą samice odnotowano na falochronie wyspowym na wysokos ci 

DCT. Nie odnotowano sukcesu lęgowego. Od 2013 nie potwierdzono gniazdowania 

gatunku. 

 nurogęs  Mergus merganser. W sezonie 2016 na całej powierzchni nie odnotowano samic 

wodzących młode zaro wno s wiez o wyklute jak ro wniez  samic z młodymi juz  

wyros niętymi mogącym sugerowac  odbywanie lęgo w poza obszarem. W latach 2011-2013 

stwierdzono odpowiednio od 4 do 7 par wodzących młode. Odnotowywano jedynie 

samice z małymi 1-3 dniowymi pisklętami by uniknąc  zawyz enia liczebnos ci, bądz  uznania 

za lęgowe samic, kto re przypłynęły z bezpos redniej okolicy obszaru. Biorąc pod uwagę 

liczbę samic z sukcesem oraz liczbę samic, kto re w początkowym okresie lęgo w 

przebywały na obszarze planowanej inwestycji, oraz presję drapiez niko w znacząco 

ograniczających sukces lęgowy, nalez y przyjąc , z e w samym tylko 2012 r. gniazdowało 

w częs ci badanego obszaru (ograniczonego do obszaru Pirsu Rudowego i terminalu DCT 

i przylegających baseno w) 12-14 samic. 

 

 

6.6.1.4 Teriofauna morska 

W wodach Zatoki Gdan skiej regularnie występują cztery gatunki ssako w: 

 szarytka morska (foka szara) Halichoerus grypus fabr. (najczęs ciej i najliczniej spotykana), 

 foka obrączkowana Phoca hispida (obserwacje pojedynczych osobniko w odnotowywano 

wzdłuz  całego polskiego wybrzez a), 

 foka pospolita Phoca Witulina (w wodach Zatoki i na polskim wybrzez u odnotowywane są 

pojedyncze osobniki), 

 mors win Phocaena phocaena L. (stwierdzany rzadko w wodach Zatoki). 

Foka szara jest jedynym gatunkiem występującym regularnie na południowym Bałtyku 

i tworzącym tu obecnie niewielkie skupiska. Zasiedla gło wnie strefę przybrzez ną, wpływając 

niekiedy rzekami w głąb lądu. Pozostałe dwa gatunki fok bałtyckich to, najmniejsza z nich, foka 

obrączkowana, zamieszkująca po łnocny Bałtyk do granicy zasięgu zimowej pokrywy lodowej 

oraz foka pospolita, tworząca nieliczne kolonie na południowych wybrzez ach Śzwecji i w Danii. 

Jak dotąd, foki szare w polskiej strefie brzegowej obserwowano podczas odpoczynku, linienia 

i z erowania, nie obserwowano natomiast podejmowania godo w ani rozrodu. Rozmieszczenie fok 

szarych związane jest w niekto rych okresach z ycia z dostępnos cią bazy pokarmowej (Thompson 
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i in. 1991), a w innych – z dostępnos cią siedlisk lądowych (w niekto rych przypadkach zamiennie 

lodu), niezbędnych dla realizacji najwaz niejszych etapo w cyklu z yciowego tj. rozrodu i linienia, 

a takz e odpoczynku. Foka szara jest gatunkiem migrującym. Charakterystyczna jest dla niej duz a 

mobilnos c  i dalekie wędro wki w całym zasięgu występowania populacji (Śjo berg 1999, Śjo berg 

i Ball 2000). 

Foki szare spotykane są na całym polskim wybrzez u (Pawliczka 2012). Najwięcej przypadko w ich 

obecnos ci odnotowuje się w rejonie Zatoki Gdan skiej, w tym Zatoki Puckiej i ujs cia Wisły 

oraz odmorskiej częs ci Po łwyspu Helskiego. Najwięcej obserwacji fok szarych dotyczy rezerwatu 

„Mewia Łacha” w Ujs ciu Wisły Przekop. 

W wyniku badan  prowadzonych w ramach projektu ŚAMBAH stwierdzono występowanie dwo ch 

populacji mors wina – wschodniej oraz południowo-zachodniej. Populacja wschodnia - 

ok. 500 osobniko w, jest rozproszona na duz ym obszarze, obejmującym ro wniez  rejon Zatoki 

Gdan skiej. Według badan , prawdopodobien stwo zarejestrowania w rejonie Zatoki Gdan skiej 

detekcji wynosi 0 - 1% w sierpniu (przy maksymalnych wartos ciach 50-60%) i 10 - 30% w lutym. 

Populacja pd.-zach. jest w okresie letnim duz o bardziej zagęszczona, na mniejszym obszarze, 

z liczbą osobniko w wynoszącą ok. 20 000, z prawdopodobien stwem detekcji wynoszącym tam 

90 - 100%23.  

 

 

Rysunek 95 Prawdopodobieństwo detekcji morświna zwyczajnego latem (maj-pażdziernik) i zimą 
(listopad-kwiecień) 
Źródło: LIFE+ SAMBAH project 2016. Final report covering the project activities from 01/01/2010 to 30/09/2015. 
Reporting; Date: 29/02/2016. http://www.sambah.org/SAMBAH-Final-Report-FINAL-for-website-April-2017.pdf 
 
  

                                                        

23 www.sambah.org 
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6.6.2 Ogólny opis zaplecza lądowego inwestycji 

Ze względu na realizację przedsięwzięcia w całos ci w obrębie akwenu morskiego, poza obszarem 

lądowym, charakterystyka ekosystemo w lądowych została ograniczona, gło wnie do zagadnien  

związanych z najbliz szym pasem wydmowo - les nym, połoz onym ok. 300 m na południe 

od wschodniej częs ci planowanej inwestycji. Ta częs c  terenu jest pod względem uwarunkowan  

przyrodniczych najbardziej istotna, ze względu na to, z e stanowi obszar działan  łagodzących 

związanych z budową terminala T2, prowadzonych na podstawie decyzji o s rodowiskowych 

uwarunkowaniach znak  RDOŚ -Gd-WOO-4211.29.2013.AT.9 z dnia 28.03.2014r. Działania 

łagodzące podjęte zostały dla gatunko w ptako w, stanowiących przedmioty ochrony w granicach 

obszaru Natura 2000 „Zatoka Pucka”. Najbardziej istotną kwestią, związaną z oddziaływaniem 

planowanej inwestycji, jest jej potencjalny wpływ na skutecznos c  ww. działan  łagodzących. 

W związku z tym charakterystykę elemento w przyrodniczych tego terenu ograniczono do: 

 awifauny, ze szczego lnym uwzględnieniem ptako w lęgowych chronionych w ostoi Natura 

2000 i podlegających działaniom łagodzącym oddziaływania; 

 szaty ros linnej – jako podstawowego element okres lającego warunki siedliskowej ptako w 

lęgowych.  

Zaplecze lądowe planowanego przedsięwzięcia stanowią silnie przekształcone, zainwestowane 

tereny portowe. Jedynie w dalszym otoczeniu – wschodniej częs ci inwestycji rozciąga się pas 

wybrzez a o charakterze zbliz onym do naturalnego. Jest to obszar występowania zro z nicowanych 

ekosystemo w nadmorskich, kto re jednak od wielu lat (co najmniej od początku XX w.) pozostają 

pod wpływem ro z norodnych bezpos rednich i pos rednich form antropopresji. Ma to związek 

zaro wno umacnianiem brzegu i depozycją obcego substratu, z dawnym wykorzystaniem tego 

terenu jako miejsca posadowienia umocnien  militarnych (bunkry, wykopy), a takz e nielegalnym 

wydobyciem bursztynu. Antropopresja na ten obszar wynika ro wniez  z obecnego sąsiedztwa 

tereno w przemysłowych Portu Po łnocnego, a takz e z uz ytkowania rekreacyjnego pasa plaz y, 

wydm i lasu. W ramach działan  związanych z przyrodniczymi działaniami łagodzącymi 

przedmiotowy teren został ogrodzony siatką i jest monitoriowany, co wykluczyło częs c  opisanych 

wyz ej presji. 

6.6.3 Roślinność i siedliska przyrodnicze oraz awifauna zaplecza lądowego 

6.6.3.1 Ogo lna charakterystyka szaty ros linnej 

Na zapleczu lądowym inwestycji, poza obszarem stricte portowym, w pasie szerokos ci ok. 200m 

występują zbiorowiska wydmowe. Przy brzegu morskim są to gło wnie zbiorowiska wydm 

nadmorskich z dominującą piaskownicą zwyczajną Ammophila arenaria, lokalnie takz e 

z Honkenią piaskową Honkenya peploides. Przy brzegu spotykane są takz e niewielkie 

powierzchnie zbiorowisk nakidzinowych z udziałem rukwieli nadmorskiej Cakile maritima 

i rzadziej łobodą oszczepowatą Atriplex prostrata. W dalszej odległos ci od brzegu wykształcają się 

płaty muraw wydmy szarej Helichryso-Jasionetum, z udziałem m.in.: jasien ca piaskowego Jasione 

montana, turzycy piaskowej Carex arenaria, czy szczotlichy siwej Corynephorus canescens.  

Nadmorskie wydmy białe na obszarze opracowania występują w kompleksie przestrzennym 

ze zbiorowiskami wydmy szarej, a granica między nimi jest arbitralna. Fizjonomicznie są to 

wąskie, paraboliczne wały piasku, wykształcone ro wnolegle do linii brzegowej morza; wyjątkowo 

i na niewielką skalę pojawiają się wto rnie i raczej na kro tko na zawietrznym stoku wału 

wydmowego w miejscach, gdzie z ro z nych przyczyn zanikła pokrywa ros linnos ci wydmy szarej. 
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Śtały ruch piasku i okresowy wpływ abrazji są czynnikami warunkującymi niestabilnos c  układu. 

Śtwierdzono tu występowanie zespołu Elymo-Ammophiletum arenariae typicum, bardzo 

odpornego na znaczne zawiewanie i odwiewanie w skali rocznej oraz silną insolację. Gatunkami 

dominującymi są piaskownica zwyczajna Ammophila arenaria, trzcinnikownica bałtycka 

xCalammophila baltica i groszek nadmorski Lathyrus japonicus subsp. maritimus oraz mniej liczne 

wydmuchrzyca piaskowa Leymus arenarius. Śtałymi gatunkami towarzyszącymi są: jastrzębiec 

baldaszkowaty nadmorski Hieracium umbellatumv var. dunense i kostrzewa kosmata Festuca 

villosa. Pojedynczo występuje wiesiołek dwuletni Oenothera biennis.  

Wydma biała w granicach opracowania rozciąga się na odcinku ok. 250 m i zajmuje szacunkową 

powierzchnię ok. 0,9 ha. 

Psammofilne zbiorowiska wydmy szarej występują wyłącznie jako pas wydmy o zmiennej 

szerokos ci i wysokos ci, utrwalonej przez pokrywę ros linną, z zaznaczonymi inicjalnymi 

procesami glebotwo rczymi. Wydmy szare występują za wydmami białymi (niekiedy, gdy tychz e 

z ro z nych przyczyn, np. abrazji, brak – bezpos rednio za przedwydmiem 2110) i graniczą zwykle 

z zalesieniami glebochronnymi naturalizującymi się w kierunku 2180-4 lub przechodzą 

spontanicznie w inicjalne stadia baz ynowego boru nadmorskiego. Śą to utrwalone piaski, 

poros nięte przez psammofilną murawę Helichryso arenarii-Jasionetum litoralis w ramach której, 

można wyróżnić podzespoły: festucetosum arenariae (młode postacie, z dos c  licznymi elementami 

ros linnos ci wydmy białej), typicum (zaawansowane rozwojowo, dos c  zwarte, postaci z duz ym 

udziałem szczotlichy siwej Corynephorus canescens i wyraz nym rozwojem warstwy mszysto-

porostowej) oraz cladonietosum (w najsuchszych partiach wydmy, zwykle na wierzchowinie). 

Zbiorowisko jest stosunkowo trwałe, a jego dalszy rozwo j kon czy się spontanicznym 

odnowieniem sosny i na skutek następczej pinetyzacji prowadzi w kierunku nadmorskiego boru 

baz ynowego Empetro nigri-Pinetum (siedlisko 2180-4).  

Wydmę szarą w granicach opracowania buduje gło wnie gęstokępkowa trawa szczotlicha siwa 

Corynephorus canescens, jastrzębiec baldaszkowaty nadmorski Hieracium umbellatumv var. 

dunense i piaskownica zwyczajna Ammophila arenaria. Nielicznie występuje jasieniec piaskowy 

Jasione montana, turzyca piaskowa Carex arenaria i fiołek tro jbarwny odmiana nadmorska Viola 

tricolor var. maritima. Nie stwierdzono gatunku wyro z niającego – mikołajek nadmorski Eryngium 

maritimum. W najbardziej suchych częs ciach wydmy rozwija się warstwa porostowa z udziałem 

Cladonia furcata. Ponadto stwierdzono występowanie kilku płato w (kaz dy o powierzchni 

około 30-40 m2) z udziałem obcego gatunku inwazyjnego – ro z y pomarszczonej Rosa rugosa.  

Wydma szara w granicach opracowania rozciąga się na odcinku ok. 250 m i zajmuje szacunkową 

powierzchnię ok. 0,8 ha. 

Ponadto w granicach opracowania – gło wnie w południowo-zachodniej częs ci stwierdzono 

zaros la z udziałem rokitnika zwyczajnego Hippophaë rhamnoides – na stanowiskach naturalnych 

objęty ochroną gatunkową. 

W wąskim pasie blisko linii brzegowej występują zbiorowiska nakidzinowe z udziałem rukwieli 

nadmorskiej Cakile maritima i sporadycznym występowaniem drugiego gatunku 

charakterystycznego – łobody oszczepowatej Atriplex prostrata. Zbiorowiska te cechują się 

niewielkim zwarciem, co jest typowe dla tego typu układow fitocenotycznych. 

 Poza pasem zbiorowisk wydmowych, w odległos ci ponad 200 m od linii brzegowej (ponad 500 m 

od planowanej inwestycji) występują zbiorowiska les ne. Śą to pochodzące z nasadzen  

oraz częs ciowo z samosiewu drzewostany sosnowe, miejscami z udziałem innych gatunko w, 
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takich jak brzoza brodawkowata Betula pendula, sosna czarna Pinus nigra czy dąb szypułkowy 

Quercus robur. Wykształciły się one na siedlisku boru s wiez ego. Podrost tworzą m.in. kruszyna 

Frangula alnus, jarząb pospolity Sorbus aucuparia i klon zwyczajny Acer platanoides. Śkład runa 

jest zmienny, tworzą je gło wnie takie gatunki jak: Calamagrostis epigejos, Deschampsia flexuosa, 

Athyrium filix-femina, Rumex acetosella i Carex arenaria.  

Śpos ro d stwierdzonych typo w zbiorowisk ros linnych trzy reprezentują siedliska przyrodnicze 

będące przedmiotem zainteresowanie Wspo lnoty Europejskiej, w rozumieniu obowiązującego 

Rozporządzenia (2010). Nalez ą do nich:  

 kidzina na brzegu morskim (kod 1210),  

 nadmorskie wydmy białe (2120),  

 nadmorskie wydmy szare (2130).  

 

 

Fotografia 1 Obszar zaplecza lądowego – wygląd ogólny.  
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Fotografia 2 Wydma biała. 

 

 

Fotografia 3 Wydma szara. 
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Fotografia 4 Niewielki płat kidziny z rukwielą nadmorską Cakile maritima 

 

Fotografia 5 Obcy gatunek inwazyjny – róża pomarszczona Rosa rugosa na wydmie szarej. 
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6.6.3.2 Awifauna terenu lądowego 

Teren zaplecza lądowego planowanej inwestycji, znajdujący się w odległos ci ok. 300 m 

na południe od wschodniej częs ci planowanego terminala T3, ma kluczowe znaczenie jako obszar 

przyrodniczych działan  ro wnowaz ących oddziaływania związane z poprzednią rozbudową DCT. 

Działania łagodzące na terenie plaz y i jej zaplecza są tu prowadzone zgodnie z decyzją RDOŚ –Gd-

WOO.4211.29.2013.AT.9 z dnia 28 marca 2014. W związku z tym monitoirngiem skutecznos ci 

tych działan  objęty jest pas plaz y przylegającej do DCT (na długos ci ok. 460 m) wraz 

z sąsiadującym z nią akwenem.  

6.6.3.2.1  Awifauna lęgowa  

Kontrole ptako w lęgowych na plaz y, będących przedmiotem tych działan  ro wnowaz ących 

oddziaływania związane z poprzednią rozbudową DCT opisanych w decyzji s rodowiskowej, 

wykonywane były na tyle często, z eby uzyskac  pełen obraz lęgo w. W największym stopni 

dotyczyło to sieweczki obroz nej, gniazdującej od pierwszego roku na plaz ach na terenie 

prowadzonych działan  łagodzących. W okresie miedzy kwietniem a sierpniem, w kaz dym 

z miesięcy wykonywane były co najmniej cztery kontrole w miesiącu. Badania awifauny lęgowej 

opracowano na podstawie wyniko w monitoringu obszaru działan  łagodzących, uwzględniając 

dane za okres lęgowy w latach 2014 - 2017.  

Teren działan  łagodzących został specjalnie przygotowany dla dwo ch gatunko w ptako w 

wodnych: sieweczki obroz nej i rybitwy białoczelnej. Przygotowanie terenu i nadzo r polegały na: 

 trwałym wygrodzeniu wchodzącym ok. 10 m w morze i zagłębionym ok. 1 m w głąb 

gruntu, odcinającym dostęp ludzi i drapiez niko w lądowych na obszar ok. 4 ha.  

 umieszczeniu na płocie ok. 20 szt. tablic informacyjnych dot. prowadzonych działan  

oraz informujących o nadzorze wideo i zakazie wstępu. 

 dwukrotnym od 2014r. usypaniu łach z wirowych (z ok. 3 ton z wiru o wielkos ci 8-32 mm). 

 usunięciu w 2017 r. ros linnos ci z częs ci plaz y. 

 emisji głoso w rybitw białoczelnych (od początku maja do lipca). 

 umieszczeniu plastikowych figurek rybitw białoczelnych. Mają one za zadanie zwabiac  

lecące ptaki i interesowac  je tym miejscem. 

 zamontowaniu fotopułapek w celu monitorowania pojawiania się drapiez niko w. 

 monitorowaniu s lado w drapiez niko w. 

 wprowadzeniu całodobowej ochrony obiektu od początku kwietnia, do mniej więcej -

połowy wrzes nia (w zalez nos ci od obecnos ci lęgo w pod koniec sezonu). 

 montowaniu koszy ochronnych na znalezione gniazda sieweczek obroz nych, 

obrączkowaniu piskląt (częs ci). 

Dodatkowo wykonano: 

 10 nor dla ohara wykonanych z betonowych kręgo w i wejs c  z plastikowych rur o s rednicy 

20 cm 

 30 budek dla nurogęsi, wraz z kolcami załoz onymi na drzewa w sposo b uniemoz liwiający 

dostęp do budek drapiez nikom 

 5 budek typu C dla dudko w zamontowanych na drzewach poza terenem plaz y 

(w sąsiadującym z nim lesie)  

 200 budek typu A i B dla wro blako w zamontowanych na drzewach w większos ci poza 

terenem plaz y (w sąsiadującym z nim lesie)  
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W efekcie monitorowania ptako w lęgowych w latach 2014-2017 (4 sezony lęgowe) stwierdzono 

pewne gniazdowanie sieweczek obroz nych w kaz dym z sezono w. Zdarzył się przypadek dwo ch 

lęgo w u jednej samicy, oba zakon czone sukcesem w postaci lotnych piskląt. Śzczego ły dotyczące 

lęgo w tego gatunku w poszczego lnych latach przedstawiono w tabeli poniz ej. Na uwagę zasługuje 

bardzo wysoka przez ywalnos c  młodych ptako w wychowanych na omawianym terenie. Jak dotąd 

praktycznie wszystkie zaobrączkowane pisklęta obserwowane są po roku lub dwo ch podczas 

gniazdowania w nieodległych rezerwatach przyrody Mewia Łacha lub Ptasi Raj. 

Rybitwy białoczelne widywane są rokrocznie na omawianym terenie, jednak tylko w 2016 r. para 

ptako w widywana była na tyle długo, z eby moz na było mo wic  o prawdopodobnym lęgu. Gniazdo 

nie zostało jednak znalezione i jez eli było – musiało byc  splądrowane. W latach 2014-2017 

rokrocznie obserwowane były najpierw pary (1-2), a po z niej rodziny nurogęsi (samice 

z młodymi), kto re odpoczywały na plaz y. Nie udało się jednak znalez c  s lado w lęgo w w budkach 

przewidzianych dla tego gatunku. Ohary widziane były na terenie prowadzonych działan  

łagodzących tylko w 2014 r. i była to pojedyncza obserwacja jednego ptaka.  

Tabela 33 Podsumowanie sukcesu lęgowego sieweczek obrożnych na terenie prowadzonych 
działań łagodzących w kolejnych sezonach. 

 
 

6.6.4 Korytarze ekologiczne i migracyjne 

6.6.4.1 Korytarze ekologiczne – zagadnienia ogo lne  

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w obrębie przymorskiego 

południowobałtyckiego ponadregionalnego korytarza migracyjnego, kto ry został wskazany 

w nieaktualnym obecnie „Planie zagospodarowania przestrzennego wojewo dztwa pomorskiego 

2009”. Korytarz ten obejmuje strefę przybrzez ną południowego Bałtyku, stanowiącą europejski 

korytarz wędro wkowy ptactwa wodnego, pomiędzy Europą pn.- wsch. a obszarami zimowania 

w Europie zachodniej. W granicach wojewo dztwa pomorskiego przebiega w strefie przybrzez nej 

Zatoki Gdan skiej i otwartego morza, od Mierzei Wis lanej przez Pobrzez e Gdan skie, po łwysep 

Helski i Pobrzez e Śłowin skie, sięgając od strony morza do zasięgu izobaty 20 m (jest to obszar 

przebywania i z erowania ptactwa wodnego), zas  od strony lądu obejmując pas wydmowy wraz 

ze zbiorowiskami laso w nadmorskich, przybrzez ne ro wniny hydrogeniczne i jeziora. 

Najwaz niejszym czynnikiem w zachowaniu warunko w migracji jest pozostawienie w stanie 

naturalnym tereno w bytowania i przystankowych – takich, jak obszary wodno – błotne i zbiorniki 

wo d przybrzez nych. 

Istotnym ograniczeniem łącznos ci przestrzennej tego korytarza są zagospodarowane strefy 

brzegowe miast portowych z metropolią tro jmiejską na czele, Władysławowem, Łebą i Ustką. 

rok liczba lęgów 
liczba lotnych 

piskląt 
sukces lęgowy 

(N/lęg) 

zaobrączkowane, 
które przeżyły do 

lotności 

wiadomości 
powrotne 

2014 1 2 2 2 2 

2015 3 8 2,7 5 5 

2016 4 7 1,8 2 1 

2017 3 1 0,3 1 0 

RAZEM 8 17 1,6 10 8 
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Miasta te przecinają ciągłos c  systemo w lądowych, przez co korytarz ma ograniczone znaczenie 

dla migracji ssako w lądowych, nie stanowią jednak definitywnej bariery dla wędro wek ptako w 

i nietoperzy.  

Mierzeja Wis lana funkcjonuje jako korytarz ekologiczny w układzie przybrzez nego pasa Zatoki 

Gdan skiej, włas ciwej Mierzei, pasa Zalewu Wis lanego od strony Mierzei i przylegającego 

do Mierzei fragmentu Z uław Wis lanych, tworząc dopełniający się układ, słuz ący realizacji potrzeb 

z yciowych organizmo w migrujących. Śtanowi rodzaj „migracyjnej osi” – wyznacza zaro wno 

kierunek (w przybliz eniu wscho d-zacho d) i orientacyjną szerokos c  pasa migracji. Jest to 

wg danych literaturowych24 jeden z największych istniejących w Polsce korytarzy migracyjnych 

ptako w, mający w odniesieniu do tej grupy rangę międzynarodową. Ptaki wędrują wzdłuz  

wybrzez a korzystając z miejsc przystankowych w strefie brzegowej Bałtyku 

oraz na przybrzez nych obszarach wodno – błotnych; do takich miejsc nalez y między innymi 

Zalew Wis lany, Ujs cie Wisły, Zatoka Pucka. Obszar ten lez y na przebiegu transkontynentalnego, 

wschodnioatlantyckiego szlaku wędro wek ptako w i nietoperzy, łączącego lęgowiska w po łnocnej 

Europie i w zachodniej Śyberii z zimowiskami w południowej i zachodniej Europie oraz 

w po łnocno-zachodniej Afryce. Śpecyficzne umiejscowienie Mierzei Wis lanej w przestrzeni 

geograficznej, tj. graniczenie z Zatoką Gdan ską i częs ciowo z Zalewem Wis lanym, powoduje, z e jej 

obszar stanowi prawie stukilometrowy pas orientacyjny dla ptako w i nietoperzy25 w czasie 

wiosennych (na wscho d) i jesiennych (na zacho d) przeloto w. 

 

 

Rysunek 96 Schematyczna koncepcja systemu płatów i korytarzy ekologicznych aglomeracji.  
Źródło: „Opracowanie ekofizjograficzne dla Planu Zagospodarowania przestrzennego Województwa Pomorskiego – 
aktualizacja 2014” Gdańsk - Słupsk 2014. 

                                                        

24 Chylarecki i in. 1995, Goc, Remisiewicz 2001 
25 Buliński i in.2006, Gromadzki i in. 1994, Ciechanowski i in. 2008, Jarzembowski 1999 
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Jednoczes nie planowana inwestycja, połoz ona poza terytorium lądowym, znajduje się poza 

lądowymi korytarzami ekologicznymi - wyznaczonymi w Koncepcji sieci ekologicznej 

wojewo dztwa pomorskiego dla potrzeb planowania przestrzennego (2014) i wskazanych 

w aktualnym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewo dztwa Pomorskiego 2030.  

W odniesieniu do duz ych ssako w, szlaki migracji opracowane zostały przez Zakład Badania 

Śsako w PAN w Białowiez y (obecnie Instytut Biologii Śsako w). Zgodnie z tą koncepcją, teren 

inwestycji znajduje się poza tymi korytarzami ekologicznymi.  

 

 

Rysunek 97 Korytarze ekologiczne w rejonie planowanego przedsięwzięcia 
Źródło: na podstawie Eko-konsult 2018 
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6.6.4.2 Powiązanie awifauny terenu inwestycji z innymi obszarami 
chronionymi  

Obszar przeznaczony pod planowaną inwestycję jest fragmentem przybrzez nego akwenu Zatoki 

Gdan skiej, zlokalizowanym ok. 300 m od linii brzegowej. Ptaki podczas sezonowych wędro wek 

w większos ci przemieszczają się tu wzdłuz  linii brzegowej. Przemieszczenia ptako w wodnych 

i wodno-błotnych przebywających na Zatoce Gdan skiej są bardzo częste. Ś wiadczą o tym zaro wno 

wyniki obrączkowania, jak i bezpos rednich obserwacji (Busse i Gromadzki 1962, Brewka i inni 

1987, niepublikowane obserwacje własne, Baza Danych o obrączkowanych ptakach Grupy 

Badawczej Ptako w Wodnych KULING). W stadach kormorano w gromadzących się w Porcie 

Po łnocnym, częs c  stanowią zapewne ptaki lęgnące się w rezerwacie Kąty Rybackie. W przypadku 

zimujących kaczek i mew zaobserwowano przemieszczenia między rejonem Portu Po łnocnego 

i sąsiednimi akwenami lez ącymi na terenie, lub w pobliz u rezerwato w Ptasi Raj i Mewia Łacha. 

Wysoce prawdopodobne są tez  przemieszczenia ptako w wodnych między Portem Po łnocnym 

i rezerwatami: Kępa Redłowska, Mechelin skie Łąki i Beka, a takz e obszarami Natura 2000 Zatoka 

Pucka, Ujs cie Wisły, Zalew Wis lany i Dolina Dolnej Wisły. Przemieszczenia takie s wiadczą 

o istnieniu funkcjonalnego związku obszaro w chronionych połoz onych w rejonie Zatoki 

Gdan skiej. Ptaki wodne w zalez nos ci od lokalnie panujących warunko w (pogoda, zasobnos c  

siedlisk w pokarm, antropopresja) przemieszczają się między tymi obszarami. Oznacza to, 

z e nawet czasowe obniz enie waloro w przyrodniczych w jednym miejscu będzie miało wpływ 

na ptaki wodne i wodno-błotne przebywające na terenie innych obszaro w chronionych. Teren 

planowanej inwestycji zajmie jeden z wielu wykorzystywanych przez ptaki akweno w o łącznej 

powierzchni ok. 132 ha stanowi niewielki obszar ws ro d ogo lnie dostępnych w obszarze Zatoki 

Gdan skiej. Ptaki wodne i wodno-błotne przebywające tutaj w okresie pozalęgowym mogą znalez c  

inne tereny o zbliz onych warunkach siedliskowych, z kto rych najbliz sze połoz one są w innych 

częs ciach Portu Po łnocnego. 

Podobnie jak cała Mierzeja Wis lana (Jarzembowski 2003), ro wniez  odcinek wybrzez a (wyspy 

Śtogi) na wysokos ci terenu planowanego przedsięwzięcia moz e pełnic  funkcję 

długodystansowego korytarza migracyjnego dla les nych, niezimujących w podziemiach, 

gatunko w nietoperzy - w szczego lnos ci karlika większego Pipistrellus nathusii, a prawdopodobnie 

ro wniez  borowca wielkiego Nyctalus noctula i (nielicznie) borowiaczka Nyctalus leisleri. Trasy 

wędro wek tych gatunko w mogą osiągac  1400-1600 km w przypadku przedstawicieli rodzaju 

Nyctalus i prawie 2000 km w przypadku karlika większego; łączą one tereny rozrodu w krajach 

nadbałtyckich z zimowiskami w zachodniej i południowej Europie. Migracja nietoperzy zachodzi 

jednak gło wnie nad obszarem lądowym, poza terenem planowanej inwestycji. 

6.6.5 Obszary chronione, w tym Natura 2000 

Planowane przedsięwzięcie połoz one jest w granicach jednej obszarowej formy ochrony 

przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: 

 obszaru specjalnej ochrony ptaków „Zatoka Pucka” PLB220005. 

W granicach południowo-wschodniej częs ci tego obszaru sieci Natura 2000 zlokalizowana jest 

całos c  planowanej inwestycji (budowa terminala i prace pogłębieniowe) – obejmująca łącznie 

powierzchnię ok. 132,2 ha. 

Ponadto w promieniu do 10 km od planowanego przedsięwzięcia zlokalizowane są następujące 

obszarowe formy ochrony przyrody:  
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 na południowy-wscho d: 

o około 2,4 km: specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja w Ujs ciu Wisły” 

PLH220044, 

o około 2,9 km obszar specjalnej ochrony ptako w „Ujs cie Wisły” PLB220004, 

o około 3,0 km rezerwat Ptasi Raj, 

o około 2,9 km: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyspy Śobieszewskiej, 

 na południe i południowy-wscho d: 

o około 6,7 km Obszar Chronionego Krajobrazu Z uław Gdan skich, 

 na zacho d:  

o około 2,5 km obszar mający znaczenie dla Wspo lnoty „Twierdza Wisłoujs cie” 

PLH220030. 

o około 9,5 km Tro jmiejski Park Krajobrazowy. 

W zakresie odległos ci od 1,0 do 10 km od inwestycji znajdują się takz e niewielkie, indywidualne 

formy ochrony przyrody: 

 około 1,3-3,0 km - uz ytki ekologiczne: „Karasiowe jeziorka” (1,3 km), „Zielone wyspy 

w Go rkach Zachodnich" (2,4 km), „Wydma w Go rkach Zachodnich” (3,7 km); 

 około 6 km - uz ytki ekologiczne „Prochownia pod Kasztanami” (5,9 km), Uz ytek 

ekologiczny „Fort Nocek” (5,9 km), Uz ytek ekologiczny „Luneta z Pasikonikiem” (6,3 km); 

 około 8,9 km - uz ytek ekologiczny „Murawy kserotermiczne w Dolinie Potoku Orun skiego”, 

 około 9 km: 2 zespoły przyrodniczno-krajobrazowe "Dolina Potoku Orun skiego" (8,9 km) 

i Zespo ł przyrodniczno-krajobrazowy "Dolina Śtrzyz y" (9,3 km). 

Ponadto w promieniu 10 km od inwestycji znajdują się około 83 pomniki przyrody. Z aden z nich 

nie jest zlokalizowany bliz ej niz  2,5 km do planowanej inwestycji, a zdecydowana większos c  

połoz ona jest w strefie krawędziowej Wysoczyzny Gdan skiej, ponad 5 km od terenu inwestycji.  
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Rysunek 98 Istniejące formy ochrony przyrody na tle planowanego przedsięwzięcia  
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Rysunek 99 Istniejące formy ochrony przyrody w subregionalnym otoczeniu planowanego przedsięwzięcia  
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Rysunek 100 Lokalizacja rejonu planowanego przedsięwzięcia na tle regionalnym – 
z uwzględnieniem obszarów sieci Natura 2000 
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Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Zatoka Pucka” - zlokalizowany 

jest bezpos rednio na terenie planowanej inwestycji. Z punktu widzenia niniejszej 

oceny oddziaływania na s rodowisko jest najwaz niejszą spos ro d wymienionych form 

ochrony przyrody. Jako pełnoprawna forma ochrony przyrody został on ustanowiony 

Rozporządzeniem Ministra Ś rodowiska z 21 lipca 2004 r. w sprawie obszaro w 

specjalnej ochrony ptako w Natura 2000 (Dz.U. 2004, nr 229, poz. 2313) i utrzymany 

w najnowszym rozporządzeniu Ministra Ś rodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. 

w sprawie obszaro w specjalnej ochrony ptako w (Dz. U. nr 25, poz. 133, z po z n. zm.). 

Obejmuje on obszar 62 430,43 ha, stanowiący gło wnie wody zachodniej częs ci Zatoki 

Gdan skiej, pomiędzy wybrzez em Po łwyspu Hel na po łnocy, wybrzez em 

od Władysławowa do ujs cia Wisły Ś miałej na zachodzie i południu i linią 

pomiędzy ujs ciem Wisły Ś miałej a kon cem Helu od strony wschodniej. Obszar ten 

zawiera zatem zaro wno samą Zatokę Pucką, o powierzchni 10 400 ha i płytkowodnym 

charakterze (s r. głęb. 3 m), jak i częs c  głębszych wo d Zatoki Gdan skiej. Obszar 

obejmuje ro wniez  niewielkie powierzchnie łąk nadmorskich w rejonie Osłonina 

i Rewy. Dominują zdecydowanie siedliska wodne - morskie - stanowiące 99% ogo łu 

powierzchni ostoi.  

Obszar jest najwaz niejszym miejscem zimowania i zatrzymywania się w okresie 

sezonowych migracji ptako w wodnych na polskich wodach przybrzez nych. Zgodnie 

ze Śtandardowym Formularzem Danych wartos c  przyrodnicza i znaczenie OŚOP 

PLB220005 Zatoka Pucka są następujące: „Ostoja ptasia o randze europejskiej E 12. 

Występuje co najmniej 28 gatunkiów ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 11 

gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Gniazduje powyżej 1% populacji krajowej 

(C3) biegusa zmiennego (schinzii) (PCK), sieweczka obrożna (PCK) osiaga liczebność 

do 1% populacji krajowej; do niedawna gnieździł sie tu batalion. W okresie wędrówek 

występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2 i C3) perkoza 

dwuczubego, perkoza rogatego, czernicy; stosunkowo duże koncetracje (C7) osiągają: 

łabędź krzykliwy,głowienka, łęczak, biegus krzywodzioby, biegus zmienny, brodziec 

śniady, głowienka, kamusznik, kulik mniejszy, kulik wielki, ostrygojad, czajka, siewnica, 

sieweczka obrożna i szlamnik. W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji 

szlaku wędrówkowego (C2 i C3) następujących gatunków ptaków: bielaczek, czernica, 

gągoł, nurogeś, ogorzałka, perkoz dwuczuby; stosunkowo duże koncentracje (C7) osiąga 

łabędź niemy; ptaki wodno-błotne znacznie przekraczają koncentracje 

20 000 osobników (C4).” 

Tabela 34 Informacja przyrodnicza dla obszaru Natura 2000 PLB220005 „Zatoka 
Pucka” 
[źródło: SDF obszaru Natura 2000 PLB220005 „Zatoka Pucka” (data aktualizacji 2017-02) – 
www.gdos.gov.pl] 

Kod Nazwa 
Populacja Ocena znaczenia obszaru 

Osiadła Migrująca 
Populacja Śt. Zach. Izol. Ogo lna 

Rozrodcza Przelotna Zimująca 
 PTAKI wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG 

A001 Gavia stellata   0-2 D    
A002 Gavia arctica   0-7 D    
A007 Podiceps auritus  5-20 3-70 D    
A021 Botaurus stellaris 2-3   D    
A031 Ciconia ciconia   P D    
A037 Cygnus columbianus  12-30  D    
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Kod Nazwa 
Populacja Ocena znaczenia obszaru 

Osiadła Migrująca 
Populacja Śt. Zach. Izol. Ogo lna 

Rozrodcza Przelotna Zimująca 
bewickii 

A038 Cygnus cygnus  116-400 120-700 C B C C 
A045 Branta leucopsis  72  D    
A068 Mergus albellus   550-1550 C B C C 
A081 Circus aeruginosus 5   D    
A082 Circus cyaneus P   D    
A084 Circus pygargus 1-2   D    
A119 Porzana porzana 3-5   D    
A120 Porzana parva 1   D    
A122 Crex crex 1   D    
A127 Grus grus 4   D    
A151 Philomachus pugnax   P D    
A157 Limosa lapponica  65  D    
A166 Tringa glareola  565  D    
A167 Xenus cinereus  P  D    
A170 Phalaropus lobatus  P  D    
A176 Larus melanocephalus  P  D    
A177 Larus minutus  P  D    
A190 Śterna caspia  P  D    
A191 Śterna sandvicensis 140   A A B A 
A193 Śterna hirundo 6-68   C C C C 
A194 Śterna paradisaea  P  D    
A195 Śterna albifrons 35   B B C B 
A222 Asio flammeus 1   D    
A229 Alcedo atthis 1   D    

 Regularnie występujące ptaki nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG 
A005 Podiceps cristatus  700-1200 1200-4500 C C C C 
A028 Ardea cinerea 204   B B C B 

A036 Cygnus olor   
2500-
13500 

C C C C 

A048 Tadorna tadorna 16-25   A A A A 
A059 Aythya ferina  100-2000  D    

A061 Aythya fuligula  
10000-
30000 

3000-
40000. 

B C C C 

A062 Aythya marila  500-12500 100-7000 C B C C 

A064 Clangula hyemalis  
5000-
10000 

2500-
10000 

D    

A066 Melanitta fusca  500-3500 P C C C C 
A067 Bucephala clangula  2000-7000 2000-7000 C C C C 
A069 Mergus serrator P 300-700  B C A B 
A070 Mergus merganser 8-14  400-17000 C B C C 

A125 Fulica atra  
6500-
33500 

4000-9000 C C C C 

A130 
Haematopus 
ostralegus 

1 345  D    

A137 Charadrius hiaticula 4-10   C B C C 
A141 Pluvialis squatarola  250  D    
A147 Calidris ferruginea  120  D    
A149 Calidris alpina  2500  B B A B 
A158 Numenius phaeopus  70  D    
A160 Numenius arquata  150  C C C C 
A161 Tringa erythropus  40  D    
A169 Arenaria interpres  60  D    
A184 Larus argentatus 87-90   B A C B 
A371 Carpodacus erythrinus 58-60   D    

A391 
Phalacrocorax carbo 

sinensis 
 

6500-
12500 

5000-
10000 

C C C C 

A608 Motacilla citreola 7-9   A B A A 
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Poniz ej przedstawiono charakterystyki pozostałych form ochrony przyrody, 

znajdujących się w otoczeniu inwestycji.  

Obszar specjalnej ochrony ptako w „Ujście Wisły” PLB220004 połoz ony jest 

w odległos ci około 2,9 km na południowy-wscho d od przedsięwzięcia. Obejmuje on 

duz y fragment zewnętrznej delty Wisły od ujs cia Wisły Ś miałej do przekopu Wisły 

w Ś wibnie, obejmując rezerwaty ornitologiczne „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj”. Występuje 

tu mozaika siedlisk, w skład kto rej wchodzą przymorskie jeziora, płaty szuwaru 

trzcinowego, łąki słonoros lowe i mierzeje piaszczyste, odcinające jeziora od Bałtyku. 

Występują tu co najmniej 36 gatunko w ptako w z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 11 

gatunko w z Polskiej Czerwonek Księgi Zwierząt. W okresie lęgowym obszar zasiedla 

co najmniej 1% krajowej populacji: rybitwy białoczelnej, mewy pospolitej i sieweczki 

obroz nej. Koncentracja ptako w wodno-błotnych przekracza 20 000 osobniko w. 

W okresie zimy, występuje co najmniej 1% szlaku wędro wkowego takich gatunko w, 

jak: bielaczek, czernica, gągoł, lodo wka, mewa pospolita, ogorzałka, a stosunkowo 

duz e koncentracje osiągają: mewa siodłata, nurogęs , tracz długodzioby, s nieguła. 

W obszarze tym stwierdzono obecnos c  prawie 530 gatunko w ros lin. 

Śpecjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja w Ujściu Wisły” PLH220044 - zgodnie 

z ŚDF ostoi : „obejmuje estuaria największej polskiej rzeki, Wisły. Śą to zarazem jedne 

z największych i najwaz niejszych estuario w w Polsce. Śtwierdzono tu występowanie 7 

typo w siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, stanowiących typowy 

kompleks nadmorskich, napiaskowych zbiorowisk ros linnych. Mimo silnej presji 

ludzkiej i znacznego przekształcenia tego terenu, dobrze zachowały się tu 

przede wszystkim niekto re zbiorowiska ros linne związane z wydmami.” Do obszaru 

nalez ą takz e wody przybrzez ne, szczego lnie waz ne dla ptako w.  

Śpecjalny obszar ochrony siedlisk „Twierdza Wisłoujście” 

PLH220030 (zatwierdzony przez Komisję Europejską 13 listopada 2007 roku). 

Obejmuje kompleks ceglanych i ziemnych fortyfikacji z XVII i XVIII wieku, otaczające je 

zadrzewienia oraz fosy wypełnione wodą. W podziemiach twierdzy zimują nietoperze. 

Waz ne pod względem ochrony przyrody są takz e tereny otaczające fortyfikacje, kto re 

są optymalnym z erowiskiem dla tych ssako w. Obszar włączony do sieci Natura 

2000 ma powierzchnię około 16 ha. Fortyfikacje połoz one są w bezpos rednim 

sąsiedztwie cypla Westerplatte, nad Martwą Wisłą, w pobliz u Portu Po łnocnego. 

Twierdza Wisłoujs cie to największe w Gdan sku i drugie co do wielkos ci 

w wojewo dztwie pomorskim zimowisko nietoperzy Chiroptera. Zgodnie 

ze Śtandardowym Formularzem Danych, przedmiotem ochrony tego obszaru jest 

zimowa populacja nocka łydkowłosego Myotis dasycneme (kod gatunku 1318), 

szacowana na 10-20 osobniko w. Populacja ta stanowi częs c  znacznie większego, 

wielogatunkowego zgrupowania hibernujących nietoperzy (liczącego do 313 

osobniko w, w ostatnich latach 96-194 osobniko w), tworzonego ro wniez  przez nocka 

Natterera, nocka rudego, sporadycznie lub wyjątkowo nocka duz ego, nocka wąsatka, 

nocka Brandta, mroczka po z nego, karlika większego, gacka brunatnego i gacka 

szarego Plecotus austriacus. Maksymalnie obserwowano 11 osobniko w nocka 

łydkowłosego (24.02.2005), jednak gatunek ten ma tendencję do krycia się 

w głębokich szczelinach stropu. Wyniki liczenia, przeprowadzonego 13.02.2013 
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wykazały obecnos c  4 osobniko w tego gatunku. Obiekt stanowi ro wniez  waz ne miejsce 

jesiennego rojenia nietoperzy - nocka Natterera, nocka rudego i nocka łydkowłosego. 

Liczebnos c  populacji nietoperzy wzrosła po zaprzestaniu uz ytkowania podziemi 

Twierdzy jako magazyno w. 

Rezerwat przyrody (ornitologiczny) „Ptasi Raj” o powierzchni 188,45 ha, połoz ony 

na brzegu Zatoki Gdan skiej, przy ujs ciu Wisły Ś miałej. Obejmuje dwa zarastające 

jeziora eutroficzne. Lez y na jednym z gło wnych szlako w przelotu ptactwa. O wartos ci 

ornitologicznej rezerwatu decyduje przede wszystkim gniazdowanie rzadkich 

siewkowco w. Śtanowi on ro wniez  ostoję dla wielu gatunko w ptako w morskich 

oraz miejsce odpoczynku ptako w w czasie wiosennych i jesiennych przeloto w. 

Aktualnie awifauna „Ptasiego Raju” liczy ponad 200 gatunko w, z czego 45 jest 

gniazdujących. Na ros linnos c  rzeczywistą „Ptasiego Raju" składa się zestaw 

zro z nicowanych zbiorowisk - zaro wno wodnych, jak tez  nieles nych nawydmowych 

oraz les nych na gruntach organicznych i mineralnych. Rezerwat ten znajduje się 

w granicach: Obszaru Śpecjalnej Ochrony Ptako w PLB220004 Ujs cie Wisły 

oraz Śpecjalnego Obszaru Ochrony Śiedlisk PLH220044 Ostoja w Ujs ciu Wisły. 

W rezerwacie występuje mozaika siedlisk, obejmująca przymorskie, płytkie, 

słodkowodne jeziora, rozległe płaty szuwaru trzcinowego, występującego 

w przybrzez nej strefie jezior oraz na dawnych łąkach słonoros lowych oraz piaszczyste 

mierzeje, odcinające jeziora od Bałtyku. Znaczne fragmenty terenu zajmują wydmy, 

pokryte typową ros linnos cią wydmy białej lub szarej, w wielu miejscach poros niętej 

ro z nowiekowymi uprawami sosnowymi, ze znaczną domieszką drzew lis ciastych. 

Znaczną częs c  rezerwatu Ptasi Raj zajmuje uprawa olchy, załoz ona na dawnych łąkach 

słonoros lowych, obecnie zanikająca i przechodząca w zbiorowiska krzewiasto-

szuwarowe. Najwaz niejszą przyczyną spadku - niegdys  znacznie wyz szych - waloro w 

ornitologicznych rezerwatu, było zaprzestanie wypasu bydła i w konsekwencji 

zaros nięcie szuwarami łąk słonolubnych, a następnie zalesienie ich sztucznie 

posadzoną olszą (mimo istnienia rezerwatu). W pierwszej połowie XX wieku 

gniazdowały tu m.in. biegus zmienny, batalion, łęczak, krwawodzio b i rycyk. Obecnie 

brak jest w rezerwacie siedlisk dla lęgo w tych gatunko w. 

Trójmiejski Park Krajobrazowy o powierzchni 19 930 ha obejmuje krawędziową 

częs c  wysoczyzny morenowej w sąsiedztwie aglomeracji tro jmiejskiej. 

Do najcenniejszych waloro w przyrodniczych parku nalez y unikatowa polodowcowa 

rzez ba terenu, uformowana przez procesy związane ze zlodowaceniem 

po łnocnopolskim. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej o powierzchni 1 228 ha, 

obejmuje fragment Mierzei Wis lanej. Obejmuje tereny les no-wydmowe 

oraz podmokłos ci i rozlewiska. Występuje tu strefowy układ ros linnos ci wydmowej 

(m.in. bo r sosnowy), a w ujs ciu Wisły ros linnos c  szuwarowa i stanowiska słonoros li. 

Opisany wyz ej rezerwat Ptasi Raj połoz ony jest w obrębie tego obszaru. Nadbrzez ny 

fragment OChK Wyspy Śobieszewskiej został włączony w granice OŚOP PLB220004 

Ujs cie Wisły. Śtanowi fragment regionalnego systemu przyrodniczego strefy 

nadmorskiej rejonu Zatoki Gdan skiej. Ma on swoją naturalną kontynuację w postaci 

ciągłych układo w mierzejowych w kierunku po łnocno-wschodnim. 
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Obszar Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich znajduje się około 6,7 km 

na południe od terenu planowanego przedsięwzięcia. Jest to obszar o powierzchni 

30 092 ha obejmuje aluwialną ro wninę - częs c  delty Wisły, ze skomplikowanym 

systemem hydrograficznym, w tym uzupełniającymi się rodzajami odwodnienia: 

grawitacyjnym i polderowym. Ś rodowisko przyrodnicze ma w znacznym stopniu 

pochodzenie antropogeniczne, a krajobraz ma charakter kulturowy. 

Użytek ekologiczny „Karasiowe jeziorka” to teren o powierzchni 38,1 ha w rejonie 

ulicy Kępnej i Śtogi w Gdan sku. Występują tam cenne ros liny i zwierzęta np.: storczyk 

kukułka plamista, turzyca drz ączkowata, turzyca wczesna, paproc  nasięz rzał pospolity, 

pijawka lekarska, ptaki lęgowe jak np. jastrząb, perkoz, kokoszka, dzięcioł czarny, 

muchoło wka szara i muchoło wka mała. 

Uz ytek ekologiczny „Zielone wyspy w Górkach Zachodnich" obejmuje obszar 

o powierzchni 32,96 ha i jest to największym w granicach miasta Gdan ska kompleks 

nadrzecznych szuwaro w. Mają one duz ą wartos c  ekologiczną (nisza ekologiczna 

ptako w wodnych, ryb, owado w) i krajobrazową. Na terenie "Zielonych wysp" 

występuje 86 gatunko w objętych w kraju s cisłą ochroną gatunkową. 

Uz ytek ekologiczny „Wydma w Górkach Zachodnich”, ma powierzchnię 1,69 ha. Jest 

to najwyz sze wzniesienie wydmowe ze zro z nicowaną szatą ros linną w obrębie Wyspy 

Śtogi w Gdan sku. Najcenniejszym elementem jest murawa napiaskowa, występują tam 

takz e chronione ros liny i zwierzęta; wydma jest unikalnym siedliskiem dla ptako w. 

Obszar ten posiada duz e walory krajobrazowe i jest punktem widokowym. 

Uz ytek ekologiczny „Luneta z Pasikonikiem” o powierzchni 0,81 ha, zlokalizowany 

na terenie Forto w Napoleon skich, obejmujący fragment XVIII-wiecznych umocnien  

ziemnych Gdan ska, tzw. Lunetę Śenarmonta. Na terenie uz ytku występują cenne 

gatunki flory i fauny: nawłoc  (Śolidago canadensis), zdziczałe drzewa owocowe, 

gło wnie s liwy (Prunus spp.) i jabłonie (Mallus domestica) oraz mysz les na (Apodemus 

flavicollis). Prawdziwym skarbem Lunety Śenarmonta są owady, np.: liczna populacja 

niewielkiego pasikonika - wątlika punktowanego (Leptophyes punctatissima). 

Uz ytek ekologiczny „Prochownia pod Kasztanami” o pow. 0,53 ha, zlokalizowany 

na terenie Forto w Napoleon skich, utworzony w celu zabezpieczenia płatu nie 

uz ytkowanej ros linnos ci ze stanowiskami rzadkich i chronionych gatunko w ros lin 

i zwierząt. Uz ytek stanowi zagłębienie terenu z kilkoma starymi kasztanowcami 

(Aesculus hippocastanum) i fragment starych, ceglanych fortyfikacji tzw. Prochownia 

Wojenna. Śtanowi zimowisko trzech gatunko w nietoperzy - nocka Natterera (Myotis 

nattereri), nocka rudego (M. daubentonii) i nocka duz ego (M. myotis). Na s ciętym pniu 

starego kasztanowca odłowiono bardzo rzadkiego owada - błonko wkę z rodziny 

grzebaczowanych (Śphecidae), zakładającą dla swych larw gniazda w spro chniałym 

drewnie. Gatunek Crossocerus styrius został umieszczony na Polskiej Czerwonej Lis cie 

Zwierząt Ginących i Zagroz onych. 

Uz ytek ekologiczny „Fort Nocek” o powierzchni 0,11 ha zlokalizowany na terenie 

Forto w Napoleon skich przy ul. 3 Maja, nad Dworcem PKŚ, utworzony w 1996 r., w celu 

zabezpieczenia stanowiska hibernacji nietoperzy. 
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Uz ytek ekologiczny „Murawy kserotermiczne w Dolinie Potoku Oruńskiego” 

o powierzchni 2,88 ha, utworzony w 1999 r., na terenie fragmentu doliny Potoku 

Orun skiego, wyniesiony do 49 m n.p.m. Uz ytek powołano w celu zabezpieczenia 

muraw kserotermicznych, wraz z bogactwem ich flory i fauny. Z dwo ch stron 

ograniczony przez erozyjne rozcięcia z drogami gruntowymi i zaros lami. Zbocza 

osiągają nachylenie do 40 stopni. Na terenie muraw stwierdzono występowanie 

dobrze wykształconych płato w muraw kserotermicznych, 232 gatunko w ros lin 

naczyniowych, w tym liczną grupę ros lin ciepłolubnych niewystępujących na innych 

terenach naszego regionu. 

Zespół przyrodniczno-krajobrazowy "Dolina Potoku Oruńskiego" został 

powołany w 1999 roku Uchwałą Rady Miasta Gdan ska IX/321/99 z dnia 29 kwietnia 

1999r. Zlokalizowany jest on na pow. 82,83 ha Doliny Potoku Orun skiego w Gdan sku. 

Został utworzony w celu zachowania unikatowego charakteru przyrodniczo - 

krajobrazowego doliny erozyjnej w strefie krawędziowej Wysoczyzny Gdan skiej, 

a zwłaszcza zachowanie w niezmienionej formie takich jej elemento w, jak ciek, 

sterasowane zbocza po dawnej uprawie rolniczej i specyficzna szata ros linna. 

Zespół przyrodniczno-krajobrazowy "Dolina Strzyży" został powołany w 2001 

roku Uchwałą Rady Miasta Gdan ska XXXIII/1024/2001 z dnia 29 marca 2001 r. 

Zlokalizowany jest on na pow. 381 ha Doliny Śtrzyz y w Gdan sku, w otulinie 

Tro jmiejskiego Parku Krajobrazowego. Został utworzony w celu zachowania 

wyjątkowych waloro w krajobrazowych terenu oraz bogatej szaty ros linnej 

przy jednoczesnym wdraz aniu zasady budowania ciągłos ci struktur przyrodniczych. 

 

Biorąc pod uwagę lokalizację planowanego przedsięwzięcia, szczego łowszego 

rozpatrzenia wymagają powiązania przyrodnicze południowej części obszaru 

Natura 2000 „Zatoka Pucka”. Wykazane w poprzednim rozdziale kierunki migracji 

ptako w wodnych i wodno-błotnych przebywających na tym obszarze s wiadczą 

o istnieniu silnego funkcjonalnego związku obszaro w chronionych połoz onych 

w sąsiedztwie linii brzegowej Zatoki Gdan skiej. Występują tu przemieszczenia ptako w 

wodnych między obszarami Natura 2000: „Zatoka Pucka”, „Ujs cie Wisły”, „Dolina 

Dolnej Wisły”, a takz e „Zalew Wis lany” oraz rezerwatami (połoz onymi w większos ci 

w graniach w.w. obszaro w): Kąty Rybackie (kolonia kormorano w), Kępa Redłowska, 

Mechelin skie Łąki i Beka. 

Rozpatrując w skali ponadregionalnej powiązania przyrodnicze obszaru Natura 

2000 „Zatoka Pucka” , nalez y zaznaczyc  iz  obszar ten stanowi fragment europejskiego 

korytarza wędro wkowego ptactwa wodnego, pomiędzy Europą pn.- wsch. a obszarami 

zimowania w Europie zachodniej.  

Tabela 35 Wartości przyrodnicze obszarów Natura 2000 powiązanych z awifauną 
analizowanego obszaru 

Nazwa obszaru 
Natura 2000 

Wartos c  przyrodnicza obszaru i znaczenie zgodnie ze Śtandardowym 
Formularzem Danych 

Zatoka Pucka 
PLB220005 

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 12. Występuje co najmniej 28 gatunko w 
ptako w z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 11 gatunko w z Polskiej Czerwonej 
Księgi (PCK). Gniazduje powyz ej 1% populacji krajowej (C3) biegusa zmiennego 
(schinzii) (PCK), sieweczka obroz na (PCK) osiąga liczebnos c  do 1% populacji 
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Nazwa obszaru 
Natura 2000 

Wartos c  przyrodnicza obszaru i znaczenie zgodnie ze Śtandardowym 
Formularzem Danych 

krajowej; do niedawna gniez dził sie tu batalion. W okresie wędro wek występuje 
co najmniej 1% populacji szlaku wędro wkowego (C2 i C3) perkoza dwuczubego, 
perkoza rogatego, czernicy; stosunkowo duz e koncentracje (C7) osiągają: łabędz  
krzykliwy,głowienka, łęczak, biegus krzywodzioby, biegus zmienny, brodziec 
s niady, głowienka, kamusznik, kulik mniejszy, kulik wielki, ostrygojad, czajka, 
siewnica, sieweczka obroz na i szlamnik. W okresie zimy występuje co najmniej 
1% populacji szlaku wędro wkowego (C2 i C3) następujących gatunko w ptako w: 
bielaczek, czernica, gągoł, nuroges , ogorzałka, perkoz dwuczuby; stosunkowo 
duz e koncentracje (C7) osiąga łabędz  niemy; ptaki wodno-błotne znacznie 
przekraczają koncentracje 20 000 osobniko w (C4).Ostoja w ujs ciu Wisły Obszar 
obejmuje estuaria największej polskiej rzeki, Wisły. Śą to zarazem jedne 
z największych i najwaz niejszych estuario w w Polsce. Śtwierdzono tu 
występowanie 7 typo w siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, 
stanowiących typowy kompleks nadmorskich, napiaskowych zbiorowisk 
ros linnych. Mimo silnej presji ludzkiej i znacznego przekształcenia tego terenu, 
dobrze zachowały się tu przede wszystkim niekto re zbiorowiska ros linne 
związane z wydmami. 

Ujs cie Wisły 
PLB220004 

Ostoja ptasia o randze europejskiej E13. Występuje co najmniej 36 gatunko w 
ptako w z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 11 gatunko w z Polskiej 
Czerwonej Księgi (PCK). Bardzo waz na ostoja ptako w wodno-błotnych 
we wszystkich porach roku, szczego lnie w okresie wędro wek i zimą. Ogo łem, 
na obszarze stwierdzono co najmniej 22 gatunki ptako w wodno-błotnych 
odbywajacych tu lęgi i przynajmniej 120 gatunko w ptako w wodno-błotnych 
w okresie nielęgowym. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% 
populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunko w ptako w: ohar (PCK), 
ostrygojad (PCK), rybitwa białoczelna (PCK), rybitwa rzeczna, mewa pospolita 
i sieweczka obroz na (PCK); w stosunkowo duz ym zagęszczeniu w niekto re lata 
występuje sieweczka rzeczna. W okresie wędro wek występuje co najmniej 1% 
populacji szlaku wędro wkowego (C2 i C3) następujących gatunko w ptako w: 
rybitwa czarna, rybitwa wielkodzioba, mewa mała, mewa pospolita oraz gęsi; 
stosunkowo duz e koncentracje (C7) osiąga: łabędz  czarnodzioby, nur rdzawoszyi, 
bielaczek, batalion płatkono g szydłodziobyrybitwa rzeczna, rybitwa popielata, 
rybitwa czubata, szlamnik, biegus krzywodzioby, biegus zmienny, biegus rdzawy, 
brodziec s niady, gęs  białoczelna, ostrygojad, kszyk, kulik wielki, kulik mniejszy, 
łęczak, mewa z o łtonoga, piaskowiec, sieweczka obroz na, siewnica, s mieszka, 
s wistun, tracz długodzioby; ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach 
powyz ej 20 000 osobniko w (C4). W okresie zimy występuje co najmniej 1% 
populacji szlaku wędro wkowego (C2 i C3) następujących gatunko w ptako w: 
bielaczek, czernica, gągoł, lodo wka, mewa pospolita, ogorzałka; stosunkowo duz e 
koncentracje (C7) osiągają: mewa siodłata, nurogęs , tracz długodzioby; 
zimowisko bielika (do 20 osobniko w) i s nieguły (do 120 osobn.); ptaki wodno-
błotne występują w koncentracjach powyz ej 20 000 osobniko w (C4). Obszar 
charakteryzuje duz a ro z norodnos c  siedlisk; niekto re z nich podlegają 
dynamicznym przemianom i układają się w ciągi sukcesyjne, prowadzące 
od pionierskich zbiorowisk plaz y do zbiorowisk borowych. We florze 
naczyniowej stwierdzono obecnos c  prawie 530 taksono w. Do najwaz niejszych 
gatunko w ros lin zalicza się tu 17 gatunko w prawnie chronionych w Polsce 
oraz jeden gatunek aster solny Aster tripolium, występujący na zasolonych łąkach 
i pastwiskach nad Martwą Wisłą oraz Wisłą Ś miałą, nalez ący do grupy gatunko w 
ginących w skali całego kraju. Na obszarze występuje bardzo liczna populacja 
mikołajka nadmorskiego Eryngium maritimum 
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Nazwa obszaru 
Natura 2000 

Wartos c  przyrodnicza obszaru i znaczenie zgodnie ze Śtandardowym 
Formularzem Danych 

Dolina Dolnej 
Wisły 
PLB40003 

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 39. Występują co najmniej 44 gatunki 
ptako w z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi 
(PCK). Gniazduje ok.180 gatunko w ptako w. Bardzo waz na ostoja dla ptako w 
migrujących i zimujących; bardzo waz ny teren zimowiskowy bielika (C2). 
W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) 
następujących gatunko w ptako w: nurogęs , ohar (PCK),rybitwa białoczelna (PCK), 
rybitwa rzeczna, zimorodek, ostrygojad (PCK); w stosunkowo wysokim 
zagęszczeniu (C7) występuje derkacz, mewa czarnogłowa, sieweczka rzeczna. 
W okresie wędro wek ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach 
do 50 000 osobniko w (C4). W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji 
szlaku wędro wkowego (C2 i C3) następujących gatunko w ptako w: bielik, gągoł, 
nurogęs ; stosunkowo licznie (C7) występuje bielaczek; ptaki wodno-błotne 
występują w koncentracjach do 40 000 osobniko w (C4). Awifauna obszaru nie 
jest dostatecznie poznana. Bogata fauna innych zwierząt kręgowych, bogata flora 
ros lin naczyniowych (ok.1350 gatunko w) z licznymi gatunkami zagroz onymi 
i prawnie chronionymi, silnie zro z nicowane zbiorowiska ros linne, w tym 
zachowane ro z ne typy łęgo w, a takz e cenne murawy kserotermiczne. Gatunki 
wymienione w p. 3.3. z motywacją D to gatunki prawnie chronione w Polsce.  

Zalew Wis lany 
PLB280010 

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 14. Występuje co najmniej 27 gatunko w 
ptako w z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, co najmniej 9 gatuno w z Polskiej 
Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym występuje hełmiatka (1-3 pary) 
(PCK) - 1%-3% populacji krajowej, gęgawa - około 1% populacji lęgowej, ohar 
do 10% populacji lęgowej, ponad płaskonos c. 1% populacji lęgowej, perkoz 
dwuczuby ponad 1% populacji lęgowej, czapla siwa ponad 8% populacji lęgowej, 
s mieszka ponad 1% populacji lęgowej, brzęczka - powyz ej 1% populacji lęgowej, 
bielik ponad 1% populacji lęgowej; w stosukowo wysokiej liczebnos ci (C7) 
występują: bąk (PCK), bączek (PCK), bocian biały, cyranka, cyraneczka; z eruje c. 
10 000 par kormorana z pobliskiej kolonii lęgowej (największej w Polsce - 50% 
krajowej populacji lęgowej) w Kątach Rybackich;. W okresie wędro wek 
występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędro wkowego (C2 i C3) 
następujących gatunko w: bielaczek, cyraneczka, gęs  białoczelna, gęs  zboz owa 
roz eniec, czernica, głowienka, mewa mała; stosunkowo duz e koncentracje (C7) 
osiąga łabędz  krzykliwy (do 200 osobniko w), łabędz  niemy (pierzy się 
do 3500 ptako w, prawdopodobnie największe pierzowisko łabędzia w kraju), 
gągoł (do 3000 osobn.) i łęczak. W okresie zimy występuje co najmniej 1% 
populacji szlaku wędro wkowego (C2) bielaczka (do 3200 osobniko w) i mewy 
srebrzystej; stosunkowo duz e koncentracje w okresie zimowym osiąga bernikla 
kanadyjska (do 1300 ptako w, jedyne znane stałe zimowisko w Polsce) 
oraz błotniak zboz owy (do 35 osobniko w).  

6.6.6 Inne obszary o szczególnych uwarunkowaniach 
środowiskowych 

Planowane przedsięwzięcie połoz one jest poza: 

 obszarami les nymi, 
 obszarami wodno-błotnymi objętymi konwencją Ramsarską,  
 obszarami go rskimi, 
 obszarami przylegającymi do jezior, 
 obszarami o płytkim zaleganiu wo d gruntowych, 
 obszarami stref ochronnych ujęc  wo d i obszarami ochronnymi zbiorniko w wo d 

s ro dlądowych, 
 obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe 

lub archeologiczne, 
 uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej. 
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6.7 Zabytki i krajobraz kulturowy 

Ze względu na specyfikę lokalizacji inwestycji (akwen morski wo d przejs ciowych) 

potencjalnie obiekty zabytkowe rozpatrywac  nalez y w zakresie archeologii morskiej. 

Obszar planowanego przedsięwzięcia nie był dotąd objęty szczego łowymi badaniami 

dotyczącymi ewentualnych zabytko w zalegających na dnie tego akwenu.  

Z tego względu dla okres lenia potencjału kulturowego rejonu inwestycji posłuz ono się 

danymi Centralnego Muzeum Morskiego w Gdan sku (Pomian 2012), odnoszącymi się 

do badan  prowadzonych gło wnie w obrębie ujs cia Martwej Wisły i Portu Po łnocnego, 

w otoczeniu planowanej inwestycji. 

Rejon Portu Po łnocnego w Gdan sku połoz ony jest w obrębie historycznego podejs cia 

do portu gdan skiego, kto rego istnienie datuje się co najmniej od IX wieku. Pierwsze 

odkrycia obiekto w zabytkowych w tym rejonie związane były z pracami 

pogłębiarskimi realizowanymi w latach 70 - tych ubiegłego wieku. W ich trakcie 

zniszczono między innymi wrak statku (datowany typologicznie na schyłek 

s redniowiecza). Innym zgłoszonym przez PRCiP znaleziskiem była doskonale 

zachowana konstrukcja wraku drewnianej jednostki spoczywająca 

pod dziewięciometrową warstwą osado w przy wschodnim falochronie portu. Ro wniez  

ten wrak został zniszczony w wyniku prowadzonych prac pogłębiarskich. W kolejnych 

latach doszło do zniszczenia jeszcze, co najmniej dwo ch zabytkowych wrako w, 

z kto rych udało się zabezpieczyc  jedynie pozostałos ci kabestanu poziomego. Badania 

z aglowco w z tego rejonu były przedmiotem zainteresowania archeologo w 

podwodnych z CMM w latach 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku (Śmolarek 1976,1987, 

Rutecki 2011). 

W roku 2007 włączono ten obszar do projektu MACHU „Zarządzanie podwodnym 

dziedzictwem kulturowym” (Managing Cultural Heritage Underwater - MACHU) 

zrealizowanego przez Centralne Muzeum Morskie w Gdan sku w ramach programu 

KULTURA 2000 w latach 2007 - 2009 (I. Pomian 2008).  

Badania w ramach tego programu realizowane były w obrębie tzw. obszaru testowego 

„Gdan sk” połoz onego w południowej częs ci Zatoki Gdan skiej na przedpolu ujs cia 

Wisły Martwej, pomiędzy wejs ciem do portu Gdan skiego, a zachodnimi falochronami 

Portu Po łnocnego – objemując zatem sąsiedztwo tego kompleksu portowego. 

Powierzchnia obszaru testowego „Gdan sk” wynosi około 35 km2, a wymiary wynoszą 

ok. 5,5 x 6,5 km. Rozciąga się on od brzegu do głębokos ci wody około 17 m.  

Tak wyznaczony obszar obejmuje wyłącznie podwodną częs c  stoz ka ujs ciowego Wisły 

Martwej. Podwodna częs c  stoz ka ujs ciowego Wisły Martwej zlokalizowana jest 

na przedpolu brzegu morskiego w rejonie Portu Po łnocnego i Westerplatte, w miejscu, 

w kto rym do roku 1840 funkcjonowało gło wne ujs cie Wisły.  

Od roku 1840, kiedy to powstało ujs cie Wisły Ś miałej i ustał transport osado w 

do ujs cia w Gdan sku, stoz ek podlega procesom intensywnej erozji. Rozmycie stoz ka 

w obszarze testowym spowodowało, z e wraki, kto re mogły znajdowac  się w tym 

rejonie zostały po roku 1840 zniszczone i rozwleczone po dnie morskim. 

Najprawdopodobniej z tego powodu nie zidentyfikowano tu dotychczas zabytkowych 

wrako w. Wraki rozpoznane dotąd w obrębie obszaru testowego (W-21, W-23, W-25) 
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lez ą po zachodniej stronie falochronu wejs ciowego do portu w Gdan sku. W obszarze 

tym w ciągu całej historii rozwoju stoz ka ujs ciowego Wisły Martwej, w tym tez  

po roku 1840, przewaz ały procesy akumulacji osado w sprzyjające zachowaniu 

wrako w. 

Zachowana warstwa osado w stoz ka, po wschodniej stronie falochrono w, potencjalnie 

zawierac  moz e artefakty najprawdopodobniej z okresu s redniowiecza. W planach 

poszukiwan  archeologicznych zabytkowych wrako w nalez y tez  brac  pod uwagę 

lądową częs c  stoz ka ujs ciowego Wisły Martwej, gdzie w osadach mogą występowac  

pogrzebane wraki lub ich resztki.  

W ramach projektu MACHU Zakład Oceanografii Operacyjnej IM w Gdan sku wykonał 

dla obszaru sąsiadującego z interesującym profilowania hydroakustycznego (sonda 

wielowiązkowa, sonar boczny, profilomierz osado w) na profilach o łącznej długos ci 

300 km. 

Przeprowadzone prace nie doprowadziły do lokalizacji zabytko w. Poszukiwania 

kontynuowano dzięki pomocy jednostek hydrograficznych Marynarki Wojennej 

oraz Urzędu Morskiego w Gdyni. W wyniku tych prac zlokalizowano w tym obszarze 

pięc  wrako w zabytkowych z aglowco w oraz pozostałos ci osłony toru podejs ciowego 

w postaci drewnianej palisady datowanej wstępnie na XVII wiek (Ossowski 2011). 

W 2011 roku zrealizowano projekt "Inwentaryzacja wrako w w rejonie wejs cia 

do portu gdan skiego" w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Dziedzictwo Kulturowe, priorytet Ochrona Zabytko w Archeologicznych. Rezultatem 

było wykonanie wstępnej dokumentacji archeologicznej pięciu wrako w z aglowco w 

zalegających na zacho d od falochronu po łnocnego Portu Po łnocnego. Wraki te 

datowane zostały metodą dendrochronologiczne na XV - XVIII wiek (Ossowski 2011). 

Kolejnym z ro dłem informacji były archiwalne materiały znajdujące się w Gdan skiej 

Bibliotece Naukowej PAN. Na podstawie kwerendy przeprowadzonej przez dr 

Dariusza Kaczora nalez y przypuszczac , z e w rejonie portu spoczywa więcej tego typu 

obiekto w. W latach 1611-1695 w rejonie podejs cia do portu gdan skiego wg danych 

historycznych zatonęło 8 statko w, w okolicy Wisłoujs cia 2, Krakowca oraz Śtogo w po 1 

statku. 



Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  181 / 373 

 
Rysunek 101 Lokalizacja historycznych wraków zlokalizowanych w rejonie Portu 
Północnego  
(Pomian 2012, CMM w Gdańsku) 
 
 
Tabela 36 Ewidencja Podwodnych Stanowisk Archeologicznych 

Nazwa nr EPŚA* Latitude Longitude Datowanie 

Owalny F53.14 54° 24’ 36.1611” N 018° 39’ 24.0000” E  

burta PPn F53.16 54° 25’ 18.0001” N 018° 44’ 12.0000” E  

Nn 1 F53.13 54° 26’ 11.6301” N 018° 41’ 33.8900” E  

Płaskodenny F53.12 54° 24’ 40.8401” N 018° 38’ 56.0300” E  

Drewniany F53.11 54° 24’ 36.9601” N 018° 39’ 30.9000” E  

W-25 F53.3 54° 24’ 40.0693” N 018° 39’ 16.5659” E XVIIIw 

Loreley F53.4 54° 24’ 43.1833” N 018° 39’ 3.6899” E XIXw 

W-21 F53.5 54° 24’ 39.3133” N 018° 38’ 29.2979” E XVIIw 

Rudowiec F53.15 54° 24’ 23.2113” N 018° 41’ 17.6499” E XVIIw 

Kerk F53.17 54° 24’ 41.9001” N 018° 40’ 60.0000” E XVIw/XVIIIw 

West A F53.18 54° 24’ 30.8001” N 018° 40’ 42.5000” E XVIIIw/XIXw 

West B F53.26 54° 24’ 31.2581” N 018° 40’ 42.2020” E XVIIw 

Śmug  F53.20 54° 24’ 35.2201” N 018° 41’ 3.5900” E XVI w 

Hary F53.21 54° 24’ 17.9901” N 018° 41’ 21.8000” E XVIIw 

Falburt F53.22 54° 24’ 21.2801” N 018° 41’ 17.9690” E XVw 

PP Robek F53.23 54° 24’ 42.9501” N 018° 42 58.3400” E  

Agne F53.24 54° 24’ 22.7701” N 018° 41’ 1.5600” E  

WOC 1 F53.25 54° 24’ 41.6001” N 018° 39’ 29.3000” E  
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Podsumowując należy stwierdzić, że: 

 Obszar planowanej inwestycji połoz ony jest poza rozpoznanymi dotąd 

obiektami kulturowymi zalegającymi na dnie morskim.  

 Jak wynika z wyniko w badan  prowadzonych w otoczeniu przedsięwzięcia rejon 

Portu Gdan skiego jest zasobnym archeologiczne akwenem polskiego wybrzez a 

Bałtyku.  

 Biorac pod uwagę znaczną powierzchnię zajmowaną przez planowaną 

inwestycję (ponad 130 ha) moz na zatem spodziewac  się występowania tu 

zabytko w archeologicznych.  

 

 

6.8 Użytkowanie i zagospodarowanie terenu 

Planowana inwestycja dotycząca rozbudowy DCT (terminal T 3) obejmuje tereny 

przeznaczone pod funkcje portowe i składowe. Tereny te w chwili obecnej są 

fragmentem akwenu wodnego Zatoki Gdan skiej. Nie są dotychczas zagospodarowane, 

stanowią jednak bezpos rednie zaplecze Portu Po łnocnego i funkcjonalnie są z nim 

związane.  

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w południowej częs ci akwenu 

Zatoki Gdan skiej, w bezpos rednim sąsiedztwie istniejącego i działającego obiektu DCT. 

Jako funkcjonalna całos c  Port Po łnocny wykorzystywany jest w ro z norodny sposo b. 

Obok isteniejącego terminala kontenerowego (dotychczasowy DCT) znajdują się 

nabrzez a przeładunkowe (por. Rysunek 102): 

 paliw płynnych (PERN); 

 węgla, 

 LPG; 

 pirs uniwersalny. 

Od strony południowej i zachodniej planowana inwestycja bezpos rednio styka się 

zatem z terenami przekształconymi antropogenicznie, intensywnie 

wykorzystywanymi pod ro z norodne funkcje portowe.  

Obszar planowanego przedsięwzięcia jako wody morskie, nie podlegające działniom 

planistycznym gminy Miasta Gdan sk, nie posiada przypisanej funkcji w dokumentach 

planistycznych opracowanycych przez miasto. Obszar morski nie był objęty 

obowiązującym Śtudium uwarunkowan  i kierunko w zagospodarowania 

przestrzennego, przyjętym uchwałą nr LI/1506/18 Rady Miasta Gdan ska dnia 23 

kwietnia 2018 roku. Jak wynika z tego dokumentu na zapleczu lądowym planowanej 

inwestycji, w kierunku wschodnim (w kierunku plaz y Śtogi) wyznaczony został dalszy 

kierunek rozwoju funkcji portowych. Planowana inwestycja, będzie zatem od strony 

akwenu wodnego nawiązywac  do strategicznych plano w rozwoju Portu Po łnocnego, 

okres lonych w tym dokumencie.  
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Rysunek 102 Mapa portu Gdańsk S.A. 
[źródło: strona internetowa Zarządu Portu Morskiego Gdańsk S.A.] 

Ze względu na wielkopowierzchniowy i przemysłowy charakter inwestycji, a takz e 

z uwagi na dalsze otoczenie lądowe, istotne jest ro wniez  uwzględnienie istniejącego 

i planowanego zagospodarowania terenu w dalszym otoczeniu planowanego 

terminala, zwłaszcza od strony wschodniej – na zapleczu lądowym.  

Na wscho d od przedmiotowej inwestycji, na obszarze lądowym znajdują się tereny: 

 uz ytkowanej rekreacyjnie plaz y 
 kąpielisko Śtogi 
 zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne – usługi noclegowe (kempingi), 

gastronomiczne oraz urządzony parking na potrzeby plaz owiczo w w Śtogach 
(Rysunek 103).  

Tereny nadmorskie, uz ytkowane rekreacyjnie znajdują się w relatywnie nieduz ej 

odległos ci – od planowanej inwestycji: 

 wyznaczone kąpielisko Śtogi – połoz one jest w odległos ci ok. 610 m 
od nabrzez a planowanego terminala, 
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 najbliz sze wejs cie na plaz e z sezonowymi urządzeniami (kosze na s mieci itp.) 
znajduje się ok. 670 od planowanego nabrzez a.  

Obszar planowanych prac pogłębieniowych znajduje się całkowicie poza 

wyznaczonym kąpieliskiem, w minimalnej odległos ci ok. 330 m.  

 

Rysunek 103 Lokalizacja planowanej inwestycji na tle zagospodarowania turystyczno-
rekreacyjnego w rejonie plaży Stogi. 
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Fotografia 6 Ośrodek wypoczynkowy na zapleczu plaży w Stogach. 

 
Fotografia 7 Obiekty usługowe w sąsiedztwie głównego wejścia na plażę w Stogach 
(wejście nr 26). 

 
Fotografia 8 Wykorzystanie rekreacyjne plaży w Stogach (rejon głównego wejścia 
nr 26). W głębi istniejący terminal DCT.  
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Zgodnie z ustaleniami Śtudium uwarunkowan  i kierunko w zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gdan ska z 2018 roku, tereny połoz one na południowy–wscho d 

od planowanej inwestycji posiadają funkcje: 

 plaz y (teren rekreacji), 

 usług ponadpodstawowych (tereny usług turystyczno-rekreacyjnych 

przy gło wnym wejs ciu na plaz ę w Śtogach), 

 osnowy przyrodniczej (OŚTAB – Ogo lnomiejskiego Śystemu Tereno w 

Aktywnych Biologicznie) – pas zalesionych wydm na zapleczu plaz y. 

6.9 Krajobraz 

Bezpos redni obszar inwestycji stanowi fragment otwartego krajobrazu akwenu Zatoki 

Gdan skiej, w częs ci przybrzez nej, nie obejmującej jednak samego brzegu morskiego. 

Odległos c  w stosunku do linii brzegowej wynosi ponad 300 m. W krajobrazie tym, 

w dalszej odległos ci od linii brzegowej, występują widoczne elementy 

antropogeniczne w postaci falochronu wewnętrznego – zlokalizowanego w odległos ci 

ok. 850 m od obecnego nabrzez a DCT (terminal T 1). W kierunku po łnocno-

zachodnim występują kolejne falochrony Portu Po łnocnego w Gdan sku, połączone 

z pirsami (odległos c  ponad 1,7 km).  

Krajobraz tej częs ci akwenu Zatoki Gdan skiej nalez y zatem uznac  za silnie 

przekształcony i intensywnie zagospodarowany krajobraz portowy, domknięty 

poprzez wymienione wyz ej obiekty antropogeniczne. Brak jest tutaj aktualnie 

otwarcia krajobrazowego na  obszar Zatoki Gdan skiej.  

W otoczeniu lądowym planowanej inwestycji moz na wyro z nic  następujące jednostki 

krajobrazowe: 

 zespo ł nabrzez y, urządzen  i zabudowy portowej Portu Po łnocnego (w tym 

istniejącego DCT) – bezpos rednio stykający się z obszarem inwestycji od strony 

południowej i zachodniej; 

 krajobraz brzegu wydmowego, z plaz ą, wałem wydm białych i szarych i pasem 

boro w sosonowych na wydmach – rozciągający się w kierunku wschodnim 

i południowo-wschodnim w odległos ci ok. 350 – 500 m od planowanego 

nabrzez a terminala T3.  

Zespo ł portowy Portu Po łnocnego tworzy strefę krajobrazu wybitnie przemysłowego 

i przemysłowo-składowego, silnie przekształconego, z całkowitym brakiem 

elemento w naturalnych (por. Rysunek 104). Jednoczes nie częs c  elemento w 

istniejącego DCT takich jak wielkogabarytowe dz wigi i suwnice portowe stanowi tu 

silne dominanty krajobrazowe, potęgujące wraz enie silniego przekształcenia 

fizjonomii krajobrazu nadmorskiego, zwłaszcza wobec braku innych, naturalnych 

elemento w wysokos ciowych, stanowiących przesłony.  

Natomiast zdecydowanie odmienny charakter ma zaplecze lądowe w strefie 

krajobrazu wydmowego. Ma ono zachowane cechy naturalne, brak tu istotnych 

przekształcen  antropogenicznych, a istniejące i widoczne elementy zabudowy 

turystyczno-rekreacyjnej (baza ratownictwa i punkt medyczny) przy gło wnym wejs ciu 

na plaz ę Śtogi ma zachowane proporcje i gabaryty, wpasowujące go dobrze 
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w otoczenie pasa plaz y i wydm. Tą częs c  wybrzez a uznac  moz na za dobrze zachowany 

fragment typowej, wydmowej strefy brzegowej Zatoki Gdan skiej, o wysokich walorach 

krajobrazowych.  

 

 

Rysunek 104 Krajobraz akwenu w rejonie planowanej inwestycji oraz zaplecza 
lądowego  
Źródło: DCT/fot.aeromedia.pl  oraz Google Earth {dostęp:14.05.2018} 
 
 
 

 

Fotografia 9 Panorama widokowa z plaży w Stogach (rejon najbliższego w stosunku 
do portu wejścia na plażę) w kierunku północno-wschodnim na istniejące nabrzeże 
DCT (T1). 
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Fotografia 10 Krajobraz brzegu wydmowego z plażą o cechach naturalnych na wschód 
od planowanej inwestycji.  

Rozwo j Portu Po łnocnego, a zwłaszcza Morskiego Terminalu Kontenerowego DCT 

w latach 2004–2007, istotnie zmienił krajobraz analizowanej częs ci wybrzez a wyspy 

Śtogi. W miejscu plaz y i zalesionych wydm oraz częs ci akwenu powstały nabrzez a 

i place składowe oraz obiekty kubaturowe, a takz e infrastruktura komunikacyjna 

(droga dojazdowa, drogi wewnętrzne i tor kolejowy).  

 

Fotografia 11 Panorama widokowa z plaży w Stogach (rejon głównego wejścia na plażę 
Stogi– nr 26) w kierunku północno-wschodnim na istniejące nabrzeże DCT (T 1). 

Obecnie otwarcie widokowe ze Śtogo w na morze w kierunku po łnocno-zachodnim 

jest zdominowana przez elementy krajobrazu przemysłowo-infrastrukturowego 

istniejącego nabrzez a DCT. Śpecyficzne, dobrze widoczne elementy stanowią nabrzez e 

przeładunkowe, cumujące kontenerowce, suwnice i place składowe.  
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6.10 Dobra materialne 

Teren inwestycji jest obszarem morskim dotąd niezagospodarowanym. Nie występują 

tu dobra materialne. Moz liwos c  występowania obiekto w materialnych dziedzictwa 

kulturowego na dnie morza została omo wiona w oddzielnym rozdziale.  

W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się dobra materialne będące 

elementami zagospodarowania istniejącego terminalu T 1. Urządzenia takie jak 

suwnice przeładunkowe i dz wigi, budynki, place składowe wraz z wyposaz eniem są 

integralnie związane z działalnos cią przeładunkową terminalu i po jego rozbudowie 

staną się elementami funkcjonalnie związanymi z planowaną inwestycją. Nie 

przewiduje się w związku z tym jakiegokolwiek negatywnego oddziaływania na dobra 

materialne. 

6.11 Warunki życia ludzi. Oddziaływanie na ludność 

Teren pod planowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze akwenu 

morskiego Zatoki Gdan skiej. Najbliz sze tereny lądowe zaro wno pod względem 

aktualnego zagospodarowania, jak i przeznaczenia w dokumentach planistycznych, są 

terenami pełniącymi funkcje przemysłowo - składowo – usługowe. Takz e dla pasa 

tereno w na południowy-wscho d od planowanej inwestycji (w kierunku Śtogo w) 

niezagospodarowanych dotąd pod funkcje przemysłowe, zgodnie z nowym Śtudium 

uwarunkowan  i kierunko w zagospodarowania przestrzennego miasta Gdan ska 

(uchwała nr LI/1506/18 Rady Miasta Gdan ska dnia 23 kwietnia 2018 r. ), wyznaczony 

został kierunek dalszego rozwoju funkcji portowych.  

Do tereno w, kto re mogą podlegac  oddziaływaniu planowanej inwestycji w zakresie 

wpływu na warunki z ycia ludzi nalez ą: 

 tereny zabudowy mieszkaniowej, związane ze stałym pobytem człowieka; 

 tereny rekreacyjne i turystyczne – wykorzystywane gło wnie w sezonie letnim. 

Najbliz sza zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległos ci około 1,7 km 

na południe pod planowanego przedsięwzięcia w dzielnicy Śtogi, w rejonie Pustego 

Śtawu. Znacznie bliz ej znajdują się tereny uz ytkowane rekreacyjnie. Do takich nalez y 

zaliczyc : 

 wyznaczone kąpielisko Śtogi – połoz one jest w odległos ci ok. 610 m 

od nabrzez a planowanego terminala (ok. 330 m od terenu planowanych prac 

pogłębieniowych), 

 plaz ę nadmorską w Śtogach - najbliz sze wejs cie na plaz e z sezonowymi 

urządzeniami (kosze na s mieci itp.) znajduje się ok. 670 m od planowanego 

nabrzez a, natomiast pas aktualnie wykorzystywanej rekreacyjnie plaz y 

znajduje się w minimalnej odległos ci ok. 430 m od skraju planowanego 

terminala i ok. 340 m od terenu prac pogłębieniowych 

 tereny os rodko w wypoczynkowych w rejonie Śtogo w – najbliz sze istniejące 

zlokalizowane w odległos ci ok. 850 m od terminala i odpowiednio ok. 720 m 

od terenu prac pogłębieniowych.  

Dotychczasowe warunki z ycia mieszkan co w Śtogo w, odnoszące się do stanu 

s rodowiska w miejscach stałego zamieszkania, jak i w obrębie tereno w rekreacyjnych, 
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nalez y uznac  za dobre. Nie występują tu zagroz enia związane z przekroczeniami 

dopuszczalnych norm jakos ci s rodowiska.  

Waz nym aspektem wpływającym na warunki z ycia i wypoczynku ludzi na tym 

obszarze jest szeroka dostępnos c  tereno w nadmorskich dla rekreacji (spacery, kąpiele, 

plaz owanie, gry i zabawy). Moz na uznac , z e funkcje te dotychczas były tylko 

nieznacznie ograniczone przez istniejącą zabudowę portową. W praktyce plaz a nie jest 

dostępna dla wypoczynku mieszkan co w jedynie na obszarze ograniczonym 

ogrodzeniem z siatki, obejmującym pas plaz y w odległos ci do ok. 330 m 

od istniejącego terminalu DCT26 (mimo z e teren będący w zarządzie ZMPG obejmuje 

plaz ę rozpos cierającą się jeszcze bardziej na wscho d, niz  obecna granica zwyczajowa). 

W pobliz u DCT wpływ na warunki wypoczynku ludzi nalez y rozpatrywac  

przede wszystkim z punktu widzenia oddziaływan  na odczucia związane 

z bezpos rednim sąsiedztwem duz ego obiektu przemysłowego, co wpływa u pewnej 

częs ci odbiorco w na negatywną percepcję krajobrazu rekreacyjnego, niezalez nie 

od faktycznego stanu jakos ci jego komponento w (klimat akustyczny, zanieczyszczenia 

powietrza, czystos c  wo d). Z całą pewnos cią wpływa to na atrakcyjnos c  przestrzeni 

rekreacyjnej i komfort wypoczynku ludzi, przy czym warto podkres lic , z e nawet 

pobiez na analiza opinii turysto w z całego s wiata o ro z nego rodzaju atrakcjach 

związanych z pobytem na plaz y s wiadczy o tym, z e istnieje ro wniez  grupa odbiorco w, 

dla kto rych plaz a z widokiem na zaplecze industrialne będzie większą atrakcją, niz  

plaz a w otoczeniu dzikiej przyrody.  

Potencjalne konflikty, jakie moz e powodowac  realizacja planowanego przedsięwzięcia 

w konteks cie społecznym, zostały omo wione w rozdziale pos więconym analizie tych 

konflikto w. 

  

                                                        

26 Jest to jednoczes nie teren przyrodniczych działan  łagodzących z zakazem wstępu. 
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7 Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku 
niepodejmowania przedsięwzięcia  

Brak realizacji przedsięwzięcia polegający na odsunięciu w czasie realizacji 

lub niezrealizowaniu terminalu T 3 w Porcie Po łnocnym w Gdan sku nalez y 

rozpatrywac  w ro z nych aspektach o zro z nicowanym zasięgu - od międzynarodowego, 

poprzez krajowy, regionalny, az  po lokalny. 

Zgodnie z polityką Unii Europejskiej Polska powinna dąz yc  do odciąz enia 

transportowych szlako w lądowych, szczego lnie w relacjach wscho d-zacho d, 

intensyfikując przewozy morskie. Efekt ten moz e zostac  osiągnięty tylko wtedy, 

gdy zostaną zrealizowane takie projekty jak terminal T 3, spinający w ramach sieci 

TEN-T basen Morza Bałtyckiego z autostradami morskimi Bałtyku, Morza Po łnocnego 

i Morza Ś ro dziemnego oraz posiadający zdolnos c  obsługi towaro w z rynko w 

azjatyckich. Dzięki temu rozwijający się dynamicznie popyt na przewozy kontenerowe 

w skali kraju oraz na styku z pan stwami sąsiednimi zostanie zaspokojony z mniejszym 

obciąz eniem s rodowiska wzdłuz  krajowych szlako w komunikacyjnych - kolejowych 

i drogowych. Wzros nie ro wniez  udział przewozo w kolejowych ładunko w 

kontenerowych, transportowanych wewnątrz kraju oraz w relacjach 

międzynarodowych. 

Tym samym projekt terminalu T 3 wpisuje się w unijne wytyczne dotyczące rozwoju 

transeuropejskiej sieci transportowej, ustanowionej m.in. decyzją Parlamenty 

Europejskiego i Rady nr 661/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. oraz innymi 

dokumentami. Planowany Terminal wiąz e się w sposo b synergiczny 

i komplementarny z innymi waz nymi inwestycjami realizowanymi w ramach sieci 

TEN-T. Śą to m.in.: 

 Projekt priorytetowy nr 23 os  kolejowa Gdan sk - Warszawa - Brno/Bratysława 

- Wieden , wymieniony w Załączniku III do cytowanej decyzji UE, 

 Master Plan dla Rozwoju Bałtyckich Autostrad Morskich BAŚIŚ - nr projektu 

2006-EU-93017-Ś, w kto rym uczestniczą: Polska, Dania, Śzwecja, Finlandia, 

Estonia i Litwa, 

 przebudowa drogi krajowej Ś7 Gdan sk - Warszawa (w powiązaniu z Obwodnicą 

Południową Miasta Gdan ska), 

 planowana modernizacja linii kolejowej E 65 na trasie: Gdynia - Tczew - 

Bydgoszcz - Inowrocław - Katowice - Tarnowskie Go ry – Pszczyna (granica 

pan stwa). 

Wymienione projekty przyczynią się do wykreowania korzystnego ekonomicznie 

i funkcjonalnie efektu sieciowego, ale ro wniez  będą miec  istotne znaczenie społeczne 

i s rodowiskowe. Efekt społeczny to trwały rozwo j nowoczesnej infrastruktury 

transportowej opartej o inteligentne systemy, oraz przyrost atrakcyjnych miejsc pracy. 

Efekt s rodowiskowy to stopniowa ewolucja w dynamicznie rosnącym transporcie 

kontenero w w kierunku przewozo w morsko-kolejowych zamiast drogowych. 

Efektem krajowym i regionalnym - zdecydowanie niekorzystnym politycznie 

i ekonomicznie byłaby rezygnacja z moz liwos ci kształtowania w Gdan sku gło wnego 

hub’u przeładunku kontenero w w rejonie Południowego Bałtyku o kluczowym 
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znaczeniu dla funkcjonowania transportu w Europie Ś rodkowo-Wschodniej, 

obsługującego nie tylko przewozy krajowych partnero w, ale ro wniez  z Litwy, Łotwy, 

Białorusi, Ukrainy, Śłowacji, Czech i wschodnich Niemiec. 

Rezygnacja z realizacji budowy terminalu T 3 w Porcie Po łnocnym w Gdan sku 

oznaczałaby brak moz liwos ci zlokalizowania tej inwestycji nie tylko w obrębie 

polskiego wybrzez a, ale i całego Południowego Bałtyku. Powodem jest dostęp 

do akwenu portowego umoz liwiającego cumowanie kontenerowco w o zanurzeniu 

nawet 16 metro w (długos ci 400 metro w, szerokos ci 60 metro w). Takie warunki 

posiada tylko Port Po łnocny , w kto rym obsługiwane są juz  obecnie największe 

jednostki klasy E. 

Rezygnacja z dalszego rozwoju DCT Gdan sk i brak reakcji na zwiększający się popyt 

na przeładunki kontenerowe niweczyłyby zarazem cele i kierunki rozwoju transportu 

i rynku pracy, okres lone w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewo dztwa 

Pomorskiego 2030. Obniz ałyby ponadto rangę i rolę Gdan ska jako portu morskiego 

o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. 

Niepodejmowanie przedsięwzięcia, czyli rezygnacja z budowy Terminalu T 3 

w wymiarze lokalnym skutkowałoby niewielkim w skali tereno w portowych 

ograniczeniem presji na s rodowisko wywołanej realizacją i funkcjonowaniem tego 

terminalu na wodach portowych. Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia nie miałaby 

wpływu na funkcjonowanie s rodowiska i kształtowanie się stosunko w przyrodniczych 

w rejonie Portu Po łnocnego a tym bardziej w skali Zatoki Gdan skiej oraz w regionie 

Pomorza. Brak ingerencji i przekształcenia niewielkiego terenu i akwenu połoz onych 

w obrębie tereno w portowo-przemysłowych nie powodowałaby istotnych zmian 

w funkcjonowaniu s rodowiska w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia. 

Niepodejmowanie przedsięwzięcia ograniczałoby wykorzystanie i celowos c  istnienia 

częs ci infrastruktury dostępowej do portu, realizowanej obecnie przez administrację 

morską (częs c  nowego toru podejs ciowego do Portu Po łnocnego, nowe falochrony), 

a uzasadnianą m.in. potrzebami zagospodarowania tereno w portowych, w kto rych 

proponuje się lokalizację terminalu T 3. 

Teren planowany pod budowę terminalu T 3 to teren portowy pozostający w gestii 

Zarządu Morskiego Portu Gdan sk ŚA. Plany rozwojowe Portu Gdan sk przewidują 

na tym obszarze rozwo j tereno w portowo-przemysłowych. Przeznaczenie tego terenu 

dla funkcji związanej z działalnos cią portowo-przeładunkowo-składową zostało 

przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Charakter 

uciąz liwos ci związany z działalnos cią całego Terminalu DCT jest typowy 

dla działalnos ci przemysłowo-portowej i ma relatywnie niski poziom oddziaływania 

w poro wnaniu z obecnie występującymi. 
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8 Identyfikacja oddziaływań wariantu proponowanego 
do realizacji 

Rozbudowa Terminalu Kontenerowego DCT spowoduje trwałe przekształcenie 

s rodowiska polegające na zalądowieniu akwenu morskiego na powierzchni do 95 ha 

oraz pogłębieniu akwenu morskiego na powierzchni ok. 38 ha. Do kategorii 

oddziaływan  związanych z fazą eksploatacji Terminalu Kontenerowego DCT nalez ą 

zmiany w strukturze i natęz eniu ruchu na okolicznych drogach oraz emisja spalin 

i hałasu od pracujących s rodko w transportu i innych urządzen  Terminalu. Wpływy 

o istotnym znaczeniu w fazie eksploatacji DCT ograniczą się do terenu nalez ącego 

do Inwestora oraz terenu bezpos rednio przyległego.  

8.1 Powierzchnia ziemi  

8.1.1 Faza budowy 

Realizacja T 3 spowoduje utworzenie w granicach Portu Morskiego w Gdan sku 

nowego fragmentu lądowego powierzchni ziemi, kto ry zostanie zagospodarowany 

na rzecz funkcji portowej. Powierzchnia nowego terenu lądowego będzie wynosic  

ok. 95 ha. Na utworzonym obszarze lądowym będą następnie wykonywac  pracę – jak 

na lądzie – maszyny budowlane i inne, kto re będą kształtowac  i wzmacniac  grunt 

dla celo w terminalu portowego. Zagroz enie w okresie budowy wiąz e się z pracą 

sprzętu (zuz ywającego oleje napędowe i smary) wykorzystywanego do wykonania 

wykopo w, prac budowlano-montaz owych itp. Incydentalnie moz e dojs c  

do niewielkiego wycieku lub rozlewu substancji niebezpiecznych (smary, oleje, 

benzyna i inne) oraz lokalnego zanieczyszczenia gruntu, jednak wydarzenia takie 

zostaną objęte systemem reagowania na awarie, wycieki wraz z częs cią 

zanieczyszczonego gruntu będą zbierane do pojemniko w i przekazywane 

uprawnionym odbiorcom w procedurach zgodnych z ustawą o odpadach.  

W ramach pogłębiania toru podejs ciowego wykonane zostaną roboty czerpalne. 

Kubaturę robo t czerpalnych w ramach planowanego przedsięwzięcia oszacowano 

na 4 mln m3. Z kolei zalądowienie 95 ha akwenu morskiego, kto rego s rednia głębokos c  

wynosi obecnie ok. 7 m do rzędnej nabrzez a terminalu wynoszącej 3 m n.p.m. będzie 

wymagac  wypełnienia kubatury ok. 10 mln m3 masami ziemnymi i skalnymi, 

materiałami konstrukcyjnymi, elementami wzmacniającymi itp. Aspekty związane 

z pogłębianiem, wybieraniem urobku, wykorzystaniem urobku lub jego składaniem 

na klapowiskach zostały omo wione w innych częs ciach niniejszego raportu.  

8.1.2 Faza eksploatacji 

Oddziaływania na powierzchnię ziemi w fazie eksploatacji Terminalu Kontenerowego 

DCT, w tym T 3 będą nieznaczne. Powierzchnia terenu będzie utwardzona, a teren 

przeznaczony np. na kontenery z substancjami niebezpiecznymi dodatkowo 

zabezpieczony. Teren zostanie zagospodarowany zgodnie z przewidywanymi dla niego 

funkcjami portowo-przemysłowymi, będzie on uporządkowany, a wprowadzenie 

na terenach komunikacyjnych szczelnych, utwardzonych powierzchni ograniczy 

do minimum zagroz enie zanieczyszczenia lub skaz enia gruntu.  
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W wyniku realizacji inwestycji ukształtuje się nowe zagospodarowanie akwenu 

morskiego. W fazie eksploatacji projektowana inwestycja nie będzie miała 

negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi, nie będzie wywierac  dalszego wpływu 

na ukształtowanie powierzchni terenu.  

Rejon woko ł obiekto w, w obrębie kto rych odbywa się ruch samochodowy oraz praca 

sprzętu transportowego, znajdzie się pod wzmoz onym oddziaływaniem spalin 

samochodowych, emisji pyło w powodowanych ruchem pojazdo w (zuz ycie 

nawierzchni, opon i elemento w metalowych samochodo w i sprzętu) oraz s rodko w 

chemicznych uz ywanych do zimowego utrzymania dro g oraz innych nawierzchni 

(w ich skład wchodzą: chlorek sodu NaCl, chlorek wapnia CaCl2 oraz chlorek magnezu 

MgCl2). Śole zawarte w s rodkach chemicznych do odladzania przenoszone są 

w postaci aerozolu na pobocza dro g. 

Podczas normalnej eksploatacji terminalu T 3 jego oddziaływanie na powierzchnię 

terenu i grunty będzie pomijalne, poniewaz  powierzchnia terenu w obrębie Terminalu 

będzie w duz ej mierze utwardzona i szczelna (nabrzez e, i drogi). Wody będą 

odprowadzane w sposo b kontrolowany kanalizacją deszczową po podczyszczeniu 

do wo d portowych. Powierzchnie składowe nie będą szczelne, lecz stosowanie 

procedur IMDG, ADR, RID, o kto rych mowa między innymi w rozdziale „Oddziaływanie 

na s rodowisko w sytuacjach awaryjnych, w tym w razie powaz nej awarii 

przemysłowej oraz w przypadku innych zagroz en , w tym katastrofy naturalnej 

lub budowlanej” zapewnia odpowiednio wysoki poziom zapobiegania 

zanieczyszczeniu gruntu, a w razie awarii – odpowiedni sposo b reagowania 

i usuwania skutko w awarii, ro wniez  tych skutko w, kto re mogłyby grozic  

zanieczyszczeniem gruntu.  

8.2 Wpływ na warunki hydrogeologiczne i wody podziemne  

8.2.1 Faza budowy 

Ze względu na połoz enie planowanej inwestycji na obszarze morskim nie wystąpią 

bezpos rednie oddziaływania na wody podziemne.  

Planowane prace pogłębieniowe odbywające się w go rnej częs ci pokrywy osado w 

delty Wisły nie spowodują zmian izolacji wgłębnych poziomo w wodonos nych 

(pozoom kredowy) i zagroz enia jakos ciowego i ilos ciowego jego zasobo w. Usunięcie 

częs ci piaszczystych osado w morskich i deltowych w trakcie prac pogłębieniowych nie 

wpłynie zasadniczo na warunki ascenzyjnego drenaz u wo d poziomu kredowego 

na obszarze Zatoki Gdan skiej. Warunki przesączania się wo d poziou kredowego 

do wo d morskich kształtowane są gło wnie przez warstwy trudnoprzepuszczalnych 

glin zwałowych oraz mułko w zalegających na znacznie większych głębokos ciach 

w stosunku do planowanych prac pogłębieniowych.  

Obszar Zatoki Gdan skiej jest strefą ascenzyjnego drenaz u wo d poziomu kredowego 

(poddennego dopływu wo d podziemnych do morza). Ro z nica cis nien  

hydrostatycznych powoduje, z e nie zachodzi ryzyko wnikania zanieczyszczen  z wo d 

morskich do wo d podziemnych tego poziomu. W związku z tym nie przewiduje się 

moz liwos ci wystąpienia zanieczyszczenia głębszych warstw wo d podziemnych. 
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Ze względu na uwarunkowania hydrograficzne nie zachodzi takz e moz liwos c  

zanieczyszczenia wo d powierzchniowych. 

8.2.2 Faza eksploatacji 

Funkcjonowanie rozbudowanego terminalu nie będzie związane z: 

 wprowadzaniem zanieczyszczen  do wo d podziemnych lub do ziemi. 

 zwiększonym poborem wo d podziemnych. 

W związku z tym nie będą występowac  bezpos rednie oddziaływania na s rodowisko 

hydrogeologiczne, zasoby ilos ciowe i jakos ciowe wo d podziemnych występujących 

na zapleczu lądowym w rejonie planowanej inwestycji. 

Na etapie funkcjonowania bezpos rednio do wo d morskich odprowadzane będą wody 

opadowe z terenu planowanej inwestycji. Wpływ na wody powierzchniowe został 

szczego łowo omo wiony w kolejnym rozdziale. Niezalez nie od tego teren inwestycji 

połoz ony jest w strefie drenaz u wo d podziemnych przez Zatokę Gdan ską. W związku 

z tym nie występują warunki do przenikania zanieczyszczen  z wo d morskich 

do poziomo w wodonos nych. W związku z tym funkcjonowanie planowanego 

terminala, w tym odprowadzanie wo d opadowych do morza, jak ro wniez  zaistnienie 

potencjalnej sytuacji awaryjnej i przedostanie się z terenu nabrzez y bądz  baseno w 

portowych zanieczyszczen  do wo d morskich nie wpłynie negatywnie na jakos c  wo d 

podziemnych.  

8.3 Gospodarka wodno-ściekowa oraz wody opadowe 
i roztopowe  

8.3.1 Faza budowy 

W trakcie prowadzenia robo t ziemnych i prac budowlanych moz e nastąpic  czasowe 

zakło cenie lokalnych stosunko w wodnych oraz zagroz enie zanieczyszczeniami 

pochodzącymi z placu budowy, będą to jednak oddziaływania kro tkotrwałe, 

o niewielkim zasięgu. Zaburzenie stosunko w wodnych moz e pogorszyc  warunki 

dla stabilnos ci istniejących konstrukcji inz ynierskich znajdujących się 

w bezpos rednim sąsiedztwie prowadzonych prac, dlatego nalez y uwzględnic  tego 

rodzaju zagroz enie w projektach: budowlanym i wykonawczym. 

Potencjalne zagroz enie wo d powierzchniowych będzie związane z odprowadzaniem 

wo d opadowych do wo d portowych Portu Po łnocnego, dlatego w czasie prowadzenia 

prac konieczne jest stosowanie szczego lnej ostroz nos ci oraz zachowanie procedur 

bezpieczen stwa oraz nadzoru budowlanego. 

W czasie realizacji T 3, w tym infrastruktury podziemnej, moz e nastąpic  czasowe 

zakło cenie istniejących stosunko w wodnych. Będzie to oddziaływanie kro tkotrwałe, 

kto re ustąpi po zamknięciu wykopo w. Nie będą wytwarzane s cieki przemysłowe. 

Prace budowlano-montaz owe będą prowadzone na terenie nieutwardzonym 

i nieskanalizowanym, dlatego wody opadowe będą wsiąkac  w grunt, nie zostaną 

więc wydzielone jako s cieki wymagające szczego lnego zagospodarowania. 
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W czasie budowy terminalu T 3 będą powstawac  s cieki sanitarne. Ich ilos c  będzie 

proporcjonalna do liczby zatrudnionych oso b. Ś cieki powstające w obiektach 

sanitarnych takich jak: toalety, umywalnie, natryski, przekazywane będą do istniejącej 

sieci kanalizacji sanitarnej, a następnie do oczyszczalni s cieko w w Porcie Po łnocnym. 

Jakos c  tych s cieko w będzie odpowiadac  typowemu składowi s cieko w komunalnych. 

Niekorzystne oddziaływanie na jakos c  wo d portowych w trakcie budowy 

przedsięwzięcia, moz e byc  spowodowane: 

 zamuleniem wskutek erozji gruntu podczas budowy nabrzez a (zniszczenia 

najczęs ciej występują podczas wykopo w oraz w ich otoczeniu), jak ro wniez  

z powodu wypłukiwania drobnych frakcji piaszczystych z materiału skalnego, 

kto ry będzie stosowany do zalądowienia akwenu morskiego,  

 wypłukiwaniem niebezpiecznych związko w z materiało w uz ywanych 

do budowy, 

 wnoszeniem do wo d powierzchniowych znacznych ilos ci zawiesin z terenu 

budowy (mączka wapienna), 

 przedostaniem się do wo d produkto w naftowych z maszyn i pojazdo w. 

W wyniku prac budowlanych i pogłębiarskich, zwiększy się proces uwalniania metali 

cięz kich z osado w. Jednak ze względu na piaszczysty charakter osado w obecnie ich 

stęz enie jest niewielkie. 

W trakcie prowadzenia prac nie będą powstawac  s cieki przemysłowe na terenie 

budowy. Nie będzie ro wniez  obiekto w stanowiących z ro dło zanieczyszczen  wo d 

podziemnych i powierzchniowych. 

W przypadku rozlewu produkto w naftowych z maszyn lub pojazdo w nalez y 

zabezpieczyc  teren budowy przed przedostaniem się szkodliwych substancji do wo d 

i do ziemi (np. matami sorpcyjnymi). 

Prawidłowa realizacja przedsięwzięcia związana będzie z przestrzeganiem ostrych 

rez imo w technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakos ci sprzętu i materiało w 

budowlanych. 

Przewiduje się odprowadzenie wo d opadowych z powierzchni szczelnych 

poprzez wyloty kanalizacji deszczowej w s cianie nabrzez a. Przed ich odprowadzeniem 

do wo d Zatoki będą poddawane podczyszczeniu w zakresie zawiesiny mineralnej 

oraz zanieczyszczen  ropopochodnych. Przy zastosowaniu włas ciwych rozwiązan  

technicznych wpływ na wody portowe będzie nieistotny. 

W trakcie prowadzonych prac czerpalnych i odkładu urobku na klapowisku morskim 

oraz kro tko po ich zakon czeniu w wyniku zjawiska resuspensji osado w dennych 

wzros nie okresowo ilos c  zawiesin oraz substancji biogenicznych i materii organicznej, 

co w konsekwencji doprowadzi okresowo do wzrostu mętnos ci i spadku 

przez roczystos ci oraz pogorszenia warunko w tlenowych wody w rejonie 

prowadzonych prac. 

Przemieszczanie się zawiesin w akwenie będzie następowac  zgodnie z prądami wody 

oraz kierunkiem prowadzonych robo t. Warunki hydrodynamiczne, podatnos c  urobku 

na rozprzestrzenianie oraz lokalizacja obszaru zaburzen  pozwalają wnioskowac , 
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z e moz e dojs c  do okresowego zmętnienia wo d w kierunku na po łnocny wscho d 

lub po łnocny zacho d od miejsca prowadzenia prac. Z dotychczasowych badan  

chemicznych osado w wynika niski stopien  ich zanieczyszczenia oraz niska zawartos c  

frakcji ilastej, dlatego nie występuje zagroz enie transferu do wo d morskich w trakcie 

zjawiska suspensji. 

Wody Zatoki Gdan skiej będą ro wniez  potencjalnie zagroz one zanieczyszczeniem 

substancjami ropopochodnymi z jednostek pływających i ze sprzętu bagrowniczego. 

Po zakon czeniu prac czerpalnych zaniknie zjawisko resuspensji osado w dennych, 

a stęz enia wskaz niko w fizyczno-chemicznych, powro cą do stanu poprzedniego 

(m.in. mętnos c , biogeny, tlen itd.). Ro wniez  do stanu pierwotnego powro ci ilos c  

zawiesin, kto re jednak będą mogły byc  generowane przez ruch jednostek pływających 

(w zalez nos ci od głębokos ci zanurzenia, szybkos ci płynięcia i rodzajo w osado w 

na dnie). Podobne oddziaływania, ale w znacznie mniejszej skali będą miały miejsce 

podczas prac konserwacyjnych, związanych z utrzymaniem parametro w technicznych 

akwenu Terminalu. 

Przewidywane jest pełne wykorzystanie piasku z robo t czerpalnych do zalądowienia 

powierzchni wodnej przewidzianej pod budowę T 3. 

8.3.2 Faza eksploatacji 

Woda zuz ywana jest do celo w socjalno-bytowych, podawana jest na statki oraz moz e 

byc  uz ywana do mycia. Ś cieki odprowadzane są do kanalizacji portowej będącej 

w dyspozycji ZMPG ŚA. W 2017 roku DCT zuz yło ok. 12,5 tys. m3 wody z sieci 

wodociągowej będącej w dyspozycji ZMPG. Po rozbudowie terminalu DCT do pełnego 

zakresu, wszystkich 3 etapo w T 3 moz na przewidywac , z e roczne zuz ycie wody nie 

przekroczy wartos ci 25 tys. m3.  

Woda potrzebna jest ro wniez  na cele przeciwpoz arowe. Z ro dłem wody na wypadek 

poz aru jest zbiornik wody poz arowej zasilany z wodociągu portowego. Zastosowane 

zostaną hydranty naziemne oraz podziemne. Maksymalna odległos c  hydranto w 

zgodnie z PN-B/028663:1997 będzie wynosiła Lmax < 150 m.  

Ś cieki bytowe i technologiczne w T 3 będą wytwarzane w obiektach kubaturowych, 

przy czym przez s cieki technologiczne rozumie się tu s cieki z mycia powierzchni itp.  

Ś cieki te będą odprowadzane do portowej sieci kanalizacji sanitarnej. Ś cieki sanitarne 

ze statko w odbierane będą bezpos rednio z jednostek sprzętem pływającym 

lub kołowym i w związku z tym nie będą uwzględniane w bilansie s cieko w. 

Na terenie terminalu powstawac  będą jedynie wody opadowe i roztopowe, kto re 

po podczyszczeniu będą odprowadzane do wo d portowych. Ilos c  wo d deszczowych 

odprowadzanych powierzchniowo, kto re powstaną przy spływach deszczowych, 

topnieniu s niegu i lodu, zalez ą od intensywnos ci i czasu trwania opado w 

oraz ukształtowania terenu. Śystem wo d opadowych obejmuje odwodnienie 

nawierzchni szczelnych, placowych oraz połaci dachowych obiekto w wchodzących 

w skład Terminalu, przy czym miejsca składowania kontenero w z towarami innymi 

niz  niebezpieczne będą utwardzone, ale nie będą szczelne, aby w ten sposo b zapewnic  

retencję powierzchniową oraz zapobiec tworzeniu się zbędnych strumieni wo d 
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opadowych. Powstające wody opadowe, będą kierowane do systemu kanalizacji 

deszczowej, a następnie do wo d portowych poprzez wyloty kanalizacji deszczowej 

w s cianie nabrzez a lub falochronie oraz innych konstrukcjach brzegowych. Z uwagi 

na wymagania technologiczne odwodnienia nawierzchni będą realizowane gło wnie 

za pomocą odwodnien  liniowych. Wody opadowe z powierzchni szczelnych, 

przed odprowadzeniem ich do odbiornika, będą poddawane podczyszczeniu (osadniki 

zawiesiny, w tym piasku i separatory) w zakresie zawiesiny mineralnej 

oraz zanieczyszczen  ropopochodnych. Podobnie ma to miejsce obecnie na podstawie 

wydanego dla DCT pozwolenia wodnoprawnego (Załącznik 8.3–1) i wyniki 

w zakresie jakos ci s cieko w wskazują na spełnienie wymagan  z duz ym zapasem. 

Przykładowe wyniki badan  z ostatnich miesięcy zostały zamieszczone 

w Załączniku 8.3-2.  

Bezpos rednie sąsiedztwo morza sprawia, z e odprowadzenie wo d opadowych nie 

stanowi technicznego problemu, a jedynie wymaga włas ciwego dobrania elemento w 

sieci kanalizacyjnej, przyjęcia włas ciwych wymiaro w rur, dobrych spadko w 

(lub przyjęcia systemu cis nieniowego) oraz odpowiednich urządzen  

podczyszczających. Śą to w zasadzie juz  tylko zagadnienia natury technicznej, kto re 

nie mają większego znaczenia z punktu widzenia ochrony s rodowiska. Dla ilustracji 

zagadnienia moz na jednak okres lic  w przybliz eniu ilos ci wo d odpadowych, kto re będą 

powstawały na terenie nowego Terminalu korzystając ze wzoru:  

Q = Ψu·q·A dm3/s 

gdzie: 

Ψu - us redniony wspo łczynnik spływu powierzchniowego = 

1,0 (przyjęto maksymalny wspo łczynnik, ale z powierzchni zlewni 

wykluczono nieszczelne powierzchnie składowe) 

q - natęz enie deszczu miarodajnego = 130 dm3/(ha·s) 

A - powierzchnia zlewni = 47,5 ha (przyjęto, z e połowa powierzchni 

terminalu to powierzchnia składowa utwardzone, ale nieuszczelniona).  

W związku z powyz szym ilos c  powstających wo d opadowych na terenie nowego 

terminalu T 3 będzie wynosiła obliczeniowo: 

Q = 6 175 dm3/s 

Dla fazy eksploatacji zakłada się powstanie procedury postępowania w razie 

przedostania się niebezpiecznych substancji (w wyniku rozszczelnienia itp. sytuacji) 

z transportowanych kontenerami ładunko w do kanalizacji deszczowej. Procedura 

będzie przeniesiona z istniejącej częs ci terminalu na T 3. Procedura powinna byc  

w pełni wdroz ona w dniu oddania terminalu T 3 do eksploatacji.  

Opro cz wo d opadowych, do systemu kanalizacji deszczowej będą kierowane wody 

przeciwpoz arowe ze zbiornika ppoz . i komory izolatora przepływo w zwrotnych 

w ilos ci Qmax = 20 dm3/s.  

Wody opadowe będą odprowadzane do wo d portowych za pomocą nie więcej niz  

35 wyloto w usytuowanych w nabrzez u, falochronie lub innych konstrukcjach 
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brzegowych. Wyloty będą rozmieszczone odpowiednio w stosunku do zlewni, 

z kto rych zbiera się wody opadowe. Ś rednice wyloto w będą dostosowane 

do konkretnego sposobu zaprojektowania sieci kanalizacyjnej. 

Podsumowując nalez y stwierdzic , z e wody opadowe po odprowadzeniu siecią 

kanalizacji deszczowej będą spełniały wymagania rozporządzenia Ministra 

Ś rodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunko w, jakie nalez y spełnic  

przy wprowadzaniu s cieko w do wo d lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczego lnie szkodliwych dla s rodowiska wodnego. Taka ilos c  podczyszczonych wo d 

opadowych, spełniających wymagania jakos ciowe, odprowadzanych do wo d 

portowych z terenu Terminalu DCT nie spowoduje negatywnego oddziaływania 

na s rodowisko wodne, gdyz  wody opadowe spływające do s rodowiska morskiego, to 

naturalny proces występujący w przyrodzie, a rozwiązania zastosowane w istniejącym 

Terminalu oraz zaplanowane do zastosowania w nowym Terminalu nie zakło cają tego 

procesu. 

Powstanie T 3 moz e wiązac  się z koniecznos cią przebudowy systemu kanalizacji 

deszczowej na terminalu T 1. Jes li tak będzie – zagadnienie to będzie przedmiotem 

odrębnego przedsięwzięcia powiązanego z przedsięwzięciem T 3 w sposo b 

funkcjonalny.  
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8.4 Wpływ na powietrze atmosferyczne  

8.4.1 Jakość powietrza 

Aktualny stan zanieczyszczenia atmosfery (poziom tła) na analizowanym terenie 

okres lono w oparciu o pomiary i szacunek poziomu emisji podany przez Wojewo dzki 

Inspektorat Ochrony Ś rodowiska w Gdan sku – pismo z dnia 20 kwietnia 2018 r. 

(Załącznik 8.4–1). Pozostałe substancje – 10% wartos ci odniesienia - Tabela poniz ej). 

Tabela 37: Zestawienie wartości odniesienia i tła zanieczyszczenia atmosfery 
Substancja CAS D1, µg/m3 Da, µg/m3 R, µg/m3 

pył zawieszony PM-10 - 280 40 25 
pył zawieszony PM 2,5  - 20 12 
dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20 5 
tlenki azotu jako NO2 10102-44-0,10102-43-9 200 40 15 
tlenek węgla 630-08-0 30000 - 500 
amoniak 7664-41-7 400 50 5 
benzen 71-43-2 30 5 3 
oło w 7439-92-1 5 0,5 0,1 
benzo(a)piren 50-32-8 0,012 0,001 0,001 
węglowodory aromatyczne - 1000 43 4,3 
węglowodory alifatyczne - 3000 1000 100 

8.4.2 Etap budowy 

W fazie budowy oddziaływanie na powietrze atmosferyczne będzie miało 

kro tkotrwały i ograniczony zasięg. Z ro dłami emisji będą maszyny i pojazdy 

budowlane na częs ci zalądowionej oraz na akwenie napędzanymi silnikami diesla.  

Przy planowanej wielkos ci urobku ok. 4 mln m3 i szacunkowej wydajnos ci pogłębiarki 

o mocy 1000-1500 kW rzędu 2000 m3/h, wydobycie planowanej ilos ci będzie moz liwe 

w ciągu 2000 godzin pracy pogłębiarki. Dodatkowo przewiduje się pracę kafaro w 

o łącznej mocy do 250 kW, holownika 600 kW i dz wigu (max. 250 kW) oraz sprzętu 

i maszyn budowlanych (sumarycznie max. 500 kW). 

Do obliczen  emisji pochodzącej z ww. jednostek zastosowano s rednie wskaz niki emisji 

opracowane przez PENTEKO s.c.27, kto re wynoszą [g/kWh]: 

 tlenki azotu   - 3,52 
 dwutlenek azotu   - 0,704 
 pył     - 0,18 
 tlenek węgla   - 3,5 
 węglowodory alifatyczne - 0,48 
 węglowodory aromatyczne - 0,113 
 benzen    - 0,007 

Do obliczen  przyjęto, z e 100% pyłu stanowi pył zawieszony PM2,5. Emisję 

oraz wielkos ci charakterystyczne zestawiono w tabeli poniz ej.  

 

                                                        

27
 „Obliczenie wskaźników emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych dla silników pojazdów i urządzeń 

niedrogowych z uwzględnieniem struktury parku samochodowego w Polsce i Europie”, PENTEKO s.c., 2014 
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Tabela 38: Charakterystyka źródeł emisji i emitorów – faza budowy 

Lp. Źródło zanieczyszczeń 
Nr 

emitora 

Charakterystyka emitora 

Substancja 

Emisja 

Czas emisji 
[h/rok] 

Wysokość 
emitora 

[m] 

Średnica 
emitora 

[m] 

Prędkość 
gazów 
[m/s] 

Temp. 
 

[K] 

Max. 
 

[kg/h] 

Roczna 
 

[Mg/a] 
1. Pogłębiarka 

moc silnika załoz ona 1500 kW 
 

P 2000 20 0,30 5 453 dwutlenek azotu 
tlenek węgla 
pył PM2,5 
węglowodory alif. 
węglowodory arom. 
benzen 

1,056 
5,250 
0,270 
0,720 
0,170 
0,011 

2,112 
10,500 
0,540 
1,440 
0,340 
0,022 

2. Kafary 8 sztuk na 1 zmianę  
moc załoz ona 250 kW 
 

K 1000 25 0,15 5 453 dwutlenek azotu 
tlenek węgla 
pył PM2,5 
węglowodory alif. 
węglowodory arom. 
benzen 

0,176 
0,875 
0,045 
0,120 
0,028 
0,002 

0,176 
0,875 
0,045 
0,120 
0,028 
0,002 

3. Holownik o mocy 600 kW 
 

H 200 7,0 0,15 5 453 dwutlenek azotu 
tlenek węgla 
pył PM2,5 
węglowodory alif. 
węglowodory arom. 
benzen 

0,422 
2,100 
0,108 
0,288 
0,068 
0,004 

0,084 
0,420 
0,022 
0,058 
0,014 
0,001 

4. Śprzęt pomocniczy 
dz wig o mocy 250 kW  
 

D 5000 7,0 0,15 5 453 dwutlenek azotu 
tlenek węgla 
pył PM2,5 
węglowodory alif. 
węglowodory arom. 
benzen 

0,176 
0,875 
0,045 
0,120 
0,028 
0,002 

0,880 
4,375 
0,225 
0,600 
0,140 
0,010 

4. Śprzęt i maszyny budowlane 
Moc sumaryczna 500 kW  
 

ŚB 5000 2,0 0,10 0 453 dwutlenek azotu 
tlenek węgla 
pył PM2,5 
węglowodory alif. 
węglowodory arom. 
benzen 

0,352 
1,750 
0,090 
0,240 
0,057 
0,004 

1,760 
8,750 
0,450 
1,200 
0,285 
0,020 
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W celu obliczenia stęz en  maksymalnych 1-godzinowych oraz stęz enia 

s redniorocznego zanieczyszczen  dla substancji emitowanych z terenu planowanego 

przedsięwzięcia, przeprowadzono symulację przy uz yciu programu OPERAT FB. Dane 

wejs ciowe do obliczen  przedstawiono w Załączniku 8.4–2.  

8.4.2.1 Zakres skro cony 

W tabeli poniz ej przedstawiono wyniki obliczen  sumy stęz en  maksymalnych. 

Tabela 39: Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych 

Nazwa zanieczyszczenia 
Suma stężeń 
max. [µg/m3] 

Stęż. dopuszcz. 
D1 [µg/m3] 

Obliczać stężenia 
w sieci receptorów 

Ocena 

pył PM-10  137,0  280 TAK  0.1*D1< Śmm <D1 
tlenki azotu jako NO2  1072  200 TAK  Smm > D1 
tlenek węgla  5329  30000 TAK  0.1*D1< Śmm <D1 
benzen  11,49  30 TAK  0.1*D1< Śmm <D1 
węglowodory aromatyczne  172,8  1000 TAK  0.1*D1< Śmm <D1 
węglowodory alifatyczne  731  3000 TAK  0.1*D1< Śmm <D1 
pył zawieszony PM 2,5  137,0  -  bez oceny - brak D1 

8.4.2.2 Zakres pełny 

W zakresie pełnym, przeprowadzono obliczenia w sieci receptoro w dla wszystkich 

emitowanych substancji.  

W Załączniku 8.4–2 przedstawiono dane wejs ciowe do obliczen  w sieci receptoro w 

oraz ich wyniki w postaci graficznej (tabulogramy tylko w wersji elektronicznej 

ze względu na swoją objętos c ), natomiast poniz ej podsumowanie otrzymanych 

wyniko w (wartos ci maksymalne stęz en  poza terenem terminalu). 

Tabela 40: Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego 
PM10 i PM2,5 w sieci receptorów poza terenem terminalu 

Parametr Wartos c  X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Śtęz enie maksymalne µg/m3 15,7 3350 1050 6 1 WNW 
Śtęz enie s rednioroczne µg/m3 0,055 3250 1950 6 1 Ś 
Częstos c  przekroczen  D1= 280 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

Najwyz sza wartos c  stęz en  jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM10/PM2,5 

występuje w punkcie o wspo łrzędnych X = 3350 Y = 1050 m i wynosi 15,7 µg/m3, 

wartos c  ta jest niz sza od 0,1*D1 (dla PM10). 

Zerowa częstos c  przekroczen  stęz en  jednogodzinnych. 

Najwyz sza wartos c  stęz en  s redniorocznych występuje w punkcie o wspo łrzędnych 

X = 3250 Y = 1950 m, wynosi 0,055 µg/m3 i nie przekracza wartos ci dyspozycyjnej 

(Da-R)= 15 µg/m3 dla pyłu PM10 i 8 µg/m3 dla pyłu PM2,5. 

Tabela 41: Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci 
receptorów poza terenem terminalu 

Parametr Wartos c  X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Śtęz enie maksymalne µg/m3 122,5 3350 1050 6 1 WNW 
Śtęz enie s rednioroczne µg/m3 0,432 3250 1950 6 1 Ś 
Częstos c  przekroczen  D1= 200 µg/m3, % 0,00 - - - - - 
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Najwyz sza wartos c  stęz en  jednogodzinnych tlenko w azotu występuje w punkcie 

o wspo łrzędnych X = 3350 Y = 1050 m i wynosi 122,5 µg/m3. 

Zerowa częstos c  przekroczen  stęz en  jednogodzinnych. 

Najwyz sza wartos c  stęz en  s redniorocznych występuje w punkcie o wspo łrzędnych 

X = 3250 Y = 1950 m, wynosi 0,432 µg/m3 i nie przekracza wartos ci dyspozycyjnej 

(Da-R)= 25 µg/m3. 

Tabela 42: Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów 
poza terenem terminalu 

Parametr Wartos c  X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Śtęz enie maksymalne µg/m3 609,4 3350 1050 6 1 WNW 
Śtęz enie s rednioroczne µg/m3 2,150 3250 1950 6 1 Ś 
Częstos c  przekroczen  D1= 30000 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

Najwyz sza wartos c  stęz en  jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie 

o wspo łrzędnych X = 3350 Y = 1050 m i wynosi 609,4 µg/m3, wartos c  ta jest niz sza 

od 0,1*D1. 

Zerowa częstos c  przekroczen  stęz en  jednogodzinnych. 

Tabela 43: Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów 
poza terenem terminalu 

Parametr Wartos c  X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Śtęz enie maksymalne µg/m3 1,25 3350 1050 6 1 WNW 
Śtęz enie s rednioroczne µg/m3 0,0048 3250 1950 6 1 Ś 
Częstos c  przekroczen  D1= 30 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

Najwyz sza wartos c  stęz en  jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie 

o wspo łrzędnych X = 3350 Y = 1050 m i wynosi 1,25 µg/m3, wartos c  ta jest niz sza 

od 0,1*D1. 

Zerowa częstos c  przekroczen  stęz en  jednogodzinnych. 

Najwyz sza wartos c  stęz en  s redniorocznych występuje w punkcie o wspo łrzędnych 

X = 3250 Y = 1950 m, wynosi 0,0048 µg/m3 i nie przekracza wartos ci dyspozycyjnej 

(Da-R)= 2 µg/m3. 

Tabela 44: Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatycznych 
w sieci receptorów poza terenem terminalu 

Parametr Wartos c  X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Śtęz enie maksymalne µg/m3 19,7 3350 1050 6 1 WNW 
Śtęz enie s rednioroczne µg/m3 0,070 3250 1950 6 1 Ś 
Częstos c  przekroczen  D1= 1000 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

Najwyz sza wartos c  stęz en  jednogodzinnych węglowodoro w aromatycznych występuje 

w punkcie o wspo łrzędnych X = 3350 Y = 1050 m i wynosi 19,7 µg/m3, wartos c  ta jest 

niz sza od 0,1*D1. 

Zerowa częstos c  przekroczen  stęz en  jednogodzinnych. 
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Najwyz sza wartos c  stęz en  s redniorocznych występuje w punkcie o wspo łrzędnych 

X = 3250 Y = 1950 m , wynosi 0,070 µg/m3 i nie przekracza wartos ci dyspozycyjnej 

(Da-R)= 38,7 µg/m3. 

Tabela 45: Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych 
w sieci receptorów poza terenem terminalu 

Parametr Wartos c  X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Śtęz enie maksymalne µg/m3 83,6 3350 1050 6 1 WNW 
Śtęz enie s rednioroczne µg/m3 0,295 3250 1950 6 1 Ś 
Częstos c  przekroczen  D1= 3000 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

Najwyz sza wartos c  stęz en  jednogodzinnych węglowodoro w alifatycznych występuje 

w punkcie o wspo łrzędnych X = 3350 Y = 1050 m i wynosi 83,6 µg/m3, wartos c  ta jest 

niz sza od 0,1*D1. 

Zerowa częstos c  przekroczen  stęz en  jednogodzinnych. 

Najwyz sza wartos c  stęz en  s redniorocznych występuje w punkcie o wspo łrzędnych 

X = 3250 Y = 1950 m, wynosi 0,295 µg/m3 i nie przekracza wartos ci dyspozycyjnej 

(Da-R)= 900 µg/m3. 

Najwyz sza wartos c  stęz en  s redniorocznych występuje w punkcie o wspo łrzędnych 

X = 3250 Y = 1950 m , wynosi 0,0553 µg/m3 i nie przekracza wartos ci dyspozycyjnej 

(Da-R)= 8 µg/m3. 

8.4.2.3  Podsumowanie  

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia wprowadzanie zanieczyszczen  

do powietrza nie będzie powodowac  przekroczen  warunko w okres lonych 

w Rozporządzeniu Ministra Ś rodowiska z dnia 10 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu oraz nie będzie 

powodowac  przekroczenia wartos ci dopuszczalnych substancji w powietrzu, 

okres lonych w Rozporządzeniu Ministra Ś rodowiska z dnia 18 wrzes nia 2012 r. 

w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu  – emisja zanieczyszczen  

pyłowych i gazowych do powietrza nie będzie powodowała przekroczenia standardo w 

jakos ci powietrza poza terenem zakładu. Przewidywane roczne stęz enia pyłu będą 

praktycznie nieistotne i stanowic  będą, poza granicami terminalu, ok. 0,4-0,7% 

wartos ci dyspozycyjnych frakcji pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. 

Standardy jakości powietrza poza terenem terminalu nie zostaną przekroczone. 

Śpełnione będą ponadto wymagania okres lone w § 3 Uchwały Nr 352/XXXIII/17 

Śejmiku Wojewo dztwa Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie 

aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, 

w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego 

PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2013 r., poz. 4711) 

w zakresie dotyczącym przewidywanych proceso w na terenie planowanego 

przedsięwzięcia w fazie realizacji i odnoszące się do obowiązko w i ograniczen  

dla podmioto w korzystających ze s rodowiska poprzez następujące rozwiązania 

(kursywą opisano cytaty z ww. uchwały): 
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4) czyszczenie powierzchni ulic metodą mokrą – warunek spełniony: czyszczenie 

na mokro utwardzonego terenu i okolic wyjazdu z budowy z ziemi/piasku 

naniesionych na kołach pojazdo w; czyszczenie na mokro placo w magazynowych 

i tereno w komunikacyjnych; 

12) ograniczenie niezorganizowanej emisji pyłu z placów budowy 

poprzez magazynowanie materiałów sypkich w silosach, stosowanie osłon podczas prac 

powodujących pylenie oraz zamiatanie na mokro utwardzonego terenu inwestycji – 

warunek spełniony: ograniczanie pylenia poprzez stosowanie plandek, osłon i siloso w 

dla magazynowania materiało w pylących, stosowanie osłon podczas prac 

powodujących pylenie, czyszczenie pojazdo w opuszczających plac budowy 

oraz czyszczenie na mokro utwardzonego terenu i okolic wyjazdu z budowy 

z ziemi/piasku naniesionych na kołach pojazdo w; 

14) ograniczenie zanieczyszczenia dróg prowadzącego do niezorganizowanej emisji pyłu 

przez pojazdy opuszczające place budowy – warunek spełniony: czyszczenie pojazdo w 

opuszczających plac budowy oraz czyszczenie na mokro utwardzonego terenu i okolic 

wyjazdu z budowy z ziemi/piasku naniesionych na kołach pojazdo w. 

8.4.3 Etap eksploatacji 

8.4.3.1  Charakterystyka z ro deł i wielkos c  emisji 

Wielkos ci emisji z istniejącej częs ci terminala (T1 i T2) okres lono zgodnie 

z opracowaniem „Śtudium ochrony powietrza – aneks nr 1” (oprac. Marczak A., 

Krakowiak Ś., Kosecka M., grudzien  2016 r.), będącego załącznikiem do wniosku DCT 

Gdan sk Ś.A. o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazo w i pyło w do powietrza 

oraz zgłoszenia instalacji (zwane dalej „Śtudium…”).  

Z ro dłami emisji na terenie nowego terminalu T3 będą następujące procesy: 

 spalanie gazu w kotłowniach i nagrzewnicach (w obiektach kubaturowych), 

 spalanie paliw w urządzeniach oraz jednostkach i pojazdach obsługujących 
terminal, 

 spalanie paliw w jednostkach pływających. 

Spalanie gazu w kotłowniach i nagrzewnicach 

Paliwem stosowanym w kotłach i nagrzewnicach będzie gaz ziemny o następującej 

charakterystyce: 

 wartos c  opałowa   34,4 MJ/m3 

 zawartos c  siarki   40 mg/m3 

Emisja z kotłowni i nagrzewnic będzie miała charakter zorganizowany. Przewiduje się, 

z e zuz ycie gazu do tych celo w na terminalu T3 wyniesie maksymalnie 200 m3/h 

i 250 000 m3/rok. W tabeli poniz ej przedstawiono wielkos c  emisji ze spalania gazu 
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ziemnego dla przewidywanego zuz ycia. Wskaz niki emisji przyjęto zgodnie 

z zalecanymi przez KOBIZE dla spalania gazu ziemnego28. 

Tabela 46: Wielkość emisji ze spalania gazu ziemnego 

Nazwa zanieczyszczenia 
Wskaźnik emisji 

Emisja 
maksymalna 

Emisja roczna 

[g/m3] [kg/h] [Mg/a] 
Pył zawieszony PM2,5/PM10 0,0005 0,0001 0,000125 
Dwutlenek siarki (ŚO2) 0,08 0,016 0,02 
Tlenki azotu jako NO2  1,75 0,35 0,4375 
Tlenek węgla (CO) 0,24 0,048 0,06 

Do obliczen  przyjęto emitor zastępczy E-KG o następujących parametrach (najbardziej 

niekorzystne parametry istniejącego emitora emitującego spaliny ze spalania gazu 

ziemnego zaprezentowane w „Śtudium…”): 

 H = 6,0 m (zadaszony) 
 D = 0,35 m 
 Ts = 450 K, 
 Czas pracy w roku - 5800 h/a. 

Agregat prądotwórczy 

Do obliczen  przyjęto agregat analogiczny jak obecnie uz ytkowany na terenie terminalu 

i zaprezentowany w „Śtudium…”: 

 Wydajnos c  nominalna 340 kW 

 Nominalna moc cieplna 780,8 kWt 

 Zuz ycie paliwa B = 76,7 l/h (dla obciąz enia 100%) 

 Parametry emitora E-AG: 

 H = 3,0 m (boczny) 

 D = 0,08 m 

 Ts = 343 K, 

 Czas pracy w roku - max. 40 h/a. 

Tabela 47: Wielkość emisji z agregatu prądotwórczego 

Nazwa zanieczyszczenia 
Emisja 

maksymalna 
Emisja roczna 

[kg/h] [Mg/a] 
Pył zawieszony PM2,5/PM10 0,068 0,0027 
Tlenki azotu jako NO2  2,04 0,0816 
Tlenek węgla (CO) 1,19 0,0476 
Węglowodory alifatyczne 0,340 0,0136 

Suwnice e-RTG, e-RMG 

Śuwnice eRTG, e-RMG, w ilos ci maksymalnie 95 szt., będą miały napęd elektryczny. 

Wyposaz one będą dodatkowo w awaryjne agregaty prądotwo rcze, kto re będą 

zabezpieczały funkcjonalnos c  suwnic w przypadku zaniku zasilania. Emisja 

zanieczyszczen  występowac  będzie jedynie w trakcie pracy silniko w spalinowych 

                                                        

28
 „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw, kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW”, IOŚ-PIB, W-wa, 

2013 (dla kotłów 0,5-5 MW) 
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awaryjnych agregato w prądotwo rczych. Czas pracy załoz ono dla kaz dej z suwnic 

na 10 h/rok. 

W związku wykorzystywaniem z ro deł emisji wyłącznie w stanach awaryjnych 

do obliczen  przyjęto jeden emitor zastępczy E-RTG odzwierciedlający potencjalną 

awaryjną pracę kaz dej z suwnic łącznie przez 950 h/rok (95 szt. x 10 h). Emitor 

zastępczy ulokowano dla zasymulowania jego oddziaływania w s rodku placu. 

Parametry emitora są charakterystyczne dla kaz dej z suwnic: 

 H = 25 m (boczny) 

 D = 0,10 m 

 Ts = 313 K 

Wielkos ci emisji z suwnic przyjęto analogicznie jak dla suwnic e-RTG występujących 

obecnie na terminalu T2 i zaprezentowanych w „Śtudium…”. 

Tabela 48: Wielkość emisji z suwnic e-RTG, e-RMG 

Nazwa zanieczyszczenia 
Emisja 

maksymalna 
Emisja roczna 

[kg/h] [Mg/a] 
Tlenki azotu jako NO2  0,2880 0,2592 
Pył zawieszony PM2,5/PM10 0,0288 0,02592 
Tlenek węgla (CO) 0,5040 0,4536 
Węglowodory alifatyczne 0,0274 0,02466 

Operacje manipulacji kontenerami 

Operacje manipulacji kontenerami na zapleczu 3 nowych nabrzez y wspomagane będą 

urządzeniami typu: ciągniki, podnos niki, układarki napędzane silnikami diesla. 

Załoz ono, z e w danej chwili jednoczes nie pracowac  moz e 80% wszystkich 

posiadanych przez Terminal pojazdo w. Parametry emitoro w zastępczych emisji 

niezorganizowanej E-IMV(1-3) z tych urządzen : 

 H = 2 m, 

 Ts = 300 K, 

 Czas pracy: 5750 h/a. 

Wielkos c  emisji dla kaz dego z 3 nowych nabrzez y terminalu T3 okres lono 

analogicznie do emisji pochodzącej z urządzen  zasilanych silnikami Cummins o mocy 

220 KM, będących zapleczem do nabrzez a terminal T2 (emitor EN6).  

Tabela 49: Wielkość emisji z operacji manipulacji kontenerami 

Nazwa zanieczyszczenia 
Emisja 

maksymalna 
Emisja roczna 

[kg/h] [Mg/a] 
Tlenki azotu jako NO2  1,5641 2,8139 
Pył zawieszony PM2,5/PM10 0,0196 0,0352 
Tlenek węgla (CO) 2,7372 4,9243 
Węglowodory alifatyczne 0,1484 0,2673 

Parking samochodów ciężarowych i osobowych 

Przewidziany jest parking dla samochodo w cięz arowych na ok. 200 miejsc 

oraz wielopoziomowy parking dla samochodo w osobowych na ok. 600 miejsc. 
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Emisję z pojazdo w dla ruchu drogowego obliczono metodyką EMEP/Corinair 

B710 i B76, zawartą w instrukcji dostępnej na stronie Europejskiej Agencji Ochrony 

Ś rodowiska29. Do obliczen  emisji z pojazdo w przyjęto ruch 400 pojazdo w cięz arowych 

i 1200 pojazdo w osobowych dziennie, przez 365 dni po 20 godzin dziennie. Kaz dy 

pojazd na terenie terminalu przebywa trasę 500 m. Parametry emitora zastępczego 

emisji niezorganizowanej E-PD z tych urządzen : 

 H = 3,5 m, 

 Ts = 300 K, 

 Czas pracy: 7300 h/a. 

Dla ww. warunko w, emisja zanieczyszczen  z transportu drogowego na terenie 

planowanego przedsięwzięcia wyniesie: 

Tabela 50: Wielkość emisji niezorganizowanej z ruchu pojazdów 

Nazwa zanieczyszczenia 
Emisja maks. 

[kg/h] 
Emisja roczna 

[Mg/a] 
tlenek węgla 0,02204 0,1609 
tlenki azotu jako NO2 0,03054 0,2229 
pył ogo łem 0,00341 0,02489 
amoniak 0,000734 0,00536 
dwutlenek siarki 0,000349 0,002548 
oło w 5,93E-6 0,0000433 
węglowodory alifatyczne 0,00544 0,0397 
węglowodory aromatyczne 0,001414 0,01032 
benzen 0,0000973 0,00071 

Jednostki pływające 

Zewnętrznym z ro dłem emisji integralnie związanym z pracą Terminalu będą 

wpływające i wypływające statki. Załoz enia wynikające z koncepcji dla całego 

terminala DCT (T1-T3): 

 7–9 statko w oceanicznych na tydzien , z kto rych największe posiadają 

pojemnos c  rzędu 20 000 TEU,  

 35–55 statko w dowozowych na tydzien , tzw. feederowych o pojemnos ci 

500–5000 TEU.  

Z ro dłami emisji będą silniki statko w na torze podejs ciowym i agregaty prądotwo rcze 

na statkach podczas rozładunku i załadunku. Emisję z silniko w podczas manewro w 

wejs cia i wyjs cia policzono dla 30% mocy silnika, emisję z agregato w na podstawie 

informacji o mocy i ilos ci zuz ywanego paliwa. Wykorzystano danej wejs ciowe 

do obliczen  emisji z jednostek pływających, zawarte w „Raporcie o oddziaływaniu 

na s rodowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Terminalu Kontenerowego T 2 

o zdolnos ci przeładunkowej 2 500 000 TEU w Porcie Po łnocnym w Gdan sku” (EKO-

KONŚULT, Gdan sk, 2013). Do obliczen  przyjęto 400 statko w oceanicznych 

o pojemnos ci 18 000 TEU oraz 2500 statko w feederowych o pojemnos ci 3 000 TEU 

rocznie.  

                                                        

29
 http://www.eea.europa.eu 

http://www.eea.europa.eu/


Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  209 / 373 

Pobyt statku podzielono na etapy  

 I etap - ok. 1 godziny - wejs cie do Portu, manewry, cumowanie; 

 II etap – kilka do kilkunastu godzin – pobyt przy nabrzez ach (do obliczen  

przyjęto 10 godzin); 

 III etap związany z wyjs ciem statku jest zbliz ony pod względem emisji 

do etapu I.  

Załoz ono, z e statki będą korzystały z dwo ch toro w podejs ciowych do terminalu 

w proporcji 1:1 - dotychczasowego od po łnocnej strony falochronu wyspowego 

oraz projektowanego toru od strony wschodniej (nowe wejs cie wschodnie 

po realizacji nowych falochrono w osłonowych). 

Parametry emitoro w dla emisji z toro w podejs ciowych E-STP i E-STW: 

 H = 30 m (statki oceaniczne), 20 m (statki feederowe), 

 Ts = 330 K, 

 Czas pracy: 2900 h/a (statki oceaniczne - 400 h/a, statki feederowe - 

2500 h/a). 

Tabela 51: Wielkość emisji z operacji manewrowych statków na torach wodnych 

Nazwa zanieczyszczenia 
Emisja maksymalna Emisja roczna 

[kg/h] [Mg/a] 
18000 TEU 3000 TEU 18000 TEU 3000 TEU 

Pył zawieszony PM2,5/PM10 5,0360 0,8360 2,014 2,090 
Dwutlenek siarki (ŚO2) 7,5540 1,2540 3,022 3,135 
Tlenki azotu jako NO2  29,2088 4,8488 11,684 12,122 
Tlenek węgla (CO) 10,0720 1,6720 4,029 4,180 
Węglowodory alifatyczne 6,9245 1,1495 2,770 2,874 
Węglowodory aromatyczne 3,1475 0,5225 1,259 1,306 

Załoz ono, z e statki będą korzystały proporcjonalnie ze wszystkich pięciu nabrzez y 

DCT po rozbudowie, przy czym w danej chwili przy nabrzez u moz e cumowac  jedna 

jednostka. 

Parametry emitoro w dla emisji z agregato w statko w oceanicznych E-STO(1-5): 

 H = 30 m, 

 D = 0,5 m, 

 V0 = 5 m/s, 

 Ts = 313 K, 

 Czas pracy: 800 h/a. 

Parametry emitoro w dla emisji z agregato w statko w feederowych E-STF(1-5): 

 H = 20 m, 

 D = 0,5 m, 

 V0 = 5 m/s, 

 Ts = 333 K, 

 Czas pracy: 5000 h/a. 
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Tabela 52: Wielkość emisji z agregatów prądotwórczych przy nabrzeżach 

Nazwa zanieczyszczenia 
Emisja maksymalna Emisja roczna 

[kg/h] [Mg/a] 
St. ocean. St. feeder. St. ocean. St. feeder. 

Pył zawieszony PM2,5/PM10 1,0050 0,5360 0,804 2,680 
Dwutlenek siarki (ŚO2) 1,5060 0,8040 1,205 4,020 
Tlenki azotu jako NO2  5,0200 2,6800 4,016 13,400 
Tlenek węgla (CO) 5,0200 2,6800 4,016 13,400 
Węglowodory alifatyczne 1,3805 0,7370 1,104 3,685 
Węglowodory aromatyczne 0,6275 0,3350 0,502 1,675 

8.4.3.2 Oddziaływanie terminalu DCT po realizacji planowanego 
przedsięwzięcia 

W celu obliczenia stęz en  maksymalnych 1-godzinowych oraz stęz enia 

s redniorocznego zanieczyszczen  dla substancji emitowanych z terenu terminalu DCT 

po rozbudowie (T1-T3), przeprowadzono symulację przy uz yciu programu OPERAT 

FB. Dane wejs ciowe do obliczen  wraz z lokalizacją emitoro w ze „Śtudium…” 

przedstawiono w Załączniku 8.4–3. Zastosowano podział na okresy emisji 

zastosowanym w „Śtudium…”. Uwzględniono tylko substancje emitowane 

z planowanego przedsięwzięcia. 

W tabeli poniz ej przedstawiono wyniki obliczen  sumy stęz en  maksymalnych. 

Tabela 53: Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych 

Nazwa  
zanieczyszczenia 

Suma stężeń 
max. [µg/m3] 

Stęż. 
dopuszcz. 

D1 [µg/m3] 

Obliczać stężenia 
w sieci receptorów 

Ocena 

pył PM-10  437  280 TAK  Smm > D1 
dwutlenek siarki  442  350 TAK  Smm > D1 
tlenki azotu jako 
NO2 

 20821  200 TAK  Smm > D1 

tlenek węgla  17423  30000 TAK 0.1*D1< Śmm <D1 
amoniak  2,628  400 -  Śmm < 0.1*D1 
benzen  0,348  30 -  Śmm < 0.1*D1 
oło w  0,01061  5 -  Śmm < 0.1*D1 
węglowodory 
aromatyczne 

 176,8  1000 TAK  0.1*D1< Śmm <D1 

węglowodory 
alifatyczne 

 3297  3000 TAK  Smm > D1 

pył zawieszony PM 
2,5 

 437  -  bez oceny - brak D1 

Zakres pełny 

W zakresie pełnym, przeprowadzono obliczenia w sieci receptoro w dla substancji, 

dla kto rych suma stęz en  maksymalnych wynosiła powyz ej 10% wartos ci D1 (dla pyłu 

zawieszonego PM2,5 wyniki są identyczne jak dla pyłu zawieszonego PM10). 

W Załączniku 8.4–3 przedstawiono dane wejs ciowe do obliczen  w sieci receptoro w 

oraz ich wyniki w postaci graficznej (na rysunkach podano maksymalne wartos ci 

na granicy terminala), natomiast poniz ej podsumowanie otrzymanych wyniko w 

(wartos ci maksymalne stęz en  poza terenem terminala). 
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Tabela 54: Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego 
PM10 i PM2,5 w sieci receptorów poza terenem terminalu 

Parametr Wartos c  X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Śtęz enie maksymalne µg/m3 52,9 1500 1100 6 1 NNE 
Śtęz enie s rednioroczne µg/m3 0,865 2400 2300 3 1 Ś 
Częstos c  przekroczen  D1= 280 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

Najwyz sza wartos c  stęz en  jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM10//PM2,5 

występuje w punkcie o wspo łrzędnych X = 1500 Y = 1100 m i wynosi 52,9 µg/m3. 

Zerowa częstos c  przekroczen  stęz en  jednogodzinnych. 

Najwyz sza wartos c  stęz en  s redniorocznych występuje w punkcie o wspo łrzędnych 

X = 2400 Y = 2300 m, wynosi 0,865 µg/m3 i nie przekracza wartos ci dyspozycyjnej 

(Da-R)= 15 µg/m3 dla pyłu PM10 i 8 µg/m3 dla pyłu PM2,5. 

Tabela 55: Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci 
receptorów poza terenem terminalu 

Parametr Wartos c  X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Śtęz enie maksymalne µg/m3 2581,1 1500 1100 6 1 NNE 
Śtęz enie s rednioroczne µg/m3 10,923 2400 2300 5 1 ŚŚW 
Częstos c  przekroczen  D1= 200 µg/m3, % 0,20 2500 2300 4 1 WŚW 

Najwyz sza wartos c  stęz en  jednogodzinnych tlenko w azotu występuje w punkcie 

o wspo łrzędnych X = 1500 Y = 1100 m i wynosi 2581,1 µg/m3. 

Najwyz sza częstos c  przekroczen  dla stęz en  jednogodzinnych występuje w punkcie 

o wspo łrzędnych X = 2500 Y = 2300 m, wynosi 0,20% i nie przekracza wartos ci 

dopuszczalnej 0,2%. 

Najwyz sza wartos c  stęz en  s redniorocznych występuje w punkcie o wspo łrzędnych 

X = 2400 Y = 2300 m, wynosi 10,923 µg/m3 i nie przekracza wartos ci dyspozycyjnej 

(Da-R)= 25 µg/m3. 

Tabela 56: Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów 
poza terenem terminalu 

Parametr Wartos c  X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Śtęz enie maksymalne µg/m3 1556,6 1500 1100 6 1 NNE 
Śtęz enie s rednioroczne µg/m3 11,073 2400 2300 6 1 Ś 
Częstos c  przekroczen  D1= 30000 µg/m3, % 0,00      

Najwyz sza wartos c  stęz en  jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie 

o wspo łrzędnych X = 1500 Y = 1100 m i wynosi 1556,6 µg/m3, wartos c  ta jest niz sza 

od 0,1*D1. Zerowa częstos c  przekroczen  stęz en  jednogodzinnych. 

Tabela 57: Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci 
receptorów poza terenem terminalu 

Parametr Wartos c  X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Śtęz enie maksymalne µg/m3 138,1 2400 3400 6 1 ŚŚW 
Śtęz enie s rednioroczne µg/m3 2,406 2400 2300 3 1 Ś 
Częstos c  przekroczen  D1= 350 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

Najwyz sza wartos c  stęz en  jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie 

o wspo łrzędnych X = 2400 Y = 3400 m i wynosi 138,1 µg/m3. Zerowa częstos c  
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przekroczen  stęz en  jednogodzinnych. Najwyz sza wartos c  stęz en  s redniorocznych 

występuje w punkcie o wspo łrzędnych X = 2400 Y = 2300 m, wynosi 2,406 µg/m3 i nie 

przekracza wartos ci dyspozycyjnej (Da-R)= 18 µg/m3. 

Tabela 58: Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatycznych 
w sieci receptorów poza terenem terminalu 

Parametr Wartos c  X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Śtęz enie maksymalne µg/m3 57,5 2400 3400 6 1 ŚŚW 
Śtęz enie s rednioroczne µg/m3 1,001 2400 2300 3 1 Ś 
Częstos c  przekroczen  D1= 1000 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

Najwyz sza wartos c  stęz en  jednogodzinnych węglowodoro w aromatycznych występuje 

w punkcie o wspo łrzędnych X = 2400 Y = 3400 m i wynosi 57,5 µg/m3, wartos c  ta jest 

niz sza od 0,1*D1. Zerowa częstos c  przekroczen  stęz en  jednogodzinnych. Najwyz sza 

wartos c  stęz en  s redniorocznych występuje w punkcie o wspo łrzędnych 

X = 2400 Y = 2300 m, wynosi 1,001 µg/m3 i nie przekracza wartos ci dyspozycyjnej 

(Da-R)= 38,7 µg/m3. 

Tabela 59: Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych 
w sieci receptorów poza terenem terminalu 

Parametr Wartos c  X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Śtęz enie maksymalne µg/m3 441,4 1500 1100 6 1 NNE 
Śtęz enie s rednioroczne µg/m3 2,513 2400 2300 3 1 Ś 
Częstos c  przekroczen  D1= 3000 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

Najwyz sza wartos c  stęz en  jednogodzinnych węglowodoro w alifatycznych występuje 

w punkcie o wspo łrzędnych X = 1500 Y = 1100 m i wynosi 441,4 µg/m3. Zerowa 

częstos c  przekroczen  stęz en  jednogodzinnych. Najwyz sza wartos c  stęz en  

s redniorocznych występuje w punkcie o wspo łrzędnych X = 2400 Y = 2300 m, wynosi 

2,513 µg/m3 i nie przekracza wartos ci dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3. 

8.4.3.3  Podsumowanie  

Funkcjonowanie terminalu DCT po rozbudowie (T1+T2+T3) nie będzie powodowac  

przekroczen  warunko w okres lonych w Rozporządzeniu Ministra Ś rodowiska z dnia 

10 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 

w powietrzu oraz nie będzie powodowac  przekroczenia wartos ci dopuszczalnych 

substancji w powietrzu, okres lonych w Rozporządzeniu Ministra Ś rodowiska z dnia 18 

wrzes nia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu – emisja 

zanieczyszczen  pyłowych i gazowych do powietrza nie będzie powodowała 

przekroczenia standardo w jakos ci powietrza poza terenem zakładu..  

Nalez y podkres lic , z e znaczący udział w emisji z tego terenu będzie miał charakter 

niezorganizowany, pochodzący przede wszystkim z ruchu jednostek pływających 

oraz urządzen  i maszyn do manipulacji kontenerami, zasilanych silnikami diesla a ich 

zasięg ogranicza się do terenu DCT. W przypadku planowanego przedsięwzięcia 

przewidywane jest zastosowanie w całos ci suwnic zasilanych elektrycznie, z kto rych 

emisja będzie zachodzic  jedynie w przypadku awarii zasilania i koniecznos ci 

uruchomienia zainstalowanych na nich agregato w prądotwo rczych. 
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8.5 Oddziaływanie hałasu  

8.5.1 Podstawa merytoryczna analizy akustycznej, decyzje 
i materiały źródłowe  

Materiały z ro dłowe i regulacyjne, kto re stanowiły podstawę wykonania analizy 

akustycznej:  

 Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomo w hałasu w s rodowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 112), 

 Polska Norma PN-IŚO 9613-2 Akustyka. Tłumienie dz więku podczas propagacji 

w przestrzeni otwartej. Ogo lna metoda obliczania,  

 Program komputerowy ŚoundPLAN 7.4 z algorytmem obliczeniowym zgodnym 

z w/w normą, 

 Raport o oddziaływaniu na s rodowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 

Terminalu Kontenerowego T2 o zdolnos ci przeładunkowej 2 500 000 TEU 

w Porcie Po łnocnym w Gdan sku – opracowany przez Biuro Projektowo-

Doradcze EKO-KONŚULT w Gdan sku, 

 Koncepcja budowy i zagospodarowania terenu Terminalu Kontenerowego T3 

w Porcie Po łnocnym w Gdan sku, 

 Badania i pomiary hałasu w s rodowisku pochodzącego od urządzen  – 

na terenie portu kontenerowego DCT w m. Gdan sk wykonane przez Centrum 

Kształtowania Ś rodowiska ŚANTE z siedzibą w Gdyni przy ul. Lazurowej 8 – 

marzec 2017,  

 Badania i pomiary hałasu w s rodowisku pochodzącego od urządzen  – 

na terenie portu kontenerowego DCT w m. Gdan sk wykonane przez Centrum 

Kształtowania Ś rodowiska ŚANTE z siedzibą w Gdyni przy ul. Lazurowej 8 – 

lipiec 2017, 

 Dane technologiczne i ruchowe dotyczące obsługi komunikacyjnej 

analizowanego przedsięwzięcia uzyskane od Inwestora, 

 Inne dane pozyskane od Inwestora.  

8.5.2 Cel i zakres analizy akustycznej  

Celem analizy akustycznej jest okres lenie wartos ci i zasięgu hałasu emitowanego 

do s rodowiska z terenu Terminalu kontenerowego DCT Gdan sk ŚA w Gdan sku przy ul. 

Kontenerowej 7 po wybudowaniu i uruchomieniu terminalu T3.  

Wartos cią obliczaną jest ro wnowaz ny poziom dz więku skorygowany 

częstotliwos ciowo krzywą A – LAeq T. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo Ochrony Ś rodowiska uz yto wskaz niko w hałasu mających zastosowanie 

do ustalania i kontroli warunko w korzystania ze s rodowiska w odniesieniu do jednej 

doby: 

 LAeq D – ro wnowaz ny poziom dz więku A dla pory dnia rozumianej jako przedział 

czasu od godz. 600 do godz. 2200 (przedział czasu odniesienia ro wny 8 najmniej 

korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym), 
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 LAeq N – ro wnowaz ny poziom dz więku A dla pory nocy rozumianej jako przedział 

czasu od godz. 2200 do godz. 600 (przedział czasu odniesienia ro wny 1 najmniej 

korzystnej godzinie nocy). 

Zasięg oddziaływania wyznaczony został na podstawie rozkładu wartos ci w/w 

wskaz niko w na analizowanym obszarze Terminalu Kontenerowego i terenach go 

otaczających.  

Zakres analizy akustycznej obejmuje: 

1. Wytypowanie i klasyfikację z ro deł hałasu urządzen  i instalacji znajdujących się 
na terenie Terminalu Kontenerowego przy ul. Kontenerowej 7 w Gdan sku: 
 opis i charakterystykę istniejących i projektowanych istotnych/znaczących 

z ro deł hałasu,  
 okres lenie parametro w akustycznych w/wym. z ro deł hałasu.  

2. Obliczeniową analizę emisji hałasu od sklasyfikowanych z ro deł hałasu tj. 
wykres lenie izolinii ro wnowaz nego poziomu dz więku,  

3. Ocena obrazu pola akustycznego wywołanego pracą projektowanych urządzen  
terminalu T3 oraz istniejącymi z ro dłami hałasu zinwentaryzowanymi 
na terenie działających terminali T1 i T2 w Gdan sku przy ul. Kontenerowej 7, 

4. Ocenę standardo w jakos ci s rodowiska w zakresie ochrony przed hałasem 
na granicy terenu ocenianego obiektu oraz na granicy istniejącej zabudowy 
mieszkalnej i tereno w rekreacyjnych (funkcje chronione). 

Ustalenia niniejszej analizy akustycznej stanowią element oceny oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia na s rodowisko. 

8.5.3 Stan klimatu akustycznego w środowisku na granicy 
ocenianego terenu  

Gło wnym czynnikiem kształtującym klimat akustyczny w rejonie Terminalu 

Kontenerowego jest hałas przemysłowy /przeładunko w portowych/ oraz kolejowy 

i samochodowy wynikający z komunikacyjnej obsługi Terminalu. Hałas lotniczy w tym 

rejonie nie występuje. 

Śtan klimatu akustycznego w s rodowisku 

Warunki akustyczne w s rodowisku na granicy terenu Terminalu Kontenerowego DCT 

były badane ostatnio w 2017 roku.  

Podstawą oceny są wymienione poniz ej opracowania: 

1. Badania i pomiary hałasu w s rodowisku pochodzącego od urządzen  – 
na terenie portu kontenerowego DCT w m. Gdan sk wykonane przez Centrum 
Kształtowania Ś rodowiska ŚANTE z siedzibą w Gdyni przy ul. Lazurowej 8 – 
marzec 2017, 

2. Badania i pomiary hałasu w s rodowisku pochodzącego od urządzen  – 
na terenie portu kontenerowego DCT w m. Gdan sk wykonane przez Centrum 
Kształtowania Ś rodowiska ŚANTE z siedzibą w Gdyni przy ul. Lazurowej 8 – 
lipiec 2017.  

Wyniki pomiaro w akustycznych w s rodowisku - poziomy hałasu opisane 

w cytowanych wyz ej opracowaniach zestawiono poniz ej w tabeli. Przedstawiono 

w nich stan klimatu akustycznego w czasie normalnej eksploatacji wszystkich 
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instalacji Terminalu. Zestawiony w tabelach stan klimatu akustycznego przedstawiono 

niezalez nie dla pory dziennej i pory nocnej. 

Tabela 60: Wyniki pomiarów hałasu – 2017i 
Nr punktu 
pomiarowego 
 

Wartości równoważnego poziomu dźwięku w LAeq [dB] 
Pora dzienna Pora nocna 

Data wykonania pomiaro w 08.03.2017 
1 66,5 68,1 
2 53,3 56,2 
3 49,5 49,7 
 Data wykonania pomiaro w 28.07.2017 
4 63,3 66,0 

Cytowane wyniki przedstawiają poziomy hałasu typowe dla tereno w przemysłowych. 

Zwraca uwagę poziom hałasu dla pory nocnej – w trzech punktach pomiarowych jest 

on o około 3 dB wyz szy od poziomu hałasu dla pory dziennej. Tendencja ta jest trudna 

do wyjas nienia. 

8.5.4 Określenie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku  

Dopuszczalny poziom hałasu na terenach o okres lonym przeznaczeniu i sposobie 

zagospodarowania jest w chwili obecnej okres lany zgodnie z zapisami zawartymi 

w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Ś rodowiska w sprawie dopuszczalnych 

poziomo w hałasu w s rodowisku. 

Tabela 61: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego 
przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego 
przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne 

Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność będąca 

źródłem hałasu 
LAeq D 

przedział czasu 
odniesienia 
ro wny 16 
godzinom 

LAeq N 
przedział 
czasu 

odniesienia 
ro wny 8 
godzinom 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia ro wny 8 
najmniej korzystnym 
godzinom dnia kolejno 
po sobie następującym 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia ro wny 
1 najmniej 

korzystnej godzinie 
nocy 

Śtrefa ochronna „A” uzdrowiska 
Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40 
Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
Tereny zabudowy związanej ze stałym 
lub wielogodzinnym pobytem dzieci 
i młodziez y (*) 
Tereny domo w opieki społecznej 
Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 
Tereny zabudowy zagrodowej 
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 
Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 56 55 45 

Tereny w strefie s ro dmiejskiej miast 
powyz ej 100 tys. mieszkan co w 68 60 55 45 

(*) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje 
na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy 

Rozporządzenie okres la dopuszczalne wartos ci poziomu hałasu wyraz one 

wskaz nikami LAeqD i LAeqN, kto re to wskaz niki mają zastosowanie do ustalania i kontroli 

warunko w korzystania ze s rodowiska w odniesieniu do jednej doby. 
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Otoczenie terenu Terminalu Kontenerowego stanowią: 

 od strony po łnocnej i wschodniej – Zatoka Gdan ska; 

 od strony południowej – las, a za nim w odległos ci około 2 km zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna przy ul. Wrzosy, nalez ąca do dzielnicy Śtogi, a 

w kierunku południowo-wschodnim w odległos ci około 2 km os rodki 

wczasowe przy ul. Nowotnej; 

 od zachodu – las i teren Portu Po łnocnego. 

W związku z opisaną wyz ej charakterystyką tereno w przyległych do Terminalu 

Kontenerowego - zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi tj. 

rozporządzeniem Ministra Ś rodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomo w hałasu 

w s rodowisku  - nie ma podstaw prawnych do okres lenia dopuszczalnego poziomu 

hałasu w s rodowisku na granicy terenu Terminalu z tymi terenami.  

Najbliz ej połoz one tereny chronione - zabudowa mieszkalna dzielnicy Śtogi i plaz a 

oraz kąpielisko mają okres lony dopuszczalny poziom hałasu w s rodowisku zgodny 

z obowiązującymi przepisami. Śą to tereny, dla kto rych na ich granicy winny byc  

zachowane dopuszczalne poziomy hałasu w s rodowisku okres lone dla klasyfikacji 

tereno w wg pkt. 3 tabeli 1, kolumna 5 i 6 tj. dla pozostałych obiekto w i działalnos ci 

będącej z ro dłem hałasu w wysokos ci: 

 LAeqD = 55 dB w godz. od 6-22 /pora dzienna/, 

 LAeqN = 45 dB w godz. od 22-6 /pora nocna/ [nie dotyczy plaz y i kąpieliska]  

8.5.5 Charakterystyka źródeł hałasu zinwentaryzowanych 
i projektowanych na terenie Terminalu Kontenerowego 
w Gdańsku przy ul. Kontenerowej 7  

Podstawowym zadaniem Terminalu Kontenerowego jest wyładunek, czasowe 

magazynowanie i załadunek kontenero w na morskie i lądowe s rodki transportu. Śą to 

kontenerowce obsługujące regularne linie z Chin i Dalekiego Wschodu, lokalne 

kontenerowce dowozowe, transport kolejowy i drogowy. 

Ś rodki transportu i urządzenia do przeładunku kontenero w stanowią podstawową 

grupę z ro deł hałasu decydującą o emisji hałasu do s rodowiska. 

Urządzenia te i inne obiekty usytuowane na terenie Terminalu Kontenerowego 

w ramach przedmiotowej oceny i analizy akustycznej przeanalizowano pod kątem ich 

klasyfikacji jako potencjalne z ro dła hałasu z okres leniem ich rodzaju, czasu pracy 

i parametro w akustycznych.  

Konstruując model obliczeniowy Terminalu Kontenerowego uwzględniono ekranujące 

działanie kontenero w rozmieszczonych na terenie placo w składowych terminali. 

Kontenery mogą byc  składowane w 5 warstwach, wysokos c  takiej przegrody znacznie 

przekracza wysokos ci na kto rej porusza się większos c  ruchomych z ro deł hałasu. 

Warstwy kontenero w są naturalnymi ekranami ograniczającymi rozprzestrzenianie 

i rozpraszającymi energię akustyczną. Przyjęto wysokos c  warstw kontenero w h = 9 m. 

W przyjętym modelu uwzględniono i załoz ono jednoczesną pracę wszystkich 

zinwentaryzowanych, znaczących z ro deł hałasu zaro wno w porze dziennej jak i 
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w nocnej. Przyjęcie takiego załoz enia powoduje, z e wyniki prognozy są zawyz one 

poniewaz  jednoczesna praca wszystkich z ro deł hałasu jest mało prawdopodobna. 

Na terenie ocenianego przedsięwzięcia wyro z niono następujące podstawowe rodzaje 

z ro deł hałasu: 

 stacjonarne (wewnętrzne i zewnętrzne), 
 ruchome. 

 

I. Stacjonarne źródła hałasu podzielono na: 

 pos rednie z ro dła hałasu, typu budynek, w kto rych hałas wytwarzany jest 

przez urządzenia wewnętrzne, technologiczne, 

Emisję hałasu z ro deł pos rednich (typu budynek) charakteryzuje ro wnowaz ny 

poziom dz więku [LAeqwew w dB], kto ry występuje wewnątrz obiekto w 

w odległos ci 1 m od s ciany zewnętrznej. 

 bezpos rednie z ro dła punktowe tj. urządzenia zlokalizowane na zewnątrz 

budynko w: wentylatory, urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne itp. 

 do bezpos rednich, punktowych stacjonarnych z ro deł hałasu na Terminalu 

Kontenerowym zaliczono ro wniez  agregaty chłodnicze kontenero w 

chłodzonych w czasie ich składowania na placu. 

Z ro dła bezpos rednie, czyli zewnętrzne charakteryzujemy podając poziom mocy 

akustycznej [LAW w dB] oraz czas pracy z ro dła w stosunku do okresu odniesienia 

[T].  

W tabelach poniz ej przedstawiono wykaz zinwentaryzowanych znaczących 

stacjonarnych z ro deł wraz z ich parametrami akustycznymi. 

Tabela 62: Wykaz stacjonarnych, pośrednich źródeł hałasu (typu – budynek) – dane 
akustyczne  

 
Opis budynku 

 
LAeqwew 

[dB] 

Czas pracy źródła hałasu 
w normowym przedziale czasu 

odniesienia T 

 
LAeqwewT 

[dB] 
dzień/no

c 

Wskaźnik izolacyjności 
akustycznej przegród 

zewnętrznych 
(ścian/dachu) 

RA1 w dB 
Pora dzienna 

(8 godzin) 
Pora nocna 
(1 godzina) 

warsztat 85 16 8 85 30/30 
pompownia ppoz . z agregatem prądotwo rczym 85 16 8 85 30/30 
kotłownia gazowa 85 16 8 85 30/30 
trafostacja 80 16 8 80 25/25 
warsztat 85 16 8 85 30/30 
pompownia ppoz . z agregatem prądotwo rczym 85 16 8 85 30/30 
trafostacja (2 lokalizacje) 80 16 8 80 25/25 

*** Oznaczenia w tabeli powyz ej:  

LAeqwew – ro wnowaz ny poziom dz więku wewnątrz budynko w w [dB], 

LAeqwewT – ro wnowaz ny poziom dz więku wewnątrz budynko w, 
dla normowego przedziału czasu odniesienia w [dB], 

Emisja hałasu w/w budynko w – pos rednich z ro deł hałasu ze względu na ich liczbę 

i parametry emisji nie ma wpływu na oddziaływanie Terminalu na s rodowisko – 

z ro deł tych nie uwzględniono w modelu obliczeniowym. 
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Tabela 63: Wykaz stacjonarnych, bezpośrednich, punktowych źródeł hałasu – poziom 
mocy akustycznej 

 
 

Opis źródła 

 
 

LAW 

[dB] 

Czas pracy źródła hałasu 
w normowym przedziale 

czasu odniesienia T 

 
LAWeq 

[dB] 
dzień/n

oc 
Pora dzienna 

(8 godzin) 
Pora nocna 
(1 godzina) 

Kontenery chłodnicze 90 16 8 90/90 
system klimatyzacyjno-wentylacyjny 
na dachu budynku administracyjnego 

90 16 8 90/90 

wentylatory dachowe – kotłownia, 
pompownia i budynek warsztatu 

90 16 8 90/90 

*** Oznaczenia w tabeli powyz ej  
LAW –poziom mocy akustycznej w [dB], 
LAW/T – ro wnowaz ny poziom mocy akustycznej dla normowego przedziału 
czasu odniesienia [dB]. 

Śpos ro d w/w z ro deł praktyczne znaczenie dla emisji hałasu z terenu Terminalu będą 

miały jedynie kontenery chłodnicze ze względu na ich duz ą, choc  trudną 

do oszacowania liczbę. Przedstawiona koncepcja przewiduje, z e kontenery takie będą 

składowane w odległos ci ok. 235 m od skraju nabrzez a na poszczego lnych częs ciach 

projektowanego terminalu T3. Kontenery mogą byc  składowane do wysokos ci 5 

warstw. Konstruując model obliczeniowy Terminalu Kontenerowego przyjęto, 

z e znaczenie dla emisji hałasu będą miały agregaty chłodnicze ostatniej najwyz szej 

warstwy. Emisja hałasu agregato w chłodniczych niz ej połoz onych warstw będzie 

tłumiona przez sąsiednie kontenery. Na skutek takiego załoz enia w modelu 

opisującym Terminal rozmieszczono 63 z ro dła hałasu odpowiadające kontenerom 

chłodzonym. Kaz de z tych z ro deł odpowiada pracy dwo ch kontenero w. 

Pozostałe pojedyncze bezpos rednie stacjonarne z ro dła punktowe takie jak 

wentylatory i klimatyzatory nie mają wpływu na bilans emisji hałasu do s rodowiska 

i obraz pola akustycznego w otoczeniu Terminalu Kontenerowego. Z ro deł tych 

ro wniez  nie uwzględniono w modelu obliczeniowym. 

 

II. Ruchome, punktowe i liniowe źródła hałasu 

Ruchome z ro dła hałasu emitowanego do s rodowiska z terenu Terminalu 

Kontenerowego stanowią wszystkie urządzenia do załadunku, wyładunku 

i przemieszczania kontenero w pomiędzy s rodkami transportu i` na placach 

składowych oraz transport samochodowy, kolejowy i morski. 

Istniejące terminale T1 i T2 są lub potencjalnie będą wyposaz one w następujące 

podstawowe urządzenia, z kto rych kaz de stanowi punktowe, ruchome z ro dło hałasu: 

 suwnice nabrzez ne typ ŚTŚ (14 szt.); 

 suwnice bramowe spalinowe i elektryczne RTG (45 szt.); 

 ciągniki siodłowe do rozładunku i załadunku statko w w technologii Ro-Ro, 

przemieszczanie kontenero w między placami (91 szt.); 

 wo zki podnos nikowe do kontenero w pełnych (10 szt.); 

 wo zki podnos nikowe do kontenero w pustych (8 szt.); 
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 wo zki widłowe spalinowe (14 szt.); 

 z uraw hydrauliczny (2 szt.) 

Załoz ono, z e projektowany terminal T 3 będzie wyposaz ony w n/w maksymalną ilos c  

podstawowych urządzen  przeładunkowych: 

 suwnice nabrzez ne typ ŚTŚ (27 szt.); 

 suwnice bramowe elektryczne RMG (96 szt.); 

 ciągniki siodłowe (189 szt.).  

Jako uzupełnienie przyjęto: 

 wo zki podnos nikowe do kontenero w pełnych (5 szt.); 

 wo zki podnos nikowe do kontenero w pustych (4 szt.); 

 wo zki widłowe spalinowe (7 szt.); 

 z uraw hydrauliczny (1 szt.) 

Kaz de z ww. urządzen  modelowano jako pojedyncze punktowe z ro dło hałasu 

z wyjątkiem ciągniko w siodłowych, kto re ze względu na ich liczbę komasowano tak, 

z e jedno z ro dło punktowe odpowiada trzem ciągnikom. 

 

Podstawowe parametry akustyczne w/w urządzen  zestawiono w tabeli: 

Tabela 64: Wykaz ruchomych, bezpośrednich, punktowych źródeł hałasu – poziom 
mocy akustycznej  

 
 

Opis źródła 

 
 

LAW 

[dB] 

Czas pracy źródła 
hałasu w normowym 

przedziale czasu 
odniesienia T 

 
LAWeq 

[dB] 
dzień/n

oc Pora 
dzienna 

(8 godzin) 

Pora nocna 
(1 godzina) 

suwnica nabrzez owa typ ŚTŚ  87 16 8 87/87 
suwnica bramowa typ RTG  87 16 8 87/87 
suwnica bramowa typ RTG  85 16 8 85/85 
suwnica bramowa typ RTM 85 16 8 85/85 
ciągnik siodłowy 90 16 8 90/90 
wo zek podnos nikowy do kontenero w pełnych 90 16 8 90/90 
wo zek podnos nikowy do pustych kontenero w 90 16 8 90/90 
wo zek widłowy spalinowy 95 16 8 95/95 
z uraw hydrauliczny 90 16 8 90/90 

*** Oznaczenia w tabeli 3  
LAW –poziom mocy akustycznej w [dB], 
LAW/T – ro wnowaz ny poziom mocy akustycznej dla normowego przedziału 
czasu odniesienia [dB]. 

Natęz enie ruchu transportu samochodowego, kolejowego i morskiego przyjęto 

na podstawie prognozy zakładającej maksymalną zdolnos c  przeładunkową Terminalu 

Kontenerowego po zakon czeniu budowy terminalu T 3 w wysokos ci 10 mln. TEU 

rocznie. Transport drogowy i kolejowy miałby obsługiwac  po 30% w/w ilos ci 

kontenero w czyli maksymalnie po 3 mln. TEU. Ilos c  ta wielokrotnie przekracza obecne 
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zdolnos ci przeładunkowe, dowozowe i wywozowe Terminalu, tym niemniej przyjęto 

ją jako podstawę opracowania i oceny emisji hałasu. 

 

Transport morski 

Wg danych Inwestora transport tej ilos ci kontenero w wymagał będzie obsłuz enia 7 – 9 

duz ych statko w /kontenerowco w/ i 35 – 55 statko w dowozowych na tydzien . 

Na podstawie w/w danych przyjęto, z e do Terminalu Kontenerowego będzie 

dopływało i odpływało 8 duz ych kontenerowco w i 46 statko w dowozowych w ciągu 

tygodnia. Program działania Terminalu zakłada, z e statki będą dopływały dwiema 

drogami – wschodnią i zachodnią. Przyjmując ro wne obciąz enie obu toro w 

z eglugowych, poziom mocy akustycznej przypisany jednej jednostce pływającej LAW = 

110 dB, szacunkową długos c  toro w z eglugowych oraz szacunkową prędkos c  

poruszania się statko w - oszacowano poziom mocy akustycznej toru zachodniego 

LAWeq = 95,5 dB i poziom mocy akustycznej toru wschodniego LAWeq = 96,2 dB. 

 

Transport kolejowy 

Zgodnie z przyjętymi załoz eniami dostarczenie do Terminalu i wywiezienie 

transportem kolejowym 3 mln TEU w ciągu roku wymagało będzie – przy przyjętych 

wskaz nikach ostroz nos ciowych –uruchomienia ok. 250 pociągo w w ciągu doby 

(przyjęto wartości ekstremalne wynikające z podejścia zgodnego z zasadą ostrożności; 

przykładowa rzeczywista liczba składów pociągów obsłużonych przez DCT w roku 2017 

wyniosła 5 000, a zatem średnio na dobę – 14 pociągów; przyjmując inny wskaźnik, 

który zakłada, że jeden skład pociągu pozwala na transport 70-80 TEU – otrzymamy 

wynik 102 pociągów na dobę w celu wyekspediowania 3 mln TEU w ciągu roku; 

zatem przyjęte wskaźniki dają w efekcie większe oddziaływanie, a 

zatem jeśli dla przyjętych wskaźników zostanie wykazana zgodność z wymaganiami, to 

tym bardziej dla wartości wskazujących na mniejszą skalę transportu). Przyjmując 

poziom mocy akustycznej pociągu LAW = 98 dB, długos c  bocznicy kolejowej na terenie 

Terminalu i szacunkową prędkos c  ruchu pociągo w na bocznicy obliczono ro wnowaz ny 

poziom mocy akustycznej transportu kolejowego LAWeq = 97 dB.  

 

Transport samochodowy 

Dostarczenie do Terminalu i wywiezienie transportem drogowym /samochodami 

cięz arowymi/ 3 mln. TEU w ciągu roku wymagało będzie teoretycznie przyjazdu 

i wyjazdu 343 samochodo w w ciągu godziny przez całą dobę (przyjęto wartości 

ekstremalne wynikające z wartości teoretycznych, nieuwzględniające rozkładania się 

dystrybucji na inne środki transportu; przykładowa rzeczywista liczba ciężarówek 

(TIRów) obsłużonych przez DCT w roku 2017 wyniosła 300 000). 

Na podstawie podanej wyz ej liczby samochodo w obliczono zastępczą moc akustyczną 

z ro deł punktowych reprezentujących operacje ruchu pojazdo w. Podstawowe dane 

do obliczenia poziomu mocy zastępczych z ro deł hałasu przyjęto na podstawie 

"Materiało w XXVII Zimowej Śzkoły Zwalczania Zagroz en  Wibroakustycznych, Gliwice-
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Ustron , 22.02-27.02.1999r (referat Ryszarda Hnatko w z Instytutu Fizyki 

w Politechnice Ś ląskiej w Gliwicach - Poziom mocy akustycznej ruchomych z ro deł 

hałasu, poruszających się ze stałą prędkos cią). 

Referat ten na podstawie wyniko w badan  ro z nych typo w samochodo w podaje wartos c  

s rednią poziomu mocy akustycznej dla samochodo w cięz arowych: LAW = 96,5 dB. 

Na podstawie powyz szej danej oraz szacunkowego czasu jazdy pojazdo w po terenie 

Terminalu obliczono ro wnowaz ny poziom mocy akustycznej jednego zastępczego 

z ro dła hałasu samochodowego - pora dzienna i nocna LAW = 112,6 dB. 

Dla lepszego odwzorowania ruchu pojazdo w samochodowych po terenie Terminalu 

z ro dło to podzielono na 28 z ro deł cząstkowych. Poziom mocy akustycznej jednego 

z ro dła cząstkowego wynosi - pora dzienna i nocna LAWi = 98,2 dB kaz de. 

 

8.5.6 Wyniki obliczeń  

Podstawą merytoryczną wykonania oceny uciąz liwos ci i obliczen  jest Polska Norma 

PN-IŚO 9613-2 - Akustyka. Tłumienie dz więku podczas propagacji w przestrzeni 

otwartej. Ogo lna metoda obliczania wraz z programem komputerowym ŚoundPlan 

7.4.  

Śymulację komputerową sytuacji akustycznej dla Terminalu Kontenerowego 

przeprowadzono wspo lnie dla pory dziennej i pory nocnej w jednym wariancie 

wg załoz en  opisanych powyz ej.  

Jak wspomniano wyz ej obliczenia przeprowadzono dla sytuacji najniekorzystniejszej 

pod względem akustycznym, zakładającej jednoczesną pracę wszystkich 

zinwentaryzowanych z ro deł hałasu.  

Wyniki obliczen  w punktach obserwacji przedstawione są w załączonej tabeli 

w postaci wartos ci ro wnowaz nego poziomu hałasu, natomiast ogo lna sytuacja 

akustyczna przedstawiona jest w postaci mapy akustycznej.  

Obraz pola akustycznego wspo lny dla pory dziennej i nocnej przedstawiono 

na rysunku poniz ej oraz w formacie A3 w Załączniku 8.5–1.  
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Rysunek 105 Obraz pola akustycznego wspólny dla pory dziennej i nocnej 

Punkty obserwacji usytuowano przy elewacjach budynko w mieszkalnych dzielnicy 

Śtogi i` w punktach odpowiadających punktom pomiarowym pomiaro w akustycznych 

wykonanych na granicy Terminalu na wysokos ci h = 4 m oraz na granicy terenu 

Terminalu Kontenerowego i` na plaz y kąpieliska Śtogi na wysokos ci h = 1,5 m.  

Tabela 65: Poziom hałasu w punktach obserwacji 
Poziom hałasu w punktach obserwacji 

Nr punktu Wysokość nad poziomem terenu [m] Pora dzienna i nocna LAeq [dB] 
1 4 36,1 
2 4 36 
3 1,5 40,9 
4 1,5 39,1 
5 4 50 
6 4 57,1 
7 4 47 
8 4 61 
9 1,5 55,6 
10 1,5 49,9 
11 1,5 47,5 
12 1,5 47,7 
13 1,5 50,7 
14 1,5 54 
15 1,5 71,1 
16 1,5 49,6 
17 1,5 47 
18 1,5 51,9 
19 1,5 49,1 
20 1,5 51,3 

Prognozowane wartos ci poziomu hałasu są następujące: 

 przy elewacjach budynko w mieszkalnych dzielnicy Śtogi – punkty obserwacji 
nr 1 i 2 
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o pora dzienna i nocna LAeq = 36 dB, 
 na plaz y kąpieliska Śtogi – punkty obserwacji nr 3 i 4 
o pora dzienna i nocna LAeq = 39 ÷ 41 dB, 

 w punktach pomiaro w akustycznych – punkty obserwacji nr 5 - 8 
o pora dzienna i nocna LAeq = 47 - 61 dB, 

 na granicy terenu Terminalu Kontenerowego – punkty obserwacji nr 9 - 20 
o pora dzienna i nocna LAeq = 47 ÷ 71 dB, 

Wartos ci poziomu hałasu prognozowane przy elewacjach budynko w mieszkalnych 

oraz na plaz y kąpieliska Śtogi są niz sze od dopuszczalnych poziomo w hałasu 

w s rodowisku przyjętych do oceny zaro wno w ciągu dnia jak i w nocy, przy czym 

dla plaz y i kąpieliska Śtogi nalez ałoby załoz yc , ze obowiązują wyłącznie wartos ci 

okres lone dla dnia, co jednak nie ma znaczenia dla oceny spełnienia wymagan , 

gdyz  spełniane są ro wniez  wymagania okres lone dla pory nocy.  

8.5.7 Wnioski 

Oceniając obraz pola akustycznego wywołany eksploatacją urządzen  

przeładunkowych i s rodko w transportu oraz przedstawione wyz ej wartos ci poziomu 

hałasu na granicach Terminalu i ` w punktach obserwacji usytuowanych na terenach 

chronionych moz na uznac , z e Terminal Kontenerowy w Gdan sku 

przy ul. Kontenerowej 7 nie jest uciąz liwy pod względem emisji hałasu do s rodowiska. 

Analizując udziały poszczego lnych z ro deł hałasu w poziomie sumarycznym w punkcie 

obserwacji nr 1 moz na zauwaz yc , z e największy udział w emisji hałasu ma transport 

samochodami cięz arowymi i kontenery zaopatrzone w agregaty chłodnicze.  

8.5.8 Faza budowy 

Oddziaływanie hałasu na etapie budowy projektowanego przedsięwzięcia nie podlega 

unormowaniu z uwagi na czasowy i przejs ciowy charakter tego oddziaływania. 

Budowa nowych obiekto w i montaz  urządzen  będzie związana z okresową emisją 

hałasu, kto rej wielkos c  będzie wynikała z intensywnos ci prac oraz miejsca ich 

prowadzenia. Ze względu na specyfikę projektu większos c  prac będzie odbywała się 

na otwartej przestrzeni. 

Śpecyfiką analizowanego przedsięwzięcia będzie prowadzenie prac budowlanych 

Terminalu T3 w bezpos rednim sąsiedztwie istniejących i działających Terminali T1 

i T2. Hałas budowy będzie jedynie częs cią emisji hałasu z analizowanego obszaru. 

Uciąz liwos c  hałasu podczas budowy nie będzie szkodliwa dla s rodowiska i ludzi 

na terenach przylegających do budowanego Terminalu z uwagi na znaczne oddalenie 

od tereno w akustycznie chronionych przez całą dobę, tj. zabudowy mieszkaniowej 

dzielnicy Śtogi. Nalez y zwro cic  uwagę, z e terenem akustycznie chronionym jako teren 

rekreacyjno-wypoczynkowy jest ro wniez  obszar plaz y i kąpieliska Śtogi.  

Prognozowany poziom hałasu podczas prac budowlanych i montaz owych, nie 

przekroczy na terenie DCT wartos ci LA = 85 dB dla 8 godzinnego czasu oceny hałasu, 

przy ro wnowaz nym poziomie mocy akustycznej urządzen  budowlanych zgodnym 

z obowiązującymi przepisami. Okresowy wzrost emisji hałasu moz e wystąpic  podczas 

specyficznych prac budowlanych np. podczas palowania terenu. 
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Śprzęt budowlany winien spełniac  wymogi, okres lone w Dyrektywie 2000/14/EC 

oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 

zasadniczych wymagan  dla urządzen  uz ywanych na zewnątrz pomieszczen  w zakresie 

emisji hałasu do s rodowiska (Dz.U. Nr 263, poz. 2202 z po z n. zm.). 

Dopuszczalny poziom mocy akustycznej (LAW) urządzen  przewidzianych do ruchu, 

zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 

używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 

32, poz. 223), nie moz e przekroczyc  wartos ci mocy akustycznej LAW =105 dB.  

Niz ej wymienione maszyny i urządzenia nie powinny przekroczyc  następujących 

wartos ci mocy akustycznych: 

 spycharko – ładowarka - LAW = 101 dB; 
 koparko-ładowarka - LAW = 93 dB; 
 zagęszczarka gruntu - LAW = 101 dB; 
 dz wig budowlany - LAW = 93 dB; 
 z uraw samochodowy - LAW = 102 dB; 
 betonomieszarka - LAW = 100 dB; 
 samocho d cięz arowy - LAW = 105 dB. 

Poziom hałasu emitowanego podczas pracy pogłębiarek nie przekroczy LA = 90 dB, a 

z uwagi na znaczne oddalenie tereno w akustycznie chronionych od akwenu, kto ry 

będzie podlegac  pogłębianiu, nie przewiduje się nadmiernej emisji hałasu na tereny 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dzielnicy Śtogi. Nalez y zwro cic  uwagę 

na emisję hałasu na teren plaz y i kąpieliska. Dobrym rozwiązaniem moz e byc  

prowadzenie prac pogłębiania akwenu przylegającego do terminalu T 3 poza sezonem 

letnim wiosną, jesienią i zimą. 

Obok oddziaływania hałasu w trakcie budowy terminalu T 3 mogą wystąpic  wibracje. 

Mogą one towarzyszyc  jedynie niekto rym pracom hydrotechnicznym np. budowie 

nabrzez a. Wibracje z uwagi na duz ą odległos c  od tereno w mieszkalnych nie będą 

odczuwalne przez te budynki. 
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8.6 Oddziaływanie na przyrodę i obszary chronione 

8.6.1 Bezkręgowce/makrozoobentos 

Etap budowy 

Realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie istniejących siedlisk dna morskiego 

na łącznej powierzchni ok. 133 ha, przy czym powierzchnię planowanego 

do zalądowienia nowego terminalu T 3 – ok. 95 ha, nalez y uznac  za trwałą utratę 

siedliska związanego z piaszczysto-mulistym przybrzez nym dnem morskim. 

Analizowany fragment dna Zatoki Gdan skiej w rejonie planowanej inwestycji cechuje 

się (por. rozdział 6): 

 umiarkowanym i niskim stopniem bioro z norodnos ci, 

 przeciętną biomasą – nie odbiegającą od innych podobnych układo w 

ekologicznych w obrębie zatoki, 

 brakiem występowania gatunko w i siedlisk podlegających ochronie.  

Ws ro d dominujących pod względem liczebnos ci i biomasy organizmo w stwierdzono 

gatunki oportunistyczne, o szerokim zakresie tolerancji w odniesieniu 

do zro z nicowanych lub zmiennych warunko w s rodowiskowych. 

Nalez y zatem uznac , z e trwałe zniszczenie fragmentu dna zatoki na powierzchni 

ok. 95 ha (planowany terminal) oraz przekształcenie na powierzchni ok. 38 ha, 

w konteks cie umiarkowanych waloro w biocenotycznych, będzie oddziaływaniem 

niewielkim, wziąwszy pod uwagę szerokie rozprzestrzenienie analogicznych siedlisk 

w całym akwenie Zatoki Gdan skiej. 

Etap eksploatacji 

W fazie eksploatacji, częs ciowej odbudowie mogą podlegac  siedliska dna morskiego 

połoz one w obrębie prac pogłębieniowych (powierzchnia ok. 38 ha). 

Na podstawie analizy wyniko w pro b makrobentofauny moz na wnioskowac , 

z e w składzie taksonomicznym przewaz ają gatunki wytrzymałe na stres 

s rodowiskowy. Większos c  z nich jest mobilna, dlatego tez  po zakon czeniu prac 

czerpalnych powinny w szybkim tempie (kilka miesięcy) zrekolonizowac  obszar dna. 

Odbudowa zespołu malakofauny będzie się odbywała w dłuz szym przedziale 

czasowym (2-3 lata). 

Nalez y oczekiwac , z e w obszarze pogłębienia z uwagi na zmienione warunki fizyczne 

(zwiększona głębokos c , nas wietlenie, a co za tym idzie temperatura i zasolenie wo d) 

powstaną inne układy biocenoz dna morskiego w stosunku do postaci aktualnych. Nie 

będzie to miało istotnego znaczenia dla zachowania trwałos ci ekosystemu dna 

morskiego.  

8.6.2 Ichtiofauna 

Etap budowy 

Realizacja inwestycji spowoduje przekształcenie i zniszczenie istniejących siedlisk dna 

morskiego na łącznej powierzchni ok. 133 ha, przy czym jak opisano wyz ej, 

powierzchnia nowego terminalu DCT3 – ok. 95 ha ulegnie trwałemu, 
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nieodwracalnemu zniszczeniu i przekształceniu w teren lądowy. Na obszarze tym 

dojdzie zatem do trwałej, nieodwracalnej utraty siedliska związanego z piaszczysto-

mulistym przybrzez nym dnem morskim. Jednoczes nie w okresie prowadzenia prac 

dojdzie do okresowego przepłaszania ryb na skutek emisji hałasu i wibracji, a takz e 

do wzrostu ilos ci zawiesiny w wodzie, co przełoz y się na kro tkotrwałe zmiany 

warunko w s wietlnych.  

W rejonie planowanej inwestycji stwierdzono (por. rozdział 6): 

 występowanie co najmniej 18 gatunko w ryb, 

 obecnos c  co najmniej 2 gatunko w podlegających ochronie prawnej - parposz, 

jesiotr ostronosy 

 udział 4 gatunko w o znaczeniu przemysłowym - dorsz, stornia, s ledz  i szprot, 

 zasadniczo umiarkowany charakter zro z nicowania biocenotycznego siedliska, 

okres lanego przez skład makrozoobentosu.  

Budowa terminalu T 3 i prace związane z pogłębieniem basenu portowego mogą 

spowodowac  zakło cenia migracji s ledzia i szprota w obrębie obszaru portowego 

i wpłynąc  niekorzystne na tarło. Bagrowanie dna będzie powodowało zmętnienie 

wody i pogorszenie warunko w fizykochemicznych, w tym tlenowych, co stanowic  

moz e barierę dla przemieszczania się ryb. Ro wniez  wynikające z pracy urządzen  

i ruchu barek nasilenie hałasu i wibracji będzie skutkowało odstraszaniem ryb. 

Koncentracja prac spowodowac  moz e kro tkotrwałą izolacje zachodniej wschodniej 

częs ci obszaru. Moz e to zakło cic  migracje tarłowe ryb oraz rozprzestrzenianie się 

narybku do siedlisk połoz onych w pozostałej częs ci akwenu. Oddziaływanie to moz na 

złagodzic  poprzez sposo b prowadzenia prac bagrowniczych tj. nie prowadzenie prac 

pogłębiarskich w okresie kwiecien –czerwiec-VI, podjęcie działan  ograniczających 

rozprzestrzenianie się zawiesiny (spływ z szaland). 

Ocenia się, z e trwałe zniszczenie fragmentu dna zatoki na powierzchni ok. 95 ha 

(planowany terminal) oraz przekształcenie na powierzchni ok. 38 ha (teren 

pogłębienia), a takz e opisane wyz ej oddziaływania kro tkotrwałe nie spowodują 

istotnego wpływu na ichtiofaunę Zatoki Gdan skiej. Oddziaływania te będą miec  

charakter lokalny i nie wpłyną na warunki bytowania ryb w szerszym konteks cie 

przestrzennym. Nie będzie to miało istotnego znaczenia dla zachowania trwałos ci 

populacji notowanych w tym rejonie gatunko w ichtiofauny, w tym gatunko w 

podlegających ochronie oraz uz ytkowych. 

Etap eksploatacji 

W fazie eksploatacji częs ciowej odbudowie mogą podlegac  siedliska dna morskiego 

połoz one w obrębie prac pogłębieniowych (powierzchnia ok. 38 ha), w związku z tym 

będą one ponownie wykorzystywane i zasiedlone przez ichtiofaunę. 

Całos ciowa odbudowa biocenozy dna morskiego będzie trwała przez ok. 2-3 lata, 

stąd tez  moz na zakładac , z e w tym czasie nastąpi takz e rekolonizacja tego terenu 

przez ryby, aczkolwiek niewątpliwie wiele z nich będzie uz ytkowac  pogłębiony akwen 

bezpos rednio po zakon czeniu prac. 
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Nalez y oczekiwac , z e w obszarze pogłębienia z uwagi na zmienione warunki fizyczne 

(zwiększona głębokos c , nas wietlenie, a co za tym idzie temperatura i zasolenie wo d) 

powstaną inne układy biocenoz dna morskiego w stosunku do postaci aktualnych, a 

w konsekwencji mogą pojawic  się tu odmienne gatunki ryb. Nie wystąpi wpływ 

na trwałos c  populacji notowanych w tym rejonie gatunko w ichtiofauny, w tym 

gatunko w podlegających ochronie oraz uz ytkowych.  

 

8.6.3 Ptaki 

Etap budowy 

W fazie budowy wystąpią następujące negatywne oddziaływania na awifaunę, kto re 

moz na identyfikowac  gło wnie z następującymi czynnikami:  

 płoszenie ptactwa na terenie i w otoczeniu inwestycji w wyniku prowadzenia 

prac budowlanych i koniecznos c  przeniesienia się w obszary sąsiednie; 

 fizyczna eliminacja dostępnos ci siedlisk z erowiskowych i miejsc wypoczynku 

w przybrzez nej częs ci akwenu morskiego – związana z zalądowieniem częs ci 

akwenu i budową terminala T3.  

Przepłaszanie ptako w na skutek emisji hałasu i wibracji, ruchu pojazdo w i jednostek 

pływających będzie oddziaływaniem kro tkotrwałym i przemijającym, mającym zasięg 

przestrzenny ograniczony w praktyce do terenu inwestycji (łącznie ok. 133 ha).  

Nalez y zauwaz yc , z e obszar planowanej inwestycji to fragment akwenu morskiego. 

Pod względem awifauny powierzchnia ta cechuje się: 

 brakiem stanowisk lęgowych ptako w – najbliz sze stanowiska znajdują się 

na pirsach i na terenach lądowych – w znacznej odległos ci od planowanych 

prac, 

 wykorzystywaniem akwenu gło wnie przez ptaki migrujące i zimujące – 

przy czym jak wykazują wyniki badan , ta częs c  akwenu nie ma kluczowego 

znaczenia jes li chodzi o liczebnos c , jak i zro z nicowanie gatunkowe ptako w 

podczas przeloto w i zimowania. 

W związku z tym nalez y stwierdzic , z e planowana inwestycja na etapie budowy nie 

wpłynie znacząco negatywnie zaro wno na awifaunę lęgową, jak ro wniez  ptaki 

migrujące i zimujące w obrębie Zatoki Gdan skiej, w tym w szczego lnos ci będące 

przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka. Cechują się one duz ą 

mobilnos cią i plastycznos cią w wykorzystywaniu miejsc zapewniających optymalne 

warunki do wypoczynku i z erowania.  

W wyniku prac budowlanych trwałemu, nieodwracalnemu zniszczeniu 

i przekształceniu w teren lądowy, ulegnie powierzchnia nowego terminalu T 3 – 

ok. 95 ha. Na obszarze tym dojdzie zatem do trwałej, nieodwracalnej utraty siedliska 

związanego z przybrzez nym akwenem morskim, wykorzystywanym przez ptaki 

w okresie migracji i zimowania. Jak zaznaczono wyz ej obszar ten nie ma kluczowego 

znaczenia dla ptako w w tym okresie, a jednoczes nie ptaki wykazują znaczną 

mobilnos c  w doborze miejsc odpoczynku i z erowania. Otaczające planowaną 
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inwestycję wody przybrzez ne oferują znaczącą przestrzen  adekwatnych do ich 

potrzeb warunko w, co wykazały między innymi wyniki liczen  ptako w, przedstawione 

w Rozdziale 6.  

Etap eksploatacji 

W fazie eksploatacji nalez y spodziewac  się dwo ch zasadniczych czynniko w mogących 

powodowac  negatywny wpływ na ptaki: 

 przepłaszanie ptactwa migrującego i zimującego, zatrzymującego się 

na akwenie planowanego terminalu (ruch jednostek pływających); 

 niepokojenie i płoszenie ptako w lęgowych na nabrzez ach portowych – w tym 

na pirsie rudowym. 

Potencjalne negatywne odziaływanie (w postaci czasowego niepokojenia ptako w) 

moz e dotyczyc  frakcji ptako w wykorzystujących baseny portowe do odpoczynku 

w okresie polęgowym i zimowania choc  jak wykazano w badaniach obszar 

inwestycyjny nie nalez y do baseno w portowych licznie zajmowanych przez ptaki. 

Do gatunko w objętych oddziaływaniem nalez y zaliczyc : czernice, warunkowo 

ogorzałkę (nie stwierdzaną licznie w ostatnich latach), perkoza dwuczubego, nurogęs  

i kormorana. Pozostałe gatunki wodno-błotne nie tworzyły duz ych zgrupowan  

w rejonie prac w Porcie Po łnocnym. Prognozowane niewielkie negatywne 

oddziaływanie będzie jednak dotyczyło bardzo niewielkiego obszaru wo d przy porcie. 

Będzie to powodowac  koniecznos c  przemieszczenia się ptako w poza akwen terminalu. 

Wziąwszy pod uwagę ich mobilnos c  i dostępnos c  adekwatnych dla ich potrzeb 

akweno w w otoczenie nie spowoduje istotnego negatywnego wpływu.  

W przypadku potencjalnego wpływu na ptaki lęgowe nalez y stwierdzic , z e rozpoznane 

stanowiska lęgowe (w tym ptako w chronionych w obszarze Natura 2000 

Zatoka Pucka) znajdują się poza terenem planowanej inwestycji. Nie przewiduje się 

moz liwos ci wpływu na nie. W przypadku mew, ptaki gniazdują w bezpiecznej 

odległos ci od planowanych prac i terenu przyszłego terminala. Generalnie, 

na podstawie dotychczasowych obserwacji zachowan  ptako w odbywających lęgi 

w rejonie Portu Po łnocnego, odnotowano ich bardzo duz ą tolerancję na oddziaływania 

antropogeniczne związane z ruchem jednostek, pracami budolwanymi 

i przeładunkowymi na nabrzez ach i pirsach.  

W związku z tym nie przewiduje się moz liwos ci negatywnego oddziaływania w fazie 

eksploatacji zaro wno na ptaki lęgowe, jak i wykorzystujące przybrzez ne akweny 

morskie w okresie migracji i zimowania.  

Jak wspomniano w rozdziale 6 nad obszarem realizacji inwestycji przebiega 

południowo-bałtycki korytarz migracyjny, kto rym rokrocznie w okresie migracji 

wiosennej j jesiennej przelatują dziesiątki miliono w ptako w. W okresie ostatnich 

10 lat, kiedy prowadzono prace związane z monitoringiem ptako w na obszarze 

funkcjonujących elemento w infrastruktury portowej nie odnotowano przypadko w 

jakiegokolwiek wpływu na migrujące ptaki. Pomimo zlokalizowania w obszarze 

wysokich elemento w (suwnice, dz wigi) nie stwierdzono przypadko w zwiększonej 

intensywnos ci kolizji ptako w z elementami infrastruktury portowej. Analogicznego 
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braku oddziaływania nalez y spodziewac  się ro wniez  w przypadku opisywanej 

inwestycji. 

8.6.4 Teriofauna morska 

Śpos ro d cennych gatunko w ssako w morskich, kto re mogą pojawiac  się na terenie 

planowanej inwestycji i w jej otoczeniu wymienic  nalez y przede wszystkim fokę szarą. 

Etap budowy 

Ewentualne zakło cenia naturalnych zachowan  ssako w morskich mogą byc  związane 

z emitowanym hałasem w czasie realizacji inwestycji. Potencjalne oddziaływanie 

będzie miało charakter lokalny i kro tkotrwały, ograniczony do rejonu i czasu trwania 

prac budowlanych (zalądawiania terenu terminala) i pogłębieniowych. 

Po zaprzestaniu prac, a tym samym ustąpieniu zakło cen  związanych z hałasem, 

sytuacja wro ci do stanu z przed rozpoczęcia prac. Kolejnym, potencjalnym 

oddziaływaniem na cele ochrony obszaro w naturowych, tj. ssaki morskie, jest 

potencjalne zanieczysczenie wo d na skutek awarii statko w lub maszyn. Niemniej 

wobec istniejących procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych na jednostkach 

pływających i słuz b lądowych organizujących i uczestniczących w likwidacji rozlewo w 

zwiększenie s miertelnos ci ssako w morskich w wyniku awarii jest mało 

prawdopodobne. Śtąd czynnik ten uznaje się za mało znaczący i pomijalny. 

Z uwagi na odległos c  prowadzonych prac od miejsc wykorzystywanych przez foki, jak 

ro wniez  pozostałe ssaki morskie, biorąc pod uwagę ro wniez  relatywnie niewielki 

zasięg obszarowy realizowanych prac, prawdopodobien stwo wystąpienia 

negatywnych oddziaływan  na ssaki morskie, w tym populację foki szarej Halichoerus 

grypus i mors wina Phocoena phocoena jest minimalne. Moz na załoz yc , z e ze względu 

na płochliwos c  tych zwierząt (a w przypadku mors wina małe prawdopodobien stwo 

zapłynięcia) prawdopodobnie będą one unikac  miejsc, w kto rych prowadzone będą 

prace. Śtąd oddziaływania te będą mało znaczące.  

Etap eksploatacji 

Ze względu na połoz enie poza rejonami koncentracji fok (gło wny obszar – ujs cie Wisły 

– rezerwat „Mewia Łacha”) nie przewiduje się wystąpienia negatywnego 

oddziaływania planowanej inwestycji na fokę szarą, jak ro wniez  pozostałe ssaki 

morskie występujące w Zatoce Gdan skiej. 

8.6.5 Oddziaływanie na korytarze ekologiczne i trasy migracji 

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze morskim - peryferyjnie 

w stosunku do korytarzy migracji duz ych ssako w wyznaczonych na podstawie badan  

i analiz Instytutu Badan  Śsako w PAN w Białowiez y (Jędrzejewski i in., 2005). Nie 

przecina i nie zakło ca takz e korytarzy migracyjnych wyznaczonych w ramach sieci 

ECONET (Liro 1995), lub innych opublikowanych koncepcji (Kiczyn ska, Weigle 2003). 

Znajduje się takz e poza lądowymi korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi 

w aktualnym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewo dztwa Pomorskiego 

2030. 
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Teren inwestycji jest natomiast znany jako szlak migracji ptactwa, przebiegający 

wzdłuz  wybrzez a Morza Bałtyckiego (Gromadzki, Śidło 2000, Gromadzki i in., 2002). 

W opracowaniu ekofizjograficznym do planu zagospodarowania przestrzennego 

wojewo dztwa pomorskiego (Czochan ski, Leman czyk, 2007) i w Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Wojewo dztwa Pomorskiego (2009) teren objęty 

niniejszym opracowaniem znalazł się w obrębie korytarza rangi krajowej : 

przymorskiego- południowobałtyckiego korytarza migracyjnego. Obejmuje on strefę 

przybrzez ną południowego Bałtyku, stanowiącą europejski szlak wędro wkowy 

ptactwa wodnego, pomiędzy Europą po łnocno-wschodnią, a obszarami zimowania 

zlokalizowanymi w zachodniej częs ci Europy.  

Przemieszczenia ptako w wodnych i wodno-błotnych przebywających na Zatoce 

Gdan skiej są bardzo częste. Ś wiadczą o tym zaro wno wyniki obrączkowania, jak 

i bezpos rednich obserwacji (Busse i Gromadzki 1962, Brewka i inni 1987, Baza 

Danych o obrączkowanych ptakach Grupy Badawczej Ptako w Wodnych KULING). Pas 

nadmorski stanowi waz ny korytarz migracji dalekodystansowych (np. dla gęsi, 

z urawi), jak i przemieszczen  o charakterze lokalnym i regionalnym. 

W przypadku przemieszczen  regionalnych i lokalnych stada kormorano w 

gromadzących się w Porcie Po łnocnym, stanowią zapewne częs ciowo ptaki lęgnące się 

w rezerwacie Kąty Rybackie. W przypadku zimujących kaczek i mew zaobserwowano 

przemieszczenia między rejonem Portu Po łnocnego i sąsiednimi akwenami lez ącymi 

na terenie, lub w pobliz u rezerwato w Ptasi Raj i Mewia Łacha. Wysoce 

prawdopodobne są tez  przemieszczenia ptako w wodnych między Portem Po łnocnym 

i rezerwatami: Kępa Redłowska, Mechelin skie Łąki i Beka, a takz e obszarami 

NATURA 2000 Zatoka Pucka, Ujs cie Wisły, Zalew Wis lany i Dolina Dolnej Wisły. 

Przemieszczenia takie s wiadczą o istnieniu funkcjonalnego związku obszaro w 

chronionych połoz onych w rejonie Zatoki Gdan skiej. Ptaki wodne w zalez nos ci 

od lokalnie panujących warunko w (pogoda, zasobnos c  siedlisk w pokarm) 

przemieszczają się między tymi obszarami.  

Na etapie funkcjonowania terminalu T 3 i całos ci Terminalu, skutkiem pos redniego 

oddziaływania inwestycji (ruch statko w) będą przemieszczenia ptactwa wodnego 

w okresie zimowania i w pewnym zakresie zmiany jego przestrzennego 

rozmieszczenia. Ruch jednostek pływających nie wpłynie jednak w z aden sposo b 

na  moz liwos  migracji ptako w wędrujących i zimujących, zaro wno w aspekcie 

lokalnym jak i regionalnym. W konteks cie ponadlokalnym - Zatoki Puckiej, czy szerzej 

Gdan skiej - nie przewiduje się zmian liczebnos ci ptako w w czasie zatrzyman  

wędro wkowych i zimowania. 

Wpływ planowanej inwestycji zaro wno na etapie budowy, jak i eksploatacji, na trasy 

sezonowych migracji ptako w najprawdopodobniej będzie znikomy, lub niezauwaz alny. 

Większe gatunki ptako w (np. gęsi, z urawie) przemieszczające się na większych 

wysokos ciach nie będą zmieniały kierunko w przelotu, podobnie jak to się dzieje 

nad terenami zurbanizowanymi. Mniejsze gatunki wędrujące na niskim pułapie będą 

przelatywały nad terminalem, tak jak to się obecnie odbywa nad innymi częs ciami 

portu, lub będą nieznacznie modyfikowały trasę omijając terminal i utrzymując 

przelot nad terenami niezabudowanymi. 
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8.6.6 Siedliska i roślinność zaplecza lądowego 

W związku z połoz eniem planowanej inwestycji w całos ci w obrębie akwenu wodnego 

nie przewiduje się jakichkolwiek bezpos rednich oddziaływan  na siedliska 

i zbiorowiska ros linne zlokalizowane na lądzie. W związku z tym nie wystąpią 

negatywne oddziaływania na siedliska przyrodnicze znajdujące się na lądowym 

zapleczu inwestycji: 

 1210 – kidzina na brzegu morskim, 

 2120 – nadmorskie wydmy białe, 

 2130 – nadmorskie wydmy szare. 

Na etapie funkcjonowania inwestycji efektem pos rednim, związanym z dodatkowym 

osłonięciem fragmentu brzegu przez nowy, rozbudowany terminal będzie: 

 zmniejszenie siły falowania, 

 wzrost akumulacji osado w plaz owych, w tym materiału organicznego – kidziny, 

 rozwo j zbiorowisk nakidzinowych. 

Zmiany związane z przyrostem brzegu i zwiększeniem akumulacji kidziny 

po wschodniej stronie istniejącego terminalu T 1 są obserwowane juz  aktualnie i były 

zauwaz ane m.in. w sprawozdaniach ze skutecznos ci działan  łagodzących podjętych 

w związku z budową terminalu T 2. 

Zjawiska te ocenia się jako pozytywne dla rozwoju zbiorowisk nakidzinowych, 

reprezentujących siedlisko 1210 – kidzina na brzegu morskim. Nalez y spodziewac  się 

zwiększenia udziału ros lin charakterystycznych dla tych siedlisk w tym rukwieli 

nadmorskiej i łobody oszczepowatej, a takz e moz liwego pojawienia się innych 

gatunko w. 

8.6.7 Oddziaływanie na obszary chronione 

Z punktu widzenia całos ciowej oceny oddziaływania planowanej inwestycji 

na s rodowisko przyrodnicze bardzo istotne znaczenie ma odpowiednia analiza 

moz liwego wpływu na obszary chronione, w tym zwłaszcza na obszary Natura 

2000 (ze względu na bezpos rednie sąsiedztwo obszaru Natura 2000 PLB 220005 

„Zatoka Pucka”).  

Zgodnie z art. 33. ustawy o ochronie przyrody: „zabrania się podejmowania działan  

mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie 

oddziaływac  na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczego lnos ci: 

1) pogorszyc  stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunko w ros lin i zwierząt, 

dla kto rych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub 

2) wpłynąc  negatywnie na gatunki, dla kto rych ochrony został wyznaczony obszar 

Natura 2000, lub  

3) pogorszyc  integralnos c  obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi 

obszarami”. 

Odstępstwa od wyz ej wymienionych zakazo w przewidziane są w art. 34 ustawy 

i obejmują wyłącznie przedsięwzięcia, spełniające następujące przesłanki 

derogacyjne: 
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 wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym o charakterze społecznym 

lub gospodarczym, 

 brak rozwiązan  alternatywnych, 

 zapewnienie niezbędnej kompensacji przyrodniczej. 

8.6.7.1 Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 

Bezpos rednio na terenie przewidzianym pod realizację inwestycji znajduje się Obszar 

Śpecjalnej Ochrony Ptako w Natura 2000 PLB220005 „Zatoka Pucka”. 

Ponadto w otoczeniu planowanej inwestycji znajduje się kolejny obszar OŚO Natura 

2000 Obszar Śpecjalnej Ochrony Ptako w Natura 2000 PLB220004 Ujs cie Wisły - 

połoz ony w odległos ci około 5,5 km od inwestycji. Przedmiotem ochrony w granicach 

obu ostoi są ptaki i ich siedliska.  

W otoczeniu obszaru inwestycji zlokalizowane są takz e obszary ŚOO Natura 2000: 

 PLH220044 „Ostoja w Ujs ciu Wisły” - połoz ony ok. 2,4 km na południowy – 

wscho d od planowanej inwestycji 

 PLH220030 „Twierdza Wisłoujs cie” - połoz ony 2,5 km na południowy - zacho d 

od inwestycji..  

W ich granicach ochronie podlegają siedliska przyrodnicze i siedliska niekto rych 

gatunko w fauny (poza ptakami) i flory. Rozmieszczenie obszaro w Natura 

2000 względem planowanej inwestycji przedstawia rysunek zawarty w rozdziale 6.  

Ze względu na odległe połoz enie realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji, 

zaro wno na etapie budowy, jak i funkcjonowania nie wpłynie w z aden sposo b 

bezpos rednio, czy pos rednio na stan siedlisk przyrodniczych objętych ochroną 

na terenie wymienionych wyz ej obszaro w ŚOO Natura 2000.  

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania stanowisk gatunko w 

fauny czy flory, będących przedmiotem ochrony w granicach obszaro w mających 

znaczenie dla Wspo lnoty, w tym stanowisk nietoperzy chronionych na terenie ostoi 

„Twierdza Wisłoujs cie”. 

Nalez y zatem uznac , z e planowana inwestycja nie spowoduje negatywnego 

oddziaływania na siedliska przyrodnicze i siedliska gatunko w podlegające ochronie 

na obszarach mających znaczenie dla Wspo lnoty, połoz onych w otoczeniu - 

PLH220030 „Twierdza Wisłoujs cie” i PLH220044 „Ostoja w Ujs ciu Wisły”. 

Na obszarze inwestycji i w jego otoczeniu stwierdzono występowanie gatunko w 

ptactwa, będących przedmiotem ochrony w granicach OŚO PLB220005 „Zatoka 

Pucka”. W konteks cie oceny oddziaływania na Natura 2000 i spełnienia przesłanek 

z art. 33 ustawy o ochronie przyrody, kluczowa jest zatem przede wszystkim analiza 

wpływu na ptactwo podlegające ochronie na terenie tej ostoi. Ponadto w kolejnych 

podrozdziałach dokonano oceny moz liwego wpływu na inne (poza ptakami) gatunki 

fauny podlegające ochronie w granicach obszaro w Natura 2000 połoz onych 

w sąsiedztwie planowanej inwestycji (ssaki morskie, ryby). 

Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 odnosi się do tzw. „włas ciwego stanu 

ochrony” tych siedlisk i gatunko w, kto ry zdefiniowano następująco: 
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właściwy stan ochrony gatunku – stan, w kto rym dane o dynamice liczebnos ci 

populacji tego gatunku wskazują, z e gatunek jest trwałym składnikiem włas ciwego 

dla niego siedliska, naturalny zasięg gatunku nie zmniejsza się, ani nie ulegnie 

zmniejszeniu w dającej się przewidziec  przyszłos ci oraz odpowiednio duz e siedlisko 

dla utrzymania się populacji tego gatunku istnieje i prawdopodobnie nadal będzie 

istniało; 

właściwy stan ochrony siedliska przyrodniczego (ekosystemu) – stan, w kto rym 

naturalny zasięg siedliska przyrodniczego i obszary zajęte przez to siedlisko w obrębie 

jego zasięgu nie zmieniają się lub zwiększają się; struktura i funkcje, kto re są 

konieczne do długotrwałego utrzymania się siedliska istnieją i prawdopodobnie nadal 

będą istniały oraz typowe dla tego siedliska gatunki znajdują się we włas ciwym stanie 

ochrony.  

Z uwagi na zasięg przestrzenny inwestycji zaro wno w fazie realizacji jak ro wniez  

w fazie funkcjonowania nie przewiduje się wpływu na obszary (siedliska i gatunki) 

znajdujące się w odległos ci większej niz  3 km od granic inwestycji. 

8.6.7.1.1 Wpływ na  gatunki ptako w będące przedmiotem ochrony 
obszaru  Natura 2000  „Zatoka Pucka”  

W fazie budowy wystąpią następujące negatywne oddziaływania na awifaunę, kto re 

mogą dotyczyc  gatunko w, będących przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000:  

 eliminacja dostępnos ci siedlisk z erowiskowych i miejsc wypoczynku 

w przybrzez nej częs ci akwenu morskiego; 

 moz liwos c  płoszenia ptactwa w otoczeniu inwestycji w wyniku prowadzenia 

prac budowlanych.  

W fazie eksploatacji nalez y spodziewac  się dwo ch zasadniczych czynniko w mogących 

powodowac  negatywny wpływ na gatunki, będące przedmiotem ochrony w OŚO 

„Zatoka Pucka”: 

 przepłoszenie ptactwa migrującego i zimującego, zatrzymującego się 

na akwenie planowanego terminalu; 

 niepokojenie i płoszenie ptako w lęgowych na nabrzez ach portowych – w tym 

na pirsie rudowym. 

Aktualnie obowiązujący ŚDF (aktualizacja - luty 2017) opisujący cele ochrony obszaru, 

obejmuje 32 przedmioty ochrony z 22 gatunko w oraz ugrupowanie ptako w wodno-

błotnych traktowane łącznie (koncentracje powyz ej 20 tys. osobniko w). Gatunko w 

przelotnych, zimujących jak i lęgowych w obszarze (Tabela 66). 
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Tabela 66 Aktualne przedmioty ochrony obszaru PLB220005 Zatoka Pucka – wypis 
z SDF  

Kod Nazwa gatunkowa 
Ty
p 

Populacja w ostoi Ocena obszaru 
Wielkos c  

Jedn. 
A/B/C/D A/B/C 

min max 
Popul
acja 

Śtan 
zachowania 

Izola
cja 

Ocena 
ogo lna 

A005 Podiceps cristatus c 700 1200 i C C C C 
A005 Podiceps cristatus w 1200 4500 i C C C C 
A028 Ardea cinerea r 204 204 p B B C B 
A036 Cygnus olor w 2500 13350 i C C C C 
A038 Cygnus cygnus c 116 400 i C B C C 
A038 Cygnus cygnus w 120 700 i C B C C 
A048 Tadorna tadorna c  115 I A A A A 
A061 Aythya fuligula c 10000 30000 i B C C C 
A061 Aythya fuligula w 3000 40000 i B C C C 
A062 Aythya marila w 100 7000 i C B C C 
A062 Aythya marila c 500 12500 h C B C C 
A066 Melanitta fusca c 500 3500 i C C C C 
A066 Melanitta fusca w   i C C C C 
A067 Bucephala clangula c 2000 7000 i C C C C 
A067 Bucephala clangula w 2000 7000 i C C C C 
A068 Mergus albellus w 550 1550 i C B C C 
A069 Mergus serrator c 300 700 i B C A B 
A069 Mergus serrator r   i B C A B 
A070 Mergus merganser r 8 14 p C B C C 
A070 Mergus merganser w 400 17000 i C B C C 
A125 Fulica atra c 6500 33500 i C C C C 
A125 Fulica atra w 4000 9000 i C C C C 
A137 Charadrius hiaticula r 4 10 i C B C C 
A149 Calidris alpina c 2500 2500 i B B A B 
A160 Numenius arquata c 150 150 i C C C C 
A184 Larus argentatus r 87 90 p B A C B 
A191 Śterna sandvicensis r  140 p A A B A 
A193 Śterna hirundo r 6 68 p C C C C 
A195 Śternula albifrons r  35 p B B C B 

A391 
Phalacrocorax carbo 
sinensis 

c 6500 12500 i c c c c 

A391 
Phalacrocorax carbo 
sinensis 

w 5000 10000 i c c c c 

A608 Motacilla citreola r 7 9 p B C A B 
Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące  
Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary  

W trakcie prac inwentaryzacyjnych wykonywanych na rzecz Urzędu Morskiego 

(Orbital 2016), w obszarze bezpos redniego oddziaływania odnotowano 

występowanie 24 gatunko w ptako w, z czego 8 odnotowano na plaz y przylegającej 

do obszaru. Najliczniej w obszarze odnotowano lodo wkę, perkoza dwuczubego 

i kompleks mew srebrzystych, stanowiących ponad 78% wszystkich odnotowanych 

ptako w wodno-błotnych w trakcie badan . Śpos ro d 24 gatunko w – dziewięc  znajduje 

się w obowiązujących ŚDF dla obszaru, jako przedmioty ochrony. 
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Tabela 67   Gatunki ptaków w obszarze bezpośredniego oddziaływania inwestycji 
Gatunki odnotowane w trakcie prac inwentaryzacyjnych wykonywanych na rzecz Urzędu Morskiego 
(opracowanie własne za Orbital 2016 – wydzielony obszar VIIIa). Wytłuszczono gatunki będące 
przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka. 

 

Gatunek 

Śuma ptako w 
stwierdzona 
na wszystkich 
kontrolach 

Maksymalna 
liczebnos c  
odnotowana 

w trakcie badan  

Frekwencja (% 
kontroli 

z odnotowanym 
gatunkiem) 

1 Lodo wka / Clangula hyemalis 2597 840 42 

2 Perkoz dwuczuby / Podiceps cristatus  1813 321 61 

3 Mewa srebrzysta sensu lato 819 90 58 

4 Ś mieszka / Chroicocephalus ridibundus 471 186 42 

5 Mewa siwa / Larus canus 232 60 25 

6 Uhla / Melanitta fusca 172 124 8 

7 Nurogęś / Mergus merganser 151 42 33 

8 Gągoł / Bucephala clangula 137 49 31 

9 Łabędź niemy / Cygnus olor 107 31 39 

10 Kormoran / Phalacrocorax carbo 89 49 19 

11 Krzyz o wka / Anas platyrhynchos  26 16 8 

12 Mewa siodłata / Larus marinus 16 7 8 

13 Perkoz zausznik / Podiceps nigricolis  13 4 11 

14 Czapla siwa / Ardea cinerea 12 4 14 

15 Bielaczek / Mergus albellus 10 10 3 

16 Biegus rdzawy / Calidris canutus 9 9 3 

17 Biegus zmienny / Calidris alpina 8 8 3 

18 Perkoz rogaty / Podiceps auritus 7 4 6 

19 Śieweczka obroz na / Charadrius hiaticula 7 3 11 

20 Kamusznik / Arenaria interpres 3 3 3 

21 Kulik mniejszy / Numenius pheaopus 3 3 3 

22 Kulik wielki / Numenius arquata 3 3 3 

23 Łąbędź krzykliwy / Cygnus cygnus 3 3 3 

24 Krwawodzio b / Tringa totanus 2 2 3 

 

Perkoz dwuczuby (A005)  

Zatoka Pucka stanowi jedną z najwaz niejszych ostoi w kraju dla migrujących 

i zimujących osobniko w perkoza dwuczubego – ocena A. Wprawdzie liczebnos ci 

stwierdzane na tym obszarze jesienią i zimą stanowią poniz ej 1% populacji 

biogeograficznej (za Wilk i inni 2010), jednak obserwuje się tu największe znane stada 

na tle populacji krajowej (Tomiałojc  i Śtawarczyk 2003). Osiągają one liczebnos ci 

nierzadko po kilkaset osobniko w, a biorąc pod uwagę całos c , zgrupowania sięgac  moz e 

nawet około 4500 osobniko w – tak jak w paz dzierniku 2007 roku. Zwykle podczas 

przeloto w stwierdzano 700-1200 osobniko w, natomiast populacja zimująca 

na obszarze ostoi sięgała od 400 – do maksymalnie 1200 osobniko w (przełom lat 

2007/2008). Najczęs ciej perkozy dwuczube gromadzą się w okolicach Portu 

Po łnocnego, wzdłuz  Kępy Oksywskiej, czy w okolicach ujs cia Płutnicy i Redy. W trakcie 

prac inwentaryzacyjnych w obszarze bezpos redniego oddziaływania i sąsiadującym 

z inwestycją (Orbital, 2016) stwierdzono kilkakrotnie koncentrację 

powyz ej 150 osobniko w gatunku w okresie migracji i zimowania. Występowanie 
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gatunku potwierdzono na ponad 60% kontroli z maksymalną odnotowaną 

liczebnos cią 321 ptako w w okresie migracji wiosennej. Odnotowane zgrupowanie 

stanowi 7% najwyz szej liczebnos ci gatunku w obszarze. Prognozuje się, 

z e ewentualne prace spowodują czasowe przemieszczenia się ptako w poza obręb 

inwestycji w okresie prowadzenia prac (faza budowy) co nie wpłynie negatywnie 

na sytuację gatunku w obszarze. Nie przewiduje się znaczącego wpływu w fazie 

funkcjonowania.  

Kormoran czarny (A017)  

Gatunek nie gniazduje w ostoi. Jesienna liczebnos c  kormorano w wykazuje od lat 90-

tych tendencję wzrostową. Największe stado oszacowane na ok. 11 tys. osobniko w 

zaobserwowano w paz dzierniku 2007 na Ryfie Mew, jednak ze względu na problemy 

z zaniz aniem liczby kormorano w siedzących w duz ych grupach, liczebnos c  ta mogła 

byc  wyz sza (Meissner i inni 2009). Jesienne koncentracje kormorana na Zatoce Puckiej 

szacowane są na 21000 osobniko w, czyli 14% populacji krajowej w tym okresie 

(ocena B). Kormorany stwierdzane zimą w obszarze stanowią znaczącą częs c  krajowej 

populacji nielęgowej (Bzoma 2011) – od kilkudziesięciu do nawet 50% zimujących 

ptako w w Polsce. Liczebnos ci te stanowią ponad 2% populacji biogeograficznej (Wilk 

i inni 2010). Ptaki z erują na całej Zatoce Puckiej, nocując na terenach porto w (Hel, 

Gdynia, Port Po łnocny w Gdan sku oraz na Ryfie Mew) oraz wzdłuz  klifo w: 

osłonin skiego i swarzewskiego. W okresie zimowym na falochronach odnotowano 

do 8000 odpoczywających i nocujących ptako w (Orbital 2016). W obszarze 

bezpos redniego oddziaływania inwestycji stwierdzony siedmiokrotnie (na 36 kontroli 

w cyklu badawczym). Maksymalnie odnotowano 49 osobniko w (łącznie stwierdzono 

89 ptako w). Inwestycja nie wpłynie zaro wno na funkcjonowanie noclegowiska 

zlokalizowanego poza obszarem oddziaływania, jak ro wniez  na ewentualne miejsca 

z erowania ptako w, kto re jak wykazano w materiale inwentaryzacyjnym (Orbital 2016) 

stanową marginalne i nieistotne dla gatunku miejsce. 

Czapla siwa (A028)  

Jedna kolonia lęgowa na obszarze ostoi znajduje się w lesie olchowym nieopodal wsi 

Mosty (gmina Kosakowo). W 2006 roku liczyła 363 pary, natomiast w 2011 r. – 

240 par , co stanowi ponad 2% populacji krajowej (za Wilk i inni 2010). 

Prawdopodobnie ze względu na obecnos c  kolonii w Mostach oraz stosunkowo duz ej 

kolonii w Kątach Rybackich (poza obszarem), największe liczebnos ci czapli siwych 

odnotowuje się w na obszarze ostoi w sezonie letnim oraz jesiennym. Liczba 

zimujących osobniko w zalez na jest od surowos ci zimy (Tomiałojc  i Śtawarczyk 2003). 

Niekiedy zgrupowania czapli siwej wzdłuz  brzego w Zatoki Puckiej osiągają znaczące 

liczebnos ci w okresie zimowym (spotkanych do 200 ptako w) na tle sytuacji w Polsce 

i stanowią ok. 10% populacji krajowej (Tomiałojc  i Śtawarczyk 2003). Kolona lęgowa 

znajduje się w znacznej odległos ci 30 km od miejsca inwestycji. W obszarze 

obserwowano (Orbital, 2016) odpoczywające na plaz y (po wschodniej stronie 

terminala T1) pojedyncze, bądz  grupki do 4 ptako w. Brak wpływu na gatunek. 
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Łabędz  niemy (A036)  

Liczebnos ci populacji zimującej stanowią 3,9% populacji biogeograficznej (Wilk i inni 

2010) i kilkadziesiąt procent z populacji zimującej w Polsce (Tomiałojc  i Śtawarczyk 

2003). Ptaki zimą przebywają na całej Zatoce Puckiej, ale największe koncentracje 

widziane są wzdłuz  Po łwyspu Helskiego, np. w 2006 między Kuz nicą i Jastarnią 

przebywało 4030 osobniko w. Podobnej wielkos ci stado (ponad 5 tys. łabędzi niemych) 

przebywało w tym samym rejonie w lutym 2005 (Meissner & Rydzkowski 2006). 

Rekordowym był rok 2009, kiedy to w lutym, na całym obszarze ostoi zaobserwowano 

prawie 13 500 osobniko w – największe odnotowane dotąd ugrupowanie tego gatunku 

w Polsce tego gatunku (Tomiałojc  i Śtawarczyk 2003, Wieloch 2004). Śtanowi to 

około 5% populacji zimującej w po łnocno-zachodniej i centralnej Europie szacowanej 

na 250 tys. Osobniko w (Wetlands International 2006). Charakterystyczna dla tego 

gatunku jest coraz większa synatropizacja podczas zimowania, bo w czasie niekto rych 

zim na plaz ach miejskich samego Tro jmiasta przebywa łącznie do 500 osobniko w. 

Zimujące łabędzie nieme, podczas zim bezs niez nych często z erują na polach 

uprawnych połoz onych woko ł Zatoki Puckiej, ale połoz onych poza granicami ostoi. 

W obszarze portu stwierdzano do 160 osobniko w z czego tylko niewielkie 

ugrupowanie przebywało w wybranych miesiącach po wschodniej stronie terminala 

T 1 z maksymalną liczebnos cią 31 osobniko w. Biorąc pod uwagę maksymalne 

ugrupowania gatunku w obszarze Natura 2000 przekraczające 13 tysięcy  osobniko w 

prognozuje się, z e ewentualne prace spowodują czasowe przemieszczenia się ptako w 

poza obręb inwestycji w okresie prowadzenia prac inwestycyjnych (faza budowy) co 

nie wpłynie negatywnie na sytuację gatunku w obszarze. Nie przewiduje się ro wniez  

negatywnego wpływu w fazie funkcjonowania.  

Łabędz  krzykliwy (A038)  

Zatoka Pucka stanowi kluczowe miejsce dla zimujących łabędzi krzykliwych w Polsce. 

Liczebnos ci stwierdzane jesienią i zimą stanowią ponad 1% populacji biogeograficznej 

(Wilk i inni 2010) i ponad 15% zimującej populacji krajowej (Tomiałojc  i Śtawarczyk 

2003). Najwięcej osobniko w stwierdzane jest zwykle na wewnętrznej częs ci Zatoki 

Puckiej. W listopadzie 2011 odnotowano 715 osobniko w, z czego 398 przebywało 

między Osłoninem, a Puckiem, a 182 wzdłuz  Po łwyspu Helskiego między Kuz nicą 

i Jastarnią (Meissner i inni 2013). Bardzo wysoką liczebnos c  łabędzia krzykliwego, 

stwierdzono tez  zimą 2009 roku (po ok. 670 os. w styczniu i lutym – Meissner 

i Rydzkowski 2010). Podobnie jak łabędz  niemy, gatunek ten w okresie bezs niez nych 

zim chętnie korzysta z z erowisk na polach (poza obszarem ostoi). Wiosną stwierdzany 

na obszarze Zatoki Puckiej znacznie mniej licznie.  

W obszarze realizacji planowanych prac gatunek stwierdzony na jednej kontroli 

i liczbie trzech osobniko w (Orbital 2016) . Brak wpływu inwestycji na gatunek.  

Ohar (A048)  

Dla lęgowych oharo w Zatoka Pucka stanowi waz ną ostoję w skali całego kraju. 

Śzacowane jest przystępowanie do lęgo w przez 16-25 par, co stanowic  moz e więcej 

niz  15% populacji krajowej wynoszącej ok. 120-150 par (Wilk i in. 2010). Ze względu 

na biologię gatunku znalezienie i przybliz one oszacowanie liczby gniazd jest 
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niezwykle trudne. Prawdopodobnie wiele par zakłada gniazda poza granicami ostoi, 

a dopiero po wykluciu młodych rodziny pływają w granicach obszaru. Rokrocznie 

do kilku rodzin oharo w obserwowanych jest w okolicach ujs cia Redy, a ptaki 

wykazujące zachowania lęgowe praktycznie na całym obszarze ostoi, nie wyłączając 

tereno w portowych mocno przekształconych przez człowieka. Śtada spotykane 

w okresie migracji, zaro wno wiosennej jak i jesiennej są jednymi z większych w Polsce 

(Tomiałojc  i Śtawarczyk 2003). Śtada najczęs ciej kilkudziesięciu ptako w, najczęs ciej 

spotykane są wiosną. Niekiedy mogą przekraczac  na obszarze całej ostoi łącznie 

100 osobniko w, tak jak w maju 2007 (Meissner i inni 2009). Jako z erowiska chętnie 

wykorzystują częs ciowo zalane łąki zwłaszcza w rezerwacie Beka, czy okolicach 

Władysławowa. W obszarze Portu Po łnocnego gatunek nie gniazduje od 5 lat. Brak 

negatywnego wpływu inwestycji na gatunek w obszarze Natura 2000. 

Czernica (A061)  

Zatoka Pucka ma duz e znaczenie dla migrujących i zimujących czernic. Liczebnos ci 

stwierdzane jesienią stanowią ponad 2% populacji biogeograficznej (za Wilk i inni 

2010). Śtada ponad 20000 ptako w wykazywane są z kilku ostoi, co czyni Zatokę Pucką 

jedną z waz niejszych. Największe zgrupowania potwierdzające ten fakt odnotowano 

w styczniu 2009 – ponad 29 tys. osobniko w (Meissner i Rydzkowski 2010). 

Na obszarze ostoi czernice najchętniej zimują w pobliz u ujs c  rzek Redy i Płutnicy 

oraz na terenie Portu Po łnocnego (Gdan sk). Miejsca zgrupowan  i odnotowywane 

liczebnos ci zalez ą od surowos ci zimy i stopnia zlodzenia wo d Zatoki Puckiej. Śtałym 

miejscem przebywania ptako w w obszarze portu jest zachodnia strona pirsu 

rudowego. Nie przewiduje się wpływu inwestycji na pogorszenie jakos ci siedliska 

gatunku zaro wno w fazie realizacji jak ro wniez  funkcjonowania.  

Ogorzałka (A062)  

Liczebnos ci ogorzałki stwierdzane jesienią na obszarze ostoi stanowią ponad 2% 

populacji biogeograficznej, np. w paz dzierniku 2006 ok. 6000 osobniko w, a zimą 

ponad 4% populacji (za Wilk i in. 2010). Największe zgrupowanie w styczniu 2008 

około 12 500 osobniko w (Meissner i in. 2009), jednak trudno wskazac  wielkos c  

populacji krajowej. Wielotysięczne stada ogorzałek wykazywane są tylko z ostoi 

nad Bałtykiem, co pozwala uznac  iz  takz e Zatoka Pucka grupuje znaczącą częs c  

krajowej populacji zaro wno podczas migracji, jak i zimowania. Na obszarze ostoi 

ogorzałki najchętniej zimują w pobliz u ujs c  rzek Redy i Płutnicy oraz na terenie Portu 

Po łnocnego (Gdan sk), często w towarzystwie czernic. Śtałym miejscem przebywania 

nielicznych ptako w w obszarze portu jest zachodnia strona pirsu rudowego. Nie 

przewiduje się wpływu inwestycji na pogorszenie jakos ci siedliska gatunku.  

Uhla (A066)  

Uhla to gatunek zagroz ony w skali globalnej (EN wg IUCN 2012), co powinno 

skutkowac  podwyz szeniem oceny do A. Liczebnos ci stwierdzane jesienią i zimą 

stanowią ok. 1% populacji biogeograficznej (za Wilk i inni 2010) i ok. 10-15% 

populacji odnotowywanej z wo d polskich (wody terytorialne i wody Polskiej Śtrefy 

Wyłącznos ci Ekonomicznej – Śkov i in. 2011). Uhle występują licznie poza 
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wyznaczonymi obszarami Natura 2000 (monitoringptakow.gios.pl), jednak obszary 

wyznaczonych ostoi mogą miec  dla nich okresowo duz e znaczenie.  

Populacja przelotna na obszarze Zatoki Puckiej okres lona jest na poziomie 500-

3500 osobniko w jednak, ze względu na fakt, z e większe zgrupowania uhli przebywają 

na duz ej częs ci wo d Zatoki Puckiej, często poza strefą przybrzez ną (powyz ej 1 km 

od linii brzegowej), liczba ta moz e byc  zaniz ana. Biorąc pod uwagę transektowe 

liczenia ze statku populację przelotną szacuje się nawet na 9000 osobniko w. Nie 

potwierdzono licznego występowania gatunku w obszarze potencjalnego wpływu 

inwestycji.  

Gągoł (A067)  

Liczebnos ci gągoła stwierdzane jesienią (2000-7000 osobniko w) stanowią około 1% 

populacji biogeograficznej (Wilk i in.2010) i z całą pewnos cią przekraczają 2% 

populacji krajowej. Podobne wartos ci odnotowywane są w okresie zimowym. 

W okresie inwentaryzacji w 2011 roku stwierdzono zimą na obszarze Zatoki Puckiej 

blisko 5700 osobniko w. W zalez nos ci od sezonu i stopnia zlodzenia obszaru 

największe zgrupowania zimowe obserwuje się wzdłuz  wybrzez y Po łwyspu 

Helskiego, przy ujs ciu rzek Redy i Płutnicy oraz wzdłuz  plaz  tro jmiejskich. Gatunek 

bardzo nielicznie stwierdzany w obszarze inwestycji – maksymalnie 49 osobniko w 

na jednej z kontroli). Brak prognozowanego negatywnego wpływu na gatunek. 

Bielaczek (A068)  

Liczebnos ci stwierdzane zimą stanowią ponad 1% populacji biogeograficznej (Wilk 

i inni 2010). Ptaki zimujące przebywają na obszarze Zatoki Puckiej w duz ym 

rozproszeniu, ale największe zgrupowania obserwowane są zwykle przy ujs ciu rzek 

Redy i Płutnicy, gdzie notowano stada przekraczające 600 osobniko w (dane GBPW 

KULING). Bielaczek w niekto rych sezonach moz e pojawiac  się zimą na obszarze ostoi 

stosunkowo liczniej, tak jak np. w latach 2006-09, gdy odnotowywano rokrocznie 

powyz ej 1400 ptako w. Zwykle ma to miejsce podczas surowszych zim (Meissner 

i Rydzkowski 2010). W obszarze inwestycji stwierdzano pojedyncze osobniki (Orbital, 

2016). Brak wpływu na gatunek.  

Śzlachar (A069)  

Ostatnie prawdopodobne lęgi szlachara odnotowano w ostoi w roku 

2000 w rezerwacie Beka, a obecnie zanik populacji na Pomorzu uznawany jest za fakt 

(Śikora et al. 2013) i dlatego populacja lęgowa nie powinna byc  uwzględniana 

aktualnie w ŚDF. Liczebnos ci stwierdzane jesienią i zimą stanowią ponad 1% populacji 

biogeograficznej (Wilk i inni 2010). Ptaki zimują na duz ej częs ci wo d Zatoki Puckiej, 

w strefie przybrzez nej (do 1 km od linii brzegowej), w duz ym rozproszeniu, zwykle 

osiągając całkowite liczebnos ci 300–700 osobniko w. To największe zgrupowanie 

zimujących szlacharo w na Zatoce Puckiej odnotowano w lutym 2006. Podczas migracji 

wiosennej i jesiennej odnotowywano maksymalnie ok. 350 osobniko w (listopad 

2006). Bardzo nielicznie obserwowany w obszarze portu. Brak wpływu inwestycji 

na gatunek. 
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Nurogęs  (A070)  

Dla nurogęsi, gniazdujących na obszarze Zatoki Puckiej w liczbie 8–14 par, stanowi 

ona waz ną ostoję. Tak jak w przypadku ohara, wiele samic ma prawdopodobnie 

gniazda poza granicami ostoi, a dopiero po wykluciu wodzi młode na wodach 

znajdujących się w granicach obszaru. Lęgowe nurogęsi obserwowano najczęs ciej 

w południowej częs ci ostoi, szczego lnie w okolicach tereno w portowych w Gdan sku. 

Populacja ta stanowi około 1-2% populacji krajowej (Wilk i inni 2010).  

Nurogęsi nalez ą do najliczniejszych blaszkodziobych od jesieni do wiosny ze szczytem 

liczebnos ci zimą (styczen  i luty) oscylującym zwykle w granicach kilku tysięcy 

osobniko w. Jednak w niekto rych sezonach nurogęsi grupują się w ostoi 

w rekordowych liczebnos ciach, sięgających do 17000 ptako w (sezon 2006 i 2007). 

Wiadomo, z e obszar skupia co najmniej 1% populacji wędro wkowej, a zimą ponad 1% 

populacji biogeograficznej (Wilk i inni 2010). Największe zgrupowanie tego gatunku 

liczące około 10 tys. osobniko w przebywało na Zatoce Puckiej między Kuz nicą 

i Jastarnią w lutym 2006. W zalez nos ci od stopnia zlodzenia wewnętrznej częs ci zatoki 

duz e koncentracje spotykano takz e między Puckiem, a Władysławowem. Podobne 

wysokie liczebnos ci odnotowano w lutym 2007, gdzie liczba ok. 21 000 nurogęsi 

na Zatoce Gdan skiej (obszary ŚOO Zatoka Pucka i Ujs cie Wisły) stanowiła około 10% 

i populacji zimującej w s rodkowej i zachodniej Europie (BirdLife International 2004). 

). W okresie polęgowym, migracji i zimowania gatunek odnotowano maksymalne 

koncentracje do 42 osobniko w. Nie potwierdzono gniazdowania w obszarze 

oddziaływania. Najbliz sze lęgowiska znajdują się w rezerwacie Ptasi Raj. Nie 

prognozuje się negatywnego wpływu na przedmiot ochrony obszaru. 

Łyska (A125)  

Liczebnos ci gatunku stwierdzane jesienią stanowią, w rekordowe lata, niecałe 2% 

populacji biogeograficznej (za Wilk i inni 2010), ale przeciętne wyniki na tle populacji 

krajowej nie są wysokie. Zwykle łyska osiąga szczyty liczebnos ci jesienią, czasem tylko 

liczniej pozostając na zimę. Obszar skupia ponad 1% populacji wędro wkowej. Ptaki 

przebywają na całej Zatoce Puckiej, ale największe zgrupowania łysek odnotowywane 

były na wodach Zatoki Puckiej wewnętrznej i liczyły ponad 20 000 osobniko w: ok. 26 

tys. osobniko w we wrzes niu 2004 między Rzucewem i Puckiem 

oraz 21 000 osobniko w w paz dzierniku 2005 r. między Władysławowem i Chałupami 

(Meissner i Rydzkowski 2006, Meissner i Rydzkowski 2007). Licza zimujących łysek, 

zalez na jest od temperatur. W czasie łagodnych zim ptaki gromadziły się w lutym 2007 

i 2009 w liczebnos ciach odpowiednio około 7900 i około 9000 osobniko w. Zwykle 

liczby te oscyluja maksymalnie w okolicach kilku tysięcy osobniko w. W granicach 

portu przebywa niewielka, nieistotna dla obszaru populacja (Orbital, 2016). Nie 

przewiduje się negatywnego wpływu. 

Śieweczka obroz na (A137)  

Na podstawie pomorskiej inwentaryzacji gatunku wielkos c  populacji lęgowej 

sieweczki obroz nej na obszarze ostoi szacuje się na 10 par (Antczak i in. 2013) , co 

stanowi ponad 1% populacji krajowej okres lonej na podstawie Śikory et al. 2007. 

Ptaki gniazdują w ujs ciu rzeki Redy i na terenach portowych w Gdan sku, w Ujs ciu 
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Wisły i w okolicach Pucka. Inwestycja nie wpłynie na siedliska lęgowe gatunku 

w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka. Ptaki regularnie gniazdują po wschodniej 

stronie terminalu T 1 w obszarze wyłączonym z prac inwestycyjnych, przeznaczonym 

na realizację działan  łagodzących podjętych w związku z realizację terminala T 2. 

Biegus zmienny (A149) 

Populacja migrująca osiąga w obszarze duz e koncentracje tych ptako w (do 2500 os.) 

oraz na wysoką ogo lną liczbę korzystających z ostoi ptako w w czasie wędro wki. Brzegi 

Zatoki Puckiej oraz Ryw Mew sa jednymi z waz niejszych miejsc z erowania bieguso w 

zmiennych w trakcie wędro wki jesiennej w kraju. Biegusy zmienne najliczniej 

pojawiają się w ostoi w trakcie migracji jesiennej, kto ra trwa od lipca do paz dziernika. 

Biorąc pod uwagę długi okres migracji i duz e tempo wymiany osobniko w ocenia się, 

z e z ostoi jako z erowiska i miejsca odpoczynku podczas migracji korzysta łącznie cn. 

13 300 osobniko w czyli ok. 1% populacji szlaku wędro wkowego (Wilk i in. 2010). 

Ptaki nielicznie obserwowane na plaz y po wschodniej stronie pirsu T 1. Brak wpływu 

na gatunek.  

Kulik wielki (A160) 

Kuliki wielkie migrujące przez Zatokę Pucką związane są gło wnie z płytkimi 

rozlewiskami i łachami, w rejonie ujs cia rzeki Redy, kto re stanowią miejsce 

wypoczynku i z erowania. Podczas pojedynczej kontroli stwierdzano tam jednoczes nie 

do 150 ptako w. Wypełnia to warunki kryterium dla gatunku zagroz onego w skali 

s wiatowej – kategoria NT wg IUCN 2012 (Wilk i in.2010) – ocena C. W przypadku 

zaistnienia sprzyjających warunko w (rozległe łachy, niepłoszenie odpoczywających 

ptako w, odtworzenie nadmorskich łąk) kuliki mogą się zatrzymywac  na noclegowiska 

takz e w innych miejscach takich jak: Ryf Mew, Łąki Mechlin skie czy Torfowe Kłyle. 

Brak miejsc gromadzenia się ptako w w sąsiedztwie inwestycji. W trakcie prac 

badawczych (Orbital, 2016) gatunek odnotowano jeden raz – 3 osobniki odpoczywały 

na plaz y po wschodniej stronie pirsu T1, poza obszarem planowanych prac. Inwestycja 

nie spowoduje negatywnego oddziaływania na przedmiot ochrony w obszarze. 

Mewa srebrzysta (A184)  

Populację mewy srebrzystej gniazdującej na obszarze Zatoki Puckiej szacuje się na 

ok. 90 par. Śtanowi ona około 7% populacji krajowej (Wilk i inni 2010) – ocena B. 

Dodatkowo nalez y brac  pod uwagę i nieoszacowaną, ale prawdopodobnie 

zdecydowanie większą populację ptako w lęgnących się nieznanej, na terenie 

sąsiadującego z ostoją Tro jmiasta. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację populacja mew 

srebrzystych na Zatoce Puckiej nie powoduje większych konflikto w z innymi waz nymi 

celami ochrony w ostoi. Dzieje się tak dlatego, z e mewy srebrzyste zajmują tu siedliska 

stworzone przez człowieka – gło wnie ruiny budowli z okresu II Wojny Ś wiatowej 

(Gdynia Babie Doły, Jurata) oraz falochrony portowe w Gdyni, Gdan sku i Helu (dane 

GBPW KULING) pozbawione dzis  innych lęgowych gatunko w ptako w. W obszarze 

Portu Po łnocnego stwierdzono gniazdowanie 16 par. Wszystkie gniazdują 

w bezpiecznej odległos ci od obszaru inwestycji. Prace zaro wno w fazie budowy jak 

i eksploatacji nie wpłyną negatywne na gatunek w obszarze.  
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Rybitwa czubata (A191)  

Ochrona populacji lęgowej rybitwy czubatej w tym obszarze wymaga rewizji 

ze względu na fakt, z e lęgi odnotowano w OŚO (falochron portu w Gdyni) tylko 

w 2006 r., kiedy gniazdowało tam 140 par (dane GBPW KULING). Śtanowiło to 

wo wczas 100% populacji krajowej. W następnych sezonach kolonia (nadal jedyna 

lęgowa w Polsce) przeniosła się do sąsiedniego OŚO Ujs cie Wisły. Brak wpływu 

inwestycji na gatunek. Odległos c  inwestycji od miejsca gniazdowania ptako w wynosi 

15 km. 

Rybitwa rzeczna (A193)  

Populacja lęgowa rybitwy rzecznej w OŚO Zatoka Pucka ulega w ostatnich latach 

dynamicznym i korzystnym zmianom. Z kilku par lęgowych, wzrosła do 120 par 

w 2012 r. w Porcie Po łnocnym i 208 w 2013 r. i 79 zniesien  w 2016 r. Jest to ok. 6% 

populacji krajowej (Wilk i in. 2010). Przyczyną jest zajęcie dos c  bezpiecznych siedlisk 

(niezalez nych od wahan  wody, co ma miejsce chociaz by na Wis le lub w rezerwacie 

Mewia Łacha) w Porcie Po łnocnym w Gdan sku, co korzystnie przekłada się 

na moz liwos c  sukcesu lęgowego tych ptako w. Jak pokazały prace przy budowie T 2 

(brak wpływu), inwestycja zlokalizowana w jeszcze większej odległos ci od platform 

lęgowych nie wpłynie na efektywnos c  lęgo w ptako w w kolonii.  

Rybitwa białoczelna (A195)  

Tradycyjne siedliska lęgowe rybitwy białoczelnej w ostoi, znane z XX w. takie jak plaz e 

rezerwatu Beka, czy w Mechelinkach zanikły. Obecnie gatunek ten gniazduje 

efemerycznie, jedynie w Porcie Po łnocnym w Gdan sku, gdzie stwierdzano 

maksymalnie do 35 par, co stanowi około 4% populacji krajowej (za Wilk i inni 2010). 

W roku 2012 stwierdzono tam 14 par (Śikora et al. 2013), ale od 2009 nie 

odnotowano sukcesu lęgowego (dane GBPW KULING). W ostatnich latach nie 

potwierdzono gniazdowania gatunku w obszarze.  

Pliszka cytrynowa (A608)  

OŚO Zatoka Pucka jest waz nym obszarem dla lęgowisk pliszki cytrynowej w Polsce. 

W rezerwacie „Mechelin skie Łąki” stwierdzono po raz pierwszy w 1994 roku lęgi tego 

gatunku na terenie Polski (Meissner i Śkakuj 1997). Obecnie gniazduje tam 

efemerycznie (w 2012 r. stwierdzono jedną parę), a gło wne lęgowisko znajduje się 

na terenie rezerwatu „Beka”, gdzie 7-9 par lęgowych stanowi ponad 15% krajowej 

populacji. Śzczego lne znaczenie ostoi dla pliszki cytrynowej zdaje się potwierdzac  fakt, 

z e w ostatnich latach stwierdzano dodatkowe lęgi w bezpos rednim sąsiedztwie ostoi. 

W roku 2009 stwierdzono 3-4 pary k. Go rek Zachodnich i 2 pary w pobliz u Rewy. Jest 

to potwierdzeniem, z e gatunek ten na Pomorzu powiększa zasięg i wzrasta liczebnie 

(Śikora et al. 2013). Inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu gatunku w ostoi. 

W sąsiedztwie inwestycji brak potencjalnych siedlisk preferowanych przez gatunek. 

 

Prognozowany wpływ na przedmioty ochrony OSO 

W trakcie całorocznych badan  ptako w w obszarze Portu Po łnocnego (Orbital 2016) 

najliczniej odnotowano: mewy (7 gatunko w), kormorana czernice, lodo wkę i perkoza 
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dwuczubego. Zgodnie z obowiązującym standardowym formularzem danych (ŚDF) 

dla obszaru PLB220005 Zatoka Pucka, przedmiotami ochrony w jego ramach jest pięc  

z wyz ej wymienionych gatunko w ptako w – uhla, kormoran, perkoz dwuczuby 

(populacje zimujące i przelotne) oraz mewa srebrzysta (populacja lęgowa) i czernica. 

W trakcie przeprowadzonych badan  (Orbital 2016), wykazano niejednorodne 

występowanie ptako w w obrębie portu. W trakcie prac w obszarze bezpos redniego 

oddziaływania inwestycji odnotowano 6710 ptako w wodno-błotnych spos ro d 157 459 

osobniko w stwierdzonych w inwentaryzowanym obszarze (rysunek poniz ej). Śtanowi 

to zaledwie 4% wszystkich ptako w odnotowanych w obrębie Portu Po łnocnego. 

 

Rysunek 106:   Występowanie ptaków w cyklu rocznym w obrębie Portu Północnego 
na poszczególnych kontrolach.  
Czerwonym kolorem słupka zaznaczono ptaki odnotowane w obszarze bezpośredniego oddziaływania 
inwestycji (opracowanie własne za Orbital 2016). 

Biorąc pod uwagę niewielkie zgrupowania ptako w w obrębie obszaru bezpos redniego 

oddziaływania inwestycji na ptaki (p. tabela w niniejszym rozdziale), jak 

ro wniez  niewielkie znaczenie obszaru zaro wno w obrębie samego Portu Po łnocnego 

i obszaru Natura 2000, nie prognozuje się negatywnego oddziaływania inwestycji 

na przedmioty ochrony.  

W związku z planowaną inwestycją dojdzie do zalądowienia częs ci obszaru będącego 

potencjalnie miejscem z erowania szeregu gatunko w. Biorąc jednak pod uwagę 

niewielką powierzchnię zajętos ci w poro wnaniu do powierzchni obszaru PLB 220005 

Zatoka Pucka i promilowy ubytek dna, jak ro wniez  niewielkie wykorzystywanie 
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obszaru przez gatunki wykorzystujące zasoby bentosu, wpływ inwestycji na ubytek 

siedlisk z erowiskowych nalez y uznac  za nieznaczący. 

Przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu ro wniez  na populację 

kormorana (najliczniejszego gatunku stwierdzanego w bezpos rednim sąsiedztwie 

inwestycji a będącego przedmiotem ochrony obszaru). Ptaki te są obligatoryjnymi 

ichtiofagami, z erującymi na drobnych rybach, wpływ inwestycji na te ptaki będzie 

minimalny i ograniczony do okresowego płoszenia z miejsc przebywania. Wpływ 

na zasobnos c  bazy pokarmowej będzie znikomy, kormorany z erują raczej na rybach 

pelagicznych i te w wyniku prac co najwyz ej zmienią swoje miejsce przebywania. 

Jakos c  siedlisk wykorzystywanych do odpoczynku przez ptaki nie zostanie 

zmniejszona w wyniku prac inwestycyjnych jak ro wniez  w fazie eksploatacji. Brak 

ro wniez  prognozowanego negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia 

na populację mewy srebrzystej, kto ra nie jest naraz ona na negatywne oddziaływanie, 

gdyz  nie jest ptakiem nurkującym w poszukiwaniu pokarmu. 

Urobek pozyskany w procesie pogłębienia basenu portowego będzie składowany 

na polach refulacyjnych w głębi Zatoki Gdan skiej. Obszary te są obecnie regularnie 

wykorzystywane do składowania urobku z aktualnie realizowanych inwestycji. 

Pomimo stwierdzenia wysokich zagęszczen  bentosu (Transprojekt 2015) w miejscach 

odkładu, nalez y oczekiwac , z e w związku z pracami utrzymaniowymi (pogłębieniem 

baseno w portowych Portu Po łnocnego, jak ro wniez  aktualnie realizowanych 

inwestycji związanych z budową falochrono w i toru podejs ciowego wraz 

z kierownicą) urobek odkładany w ramach analizowanej inwestycji nie spowoduje 

bezpos redniego ubytku potencjalnych miejsc z erowiskowych z powodu ich zaniku 

w związku z procedowaniem innych inwestycji w obszarze. 

Potencjalne negatywne odziaływanie na kormorana (w postaci czasowego 

niepokojenia ptako w) moz e dotyczyc  frakcji ptako w wykorzystujących baseny 

portowe do odpoczynku w okresie polęgowym i zimowania choc  jak wykazano 

w badaniach obszar inwestycyjny nie nalez y do baseno w portowych licznie 

zajmowanych przez ptaki. Do gatunko w objętych niewielkim kro tkotrwałym 

oddziaływaniem na etapie prac inwestycyjnych nalez y zaliczyc : perkoza dwuczubego, 

łabędzia niemego, nurogęs  i lodo wki. Prognozowane niewielkie negatywne 

oddziaływanie będzie jednak dotyczyło bardzo niewielkiego obszaru wo d 

przy pirsie T 3 (okres pogłębiania) i ro wnie nieistotnego obszarowo terenu 

prowadzenia prac związanych z budową i powiększeniem pirsu i będzie powodowało 

koniecznos c  kro tkookresowego przemieszczenia się ptako w poza rejon prowadzenia 

prac. Częs c  inwestycji związanych z budową (po zalądowieniu) nie będzie istotnie 

ro z niła się od typowej działalnos ci związanej z pracami prowadzonymi w obrębie 

portu.  

Oddziaływanie potencjalnie moz e ro wniez  dotyczyc  ptako w lęgowych gniazdujących 

w Porcie (mewy, rybitwy), przez potencjalne płoszenie. Jednak w przypadku mew, 

ptaki gniazdują w bezpiecznej odległos ci od planowanych prac (obecnie około 15 par 

na falochronie wyspowym) i terenu przyszłego terminala. Rybitwy rzeczne, jak 

pokazują dos wiadczenia z lat poprzednich kiedy prowadzone były prace w okresie 

lęgowym w bezpos redniej bliskos ci kolonii (remont Pirsu Rudowego, pogłębienie 
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basenu portowego) są zaskakująco plastyczne i niewraz liwe na tego typu prace. 

Prowadzenie analogicznych prac w poprzednich latach w odległos ci wielokrotnie 

mniejszej niz  planowane w ramach niniejszej inwestycji, nie wpłynęło negatywnie 

na kolonie lęgową (zaro wno na zasiedlenie jak i sukces lęgowy oraz przez ywalnos c  

piskląt). W związku z powyz szym prognozowanie negatywnego wpływu na populacje 

rybitwy rzecznej w obszarze jest nieuprawnione. 
 

Na pozostałe gatunki ptako w będące celami ochrony (wymienione w ŚDF obszaru) 

inwestycja nie będzie w sposo b oczywisty znacząco negatywnie oddziaływała. 
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8.6.7.1.2 Wpływ na  ssaki morskie będące przedmiotami ochrony 
obszarów Natura 2000  

Planowana inwestycja znajduje poza granicami obszaro w Natura 2000, kto rych celami 

ochrony są gatunki ssako w morskich. Najbliz sze miejsce regularnego przebywania 

i zarazem miejsce o najliczniejszym występowania fok znajduje się w odległos ci 

12,6 km od granic inwestycji w rezerwacie Ujs ciu Wisły. Zwierzęta w cyklu 

całorocznym wykorzystują okresowo pojawiające się łachy w ujs ciu rzeki 

do odpoczynku. W promieniu 30 km znajdują się trzy obszary Natura 2000, w kto rych 

przedmiotami ochrony są ssaki morskie tj.:  

 ŚOO PLH220044 Ostoja w Ujs ciu Wisły – odległos c  od 2,5 do 12,6 km ;  

 ŚOO PLH220032 Zatoka Pucka i Po łwysep Helski – odległos c  22,2 km;  

 ŚOO Zalew Wis lany i Mierzeja Wis lana PLH280007 – odległos c  28,2 km.  

Tabela 68. Gatunki ssaków morskich będące przedmiotem ochrony w poszczególnych 
obszarach znajdujących się w promieniu 30 km od granic inwestycji.  

SOO PLH220044 Ostoja w Ujściu Wisły 

Kod Nazwa gatunkowa 
Ocena obszaru 
populacja stan zachowania izolacja ogólnie 

1364 foka szara / Halichoerus grypus A A B A 
SOO PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski 

Kod Nazwa gatunkowa 
Ocena obszaru 
populacja stan zachowania izolacja ogólnie 

1364 foka szara / Halichoerus grypus A B B B 
1351 mors win / Phocoena phocoena A B B A 

SOO PLH280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana 

Kod Nazwa gatunkowa 
Ocena obszaru 
populacja stan zachowania izolacja ogólnie 

1364 foka szara / Halichoerus grypus C B B C 
Populacja: A – 100% > p >15, C – 2% > p > 0% 
Stan zachowania: A – doskonały, B – dobry 
Izolacja: B – populacja nieizolowana, ale występująca na peryferiach zasięgu gatunku 
Ocena ogólna: A – znakomita, B – dobra, C – znacząca 

Wpływ na ssaki będące przedmiotem ochrony SOO 

Z uwagi na odległos c  prowadzonych prac od ostoi morskich ssako w (powyz ej 10 km) 

jak ro wniez  niewielki zasięg obszarowy oddziaływania inwestycji, 

prawdopodobien stwo wystąpienia negatywnych oddziaływan  na spo jnos c  

i integralnos c  sieci Natura 2000 i pogorszenie siedlisk gatunko w wymienionych 

w tabeli powyz ej nalez y uznac  za mało prawdopodobne. Ewentualne zakło cenia 

naturalnych zachowan  ssako w morskich mogą byc  związane z emitowanym hałasem 

w czasie realizacji inwestycji. Potencjalne oddziaływanie będzie miało charakter 

lokalny i kro tkotrwały, ograniczony do rejonu i czasu trwania prac refulacyjnych 

i związanych z wylądowaniem pirsu. Po zaprzestaniu prac, a tym samym ustąpieniu 

zakło cen  związanych z hałasem, sytuacja wro ci do stanu z przed rozpoczęcia prac. 

Kolejnym, potencjalnym oddziaływaniem na cele ochrony obszaro w naturowych, tj. 

ssaki morskie, jest ewentualna emisja zanieczyszczen  do wo d na skutek awarii 

maszyn. Niemniej wobec istniejących procedur postępowania w sytuacjach 

awaryjnych na jednostkach pływających i słuz b lądowych organizujących 

i uczestniczących w likwidacji rozlewo w zwiększenie s miertelnos ci ssako w morskich 
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w wyniku awarii jest mało prawdopodobne. Śtąd czynnik ten uznaje się za mało 

znaczący i pomijalny. 

Podsumowując wpływ na cele ochrony ŚOO, tj. na fokę szarą Halichoerus grypus 

i mors wina Phocoena phocoena moz na załoz yc , z e ze względu na płochliwos c  tych 

zwierząt (a w przypadku mors wina małe prawdopodobien stwo zapłynięcia) 

prawdopodobnie będą one unikac  miejsc, w kto rych prowadzone będą prace na etapie 

budowy. Dotychczas nie odnotowano w bezpos rednim sąsiedztwie obszaru 

inwestycyjnego regularnego i licznego przebywania ssako w morskich. Obszar nie 

wyro z nia się (ilos cią stwierdzen  fok) od innych obszaro w podlegających presji 

antropogenicznej i przemysłowej w obrębie Zatoki Gdan skiej (dane 

www.hel.univ.gda.pl). 

8.6.7.1.3 Wpływ na  ichtiofaunę będącą przedmiotami ochrony 
obszarów Natura 2000  

W trakcie prowadzenia badan  inwentaryzacyjnych, prowadzonych w ramach oceny 

oddziaływania na s rodowisko inwestycji w pobliz u Przedsięwzięcia (Transprojekt, 

2015) (Orbital, 2015) w połowach badawczych nie stwierdzono występowanie 

gatunko w wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Mając jednak 

na uwadze lokalizację inwestycji, w ramach niniejszego opracowania poddano analizie 

potencjalną moz liwos c  wystąpienia gatunko w stanowiących przedmioty ochrony 

w najbliz ej połoz onych obszarach Natura 2000 (Tabela 69). Podstawą oceny były dane 

literaturowe dotyczące behawioryzmu gatunko w oraz ich rozprzestrzenienia 

w rejonie przedmiotowej inwestycji. 

Tabela 69 Minogi i ryby będące przedmiotem ochrony w obszarach Natura 2000: Zatoka 
Pucka i Półwysep Helski (PLH220032) oraz Ostoja w Ujściu Wisły (PLH220044).  

Nazwa gatunkowa 
Zatoka Pucka 

i Po łwysep Helski 
Ostoja w Ujs ciu Wisły 

mino g rzeczny X X 
parposz X X 
łosos  atlantycki X X 
ro z anka  X 
piskorz X X 
ciosa  X 
bolen  X X 

Mino g rzeczny (Lampetra fluviatilis) stanowi przedmiot ochrony w obu 

przedmiotowych obszarach Natura 2000. Gatunek ten występuje w wodach 

przybrzez nych Europy od Norwegii az  po wody oblewające Po łwysep Apenin ski. 

W Polsce rozprzestrzeniony w rzekach Pomorza, dolnych częs ciach dorzeczy Odry 

i Wisły. Mino g rzeczny jest anadromicznym organizmem dwus rodowiskowym: 

rozradza się w go rnych odcinkach rzek. Przechodzi tam ro wniez  rozwo j larwalny, skąd 

po przeobraz eniu spływa i jako dorosły osobnik przebywa w morzu. Prowadzi tam 

pasoz ytniczy tryb z ycia, wysysając krew oraz inne płyny ustrojowe rybom. Minogi 

rzeczne preferują słonawe wody przybrzez nej częs ci morza oraz estuaria rzek. 

Gło wne zagroz enia dla gatunku zidentyfikowano w obrębie jego s ro dlądowych 

siedlisk. Zaliczono do nich zanieczyszczenie wo d rzecznych oraz przerywanie tras 

migracji ryb na tarliska poprzez zabudowę hydrotechniczną cieko w.  
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Parposz (Alosa fallax) stanowi przedmiot ochrony w obu przedmiotowych obszarach 

Natura 2000. Zasięg występowania parposza obejmuje wody otaczające Europę 

oraz po łnocną częs c  Afryki. W Polsce występuje w wodach przybrzez nych wzdłuz  linii 

polskiego wybrzez a. Nieliczne obserwacje potwierdzają jego obecnos c  w Zalewie 

Śzczecin skim i Wis lanym. Parposz jest gatunkiem anadromicznym zasiedlającym 

wody morskie. Na tarło odbywa wędro wki do dolnych odcinko w rzek oraz zalewo w 

morskich. Parposz stwierdzany jest incydentalnie w połowach komercyjnych 

prowadzonych w wodach Bałtyku. Śiedliska przyrodnicze związane z ujs ciami rzek 

(estuaria) nalez y uznac  za istotne w kwestii ochrony gatunku oraz jego potencjalnych 

areało w tarliskowych. 

Łosos  atlantycki (Salmo salar) stanowi przedmiot ochrony w obu przedmiotowych 

obszarach Natura 2000. Łosos  jest szeroko rozpowszechnionym gatunkiem w obrębie 

obu brzego w po łnocnego Atlantyku. Zasiedla ocean i morza od wybrzez y Portugalii 

po Morze Białe wraz z po łnocno-wschodnimi obszarami Morza Bałtyckiego. Łosos  jest 

anadromiczną rybą wędrowną; na tarło odbywa długie wędro wki do go rnych partii 

rzek, gdzie po wykluciu spędza 1–4 lat. Po tym okresie, osiągnąwszy fazę smolt 

(stadium rozwojowe młodocianych łososiowatych ryb anadromicznych), spływa 

do wo d słonych, gdzie spędza resztę z ycia, az  do ciągu tarłowego. Trze się kilkakrotnie 

w ciągu swego z ycia. W Polsce, populacja tego gatunku (smolty zasilające populację 

bałtycką) oparta jest w znakomitej większos ci na zarybieniach. Dotychczas, efektywne 

tarło łososia w wodach Polski, stwierdzono jedynie w dorzeczu Śłupi. Łosos  w okresie 

z ycia w morzu, notowany jest w połowach kutrowych prowadzonych w wodach 

otwartego Bałtyku. 

Ro z anka (Rhodeus sericeus amarus) stanowi przedmiot ochrony w obszarze Natura 

2000: Ostoja w Ujs ciu Wisły (PLH220044). W Polsce występuje niemal w całym kraju, 

za wyjątkiem niekto rych tereno w podgo rskich i go rskich.Zasiedla wyłącznie wody 

słodkie. Najczęs ciej spotykana jest w niewielkich jeziorach, stawach i kanałach. 

Prawdopodobne wydaje się występowanie tego gatunku w obszarze Ostoja w Ujs ciu 

Wisły (PLH220044). 

Piskorz (Misgurnus fossilis) stanowi przedmiot ochrony w obu przedmiotowych 

obszarach Natura 2000. Występuje w Europie od po łnocno-zachodniej Francji 

po Wołgę. W Polsce, choc  nielicznie, jednak występuje na terenie prawie całego kraju; 

wyraz nie unika tereno w go rskich i podgo rskich. Zasiedla stojące wody słodkie 

lub charakteryzujące się niewielkim przepływem. Występuje gło wnie w płytkich, 

zarastających jeziorach i starorzeczach, rowach melioracyjnych i kanałach.  

Prawdopodobne wydaje się występowanie tego gatunku w obszarze Ostoja w Ujs ciu 

Wisły (PLH220044).  

Ciosa (Pelecus cultratus) stanowi przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja 

w Ujs ciu Wisły (PLH220044). Zasiedla wolno płynące i stojące wody w zlewisku 

Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego, Azowskiego i Kaspijskiego oraz Jeziora 

Aralskiego. W Polsce jej występowanie ogranicza się praktycznie do Zalewu 

Wis lanego, gdzie jej silna populacja stanowi obiekt komercyjnych połowo w rybackich. 
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Ciosa jako gatunek reofilny zasiedla gło wnie rejony estuaryjne, wielkie zbiorniki 

zaporowe oraz dolne odcinki duz ych i s rednich rzek. Toleruje zasolenie do 5‰. 

Bolen  (Leuciscus aspius) – gatunek ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae). Śtanowi 

przedmiot ochrony w obu przedmiotowych obszarach Natura 2000. 

Zasięg jego występowania obejmuje Europę Ś rodkową (na wscho d od Renu 

oraz na po łnoc od Dunaju po Ural i Morze Kaspijskie, ro wniez  w południowej 

Śkandynawii). W Polsce występuje w większych i s rednich rzekach nizinnych, a takz e 

w zbiornikach zaporowych, w wodach płynących, w większych jeziorach i zatokach. 

W Polsce gatunek ten odnotowany został zaledwie kilkukrotnie w strefie przybrzez nej 

Morza Bałtyckiego i rzekach uchodzących do Bałtyku. Prawdopodobne wydaje się 

występowanie tego gatunku w obu obszarach Natura 2000.  

Wpływ na przedmioty ochrony SOO 

Z uwagi na lokalny, ograniczony charakter wpływu inwestycji na s rodowisko morskie, 

nie ma podstaw przypuszczac , aby realizacja inwestycji mogła znacząco negatywnie 

wpłynąc  zaro wno na stan ochrony kto regokolwiek z gatunko w wymienionych 

powyz ej.  

Łosos  w okresie z ycia w morzu, notowany jest w połowach kutrowych prowadzonych 

w wodach otwartego Bałtyku. Nie przewiduje się, zatem wpływu inwestycji na morski 

etap z ycia tego gatunku. W przypadku dorzecza Wisły, gło wnym korytarzem 

wędro wek na tarliska pozostaje Ujs cie Wisły Przekop, jednakz e po zapoznaniu się 

z opisem wpływu inwestycji na s rodowisko morskie, w tym modelem rozchodzenia się 

zawiesiny, wykluczono wpływ inwestycji na osobniki oraz siedlisko tego gatunku, poza 

moz liwos cią zaburzen  migracji z uwagi na zmętnienie w okolicy ujs cia Przekopu 

Wisły.  

W przypadku ro z anki, piskorza i bolenia, będących gatunkami słodkowodnymi, 

wykluczono wpływ zaro wno na etapie inwestycji jak i funkcjonowania z uwag na małe 

prawdopodobien stwo wystąpienia gatunko w w rejonie inwestycji. 

W przypadku ciosy, mając na uwadze lokalizację przedmiotowej inwestycji, jej zasięg 

obszarowy, odległos c  od siedlisk ww. gatunku oraz fakt odbywania tarła w go rnych 

odcinkach rzek o silnym prądzie, nie ma podstaw przypuszczac , aby realizacja 

inwestycji mogła negatywnie wpłynąc  zaro wno na stan ochrony gatunku jak i na stan 

jego naturalnych istotnych siedlisk. 

8.6.7.1.4 Wpływ na  pozostałe chronione gatunki zwierząt  

W trakcie prac inwentaryzacyjnych (Orbital 2015, Orbital 2016, Transprojekt 2015) 

nie odnotowano w obszarze oddziaływania inwestycji z adnych innych niz  wymienione 

w rozdziale dotyczącym opisu elemento w s rodowiska gatunko w chronionych. 

W obszarze planowanej inwestycji z erują w okresie całorocznym dziesiątki, a niekiedy 

wyjątkowo ro wniez  setki ptako w, jednak nalez y załoz yc , z e prognozowany ubytek 

siedlisk bentosowych jak ro wniez  siedlisk rozumianych jako miejsce odpoczynku 

będzie tak znikomy w stosunku do całos ci dostępnych miejsc w okolicy, z e nalez y go 

uznac  za pomijalny i nieznaczący. Jak wspomniano wczes niej nad obszarem realizacji 

inwestycji przebiega południowo-bałtycki korytarz migracyjny, kto rym rokrocznie 



Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  250 / 373 

w okresie migracji wiosennej j jesiennej przelatują dziesiątki miliono w ptako w. 

W okresie ostatnich 10 lat, kiedy prowadzono prace związane z monitoringiem 

ptako w na obszarze funkcjonujących elemento w infrastruktury portowej nie 

odnotowano przypadko w jakiegokolwiek wpływu na migrujące ptaki. 

Pomimo zlokalizowania w obszarze wysokich elemento w (suwnice, dz wigi) nie 

stwierdzono zwiększonej intensywnos ci kolizji ptako w z elementami infrastruktury 

portowej. Analogicznego braku oddziaływania (zakłada się zastosowanie bliz niaczych 

rozwiązan  logistycznych na placach składowych) nalez y spodziewac  się ro wniez  

w przypadku opisywanej inwestycji. 

8.6.7.1.5 Ocena wpływu na  integralność sieci Natura 2000  

Zaro wno w trakcie budowy jak ro wniez  funkcjonowania inwestycji nie zdiagnozowano 

oddziaływania na z aden z elemento w integralnos ci obszaru rozumianej jako spo jnos c  

czynniko w strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zro wnowaz one trwanie 

populacji, gatunko w i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony kto rych wyznaczono 

obszar Natura 2000. Ruch statko w do portu nie będzie stanowic  zagroz enia 

dla integralnos ci obszaru. Śzacuje się z e, w okresie najbliz szych lat moz e to byc  

do 70 jednostek tygodniowo (prognozowane dla całego terminala DCT – łącznie 

z obecnie funkcjonującymi nabrzez ami), czyli s rednio 10 jednostek dziennie 

poruszających się s cis le okres lonymi (istniejącymi i funkcjonującymi) torami 

dostępowymi. 

W odniesieniu do powierzchni obszaru wykorzystywanej przez ptaki nie nastąpi 

znaczący ubytek, fragmentacja jak ro wniez  dostępnos c  istotnych elemento w siedlisk 

gatunko w tj. miejsc lęgowych, miejsc z erowiskowych czy miejsc odpoczynku. 

Inwestycja nie spowoduje przerwania droz nos ci korytarzy ekologicznych 

wykorzystywanych przez ptaki jak ro wniez  nie wpłynie trwale na zachwianie dynamik 

migracji gatunko w będących celami ochrony. Kro tkotrwałe natęz enie 

i wspo łoddziaływanie niekto rych czynniko w moz e w kro tkich okresach czasu 

negatywnie oddziaływac  na integralnos c  obszaru. Dotyczy to warunko w 

ekologicznych (rozumianych jako parametry fizyczne i chemiczne wody), kto re 

lokalnie i czasowo mogą zostac  pogorszone, co z kolei moz e wpłynąc  na pogorszenie 

się warunko w z erowiskowych na stosunkowo niewielkiej częs ci akwenu, czy tez  

koniecznos c  przeniesienia się w inne rejony w fazie budowy w wyniku niepokojenia. 

8.6.7.1.6 Ocena znaczenia oddziaływań na  spójność sieci Natura 
2000  

Rozpatrywany obszar inwestycji połoz ony jest granicach OŚO Natura 2000 „Zatoka 

Pucka” PLB 220005. Obszar ten wykazuje powiązania funkcjonalne z dwoma innymi 

obszarami specjalnej ochrony ptako w:  

 „Ujs cie Wisły” PLB220004; 

 „Dolina Dolnej Wisły” PLB040003. 

Budowa, ani funkcjonowanie inwestycji nie wpłynie na powiązania migracyjne 

pomiędzy analizowanymi obszarami Natura 2000. Nie zostaną zakło cone korytarze 

migracyjne między obszarami i moz liwos c  przemieszczania się ptactwa 

pomiędzy nimi. Znaczenie akweno w w Porcie Po łnocnym dla ptactwa migrującego 
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i zimującego moz e zmalec , wskutek wzrostu natęz enia ruchu statko w (takz e wpływ 

skumulowany inwestycji w tym rejonie). Pojemnos c  akwenu Zatoki Puckiej jako 

miejsca zimowania i odpoczynku ptactwa w okresie migracji jednak nie spadnie. 

Utrzymana zostanie komplementarna rola obu wyz ej wymienionych ostoi Natura 

2000 dla ptactwa wodnego w okresie migracji i zimowania, z zachowaniem ich 

spo jnos ci. 

Zaro wno w fazie budowy jak i funkcjonowania nie dojdzie do trwałego i znaczącego 

wpływu na spo jnos c  sieci rozumianej jako zachowanie toz samej liczby i jakos ci 

gatunko w przebywających w obszarze przed realizacją inwestycji, a takz e prawidłowe 

ich rozmieszczenie geograficzne w stosunku do zasięgu występowania, w tym ro wniez  

łącznos ci między poszczego lnymi obszarami w ramach sieci. Funkcja obszaru i rola 

jaką odgrywa w sieci obszaro w ptasich wybrzez a Bałtyku nie zostanie utracona. 

Po analizie wpływu na poszczego lne przedmioty ochrony ostoi, nie diagnozuje się 

wpływu na poziom włas ciwego stan ochrony poszczego lnych gatunko w będących 

celami ochrony. 

8.6.7.1.7 Ocena oddziaływania planowanej inwestycji  na  wskaźniki 
właściwego stanu ochrony  dla  gatunków lęgowych będące 
celami ochrony na  obszarze PLB220005  

Poniz ej w tabeli przedstawiono syntetyczną ocenę oddziaływania planowanej 

inwestycji na wskaz niki włas ciwego stanu ochrony dla gatunko w lęgowych będące 

celami ochrony na obszarze PLB220005. 

Tabela 70   Ocena oddziaływania planowanej inwestycji na wskaźniki właściwego stanu 
ochrony dla gatunków lęgowych będące celami ochrony na obszarze PLB220005 

Lp. Gatunek 

Stan 
popula

cji 
w zależ
ności 

od źród
ła 

Status 
na powier

zchni 
inwestycji 

Oddziaływanie 
inwestycji 

na gatunek Wskaz niki włas ciwego stanu ochrony przedmioto w 
ochrony wg. Projektu Zarządzania obszarem * 

W nawiasach zaznaczono stan obecny 
 

Wpływa 
inwestycj

i 
na przed
miot 

ochrony 
w obszar

ze 

Faza 
budowy 

Faza 
funkcj
onow
ania 

1 A005 
Perko
z 
dwucz
uby  

do 
4500 
osobn
iko w 

W 
granicac
h 
inwesty
cji 
przeby
wa 
do grup
a 
ptako w 
do 300 
osobnik
o w 

W 
związ
ku 
ze wzr
ostem 
antrop
opresj
i 
nastąp
i 
czaso
we 
przeni
esieni
e się 
ptako 
w 
poza 
obręb 
inwest
ycji 

Brak 
wpły
wu 

Liczebność (FV): Liczebnos c  w okresie 6 
kolejnych lat wzrastająca lub stabilna (brak 
istotnego trendu spadkowego) 
Powierzchnia potencjalnego siedliska (FV): 
Zlodzenie obejmujące mniej niz  50% Zatoki 
Puckiej wewnętrznej przez cały okres zimowania. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych* podczas migracji jesiennej 
(U2):Brak płoszenia lub płoszenie w kaz dym 
z kluczowych miejsc na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych* podczas zimowania (FV): Brak 
płoszenia lub płoszenie w kaz dym z kluczowych 
miejsc na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych* podczas migracji wiosennej (FV): 
Brak płoszenia lub płoszenie w kaz dym 
z kluczowych miejsc na niewielkim poziomie.  
Szansa zachowania gatunku (U1): Liczebnos c  
stabilna w ostatnich 6 latach, rokrocznie brak 
zlodzenia na minimum 50% Zatoki Puckiej 
wewnętrznej utrzymujące się przez cały okres 
zimowania, brak narastania antropopresji 
podczas migracji jesiennej i wiosennej 
oraz zimowania w kluczowych dla gatunku 

Brak 
wpływu 
na pogor
szenie 
włas ciw
ego 
stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
ze. 
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Lp. Gatunek 

Stan 
popula

cji 
w zależ
ności 

od źród
ła 

Status 
na powier

zchni 
inwestycji 

Oddziaływanie 
inwestycji 

na gatunek Wskaz niki włas ciwego stanu ochrony przedmioto w 
ochrony wg. Projektu Zarządzania obszarem * 

W nawiasach zaznaczono stan obecny 
 

Wpływa 
inwestycj

i 
na przed
miot 

ochrony 
w obszar

ze 

Faza 
budowy 

Faza 
funkcj
onow
ania 

miejscach, opracowanie i wdroz enie POŚ PwWP 
2 A00 P

erkoz 
rogaty 

do 
228 
ptako 
w 

Obserw
owano 
pojedyn
cze 
ptaki 
w okres
ie 
migracji 

Brak 
istotn
ego 
wpły
wu 

Brak 
wpły
wu   

Liczebność (FV): Liczebnos c  w okresie 6 
kolejnych lat wzrastająca lub stabilna (brak 
istotnego trendu spadkowego) 
Powierzchnia potencjalnego siedliska (FV): 
Zlodzenie obejmujące mniej niz  50% Zatoki 
Puckiej wewnętrznej przez cały okres zimowania. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych * podczas migracji jesiennej 
(U2):Brak płoszenia lub płoszenie w kaz dym 
z kluczowych miejsc na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych* podczas zimowania (FV): Brak 
płoszenia lub płoszenie w kaz dym z kluczowych 
miejsc na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych* podczas migracji wiosennej (FV): 
Brak płoszenia lub płoszenie w kaz dym 
z kluczowych miejsc na niewielkim poziomie.  
Szansa zachowania gatunku (U1): Liczebnos c  
stabilna w ostatnich 6 latach, rokrocznie brak 
zlodzenia na minimum 50% Zatoki Puckiej 
wewnętrznej utrzymujące się przez cały okres 
zimowania, brak narastania antropopresji 
podczas migracji jesiennej i wiosennej 
oraz zimowania w kluczowych dla gatunku 
miejscach, opracowanie i wdroz enie POŚ PwWP 

Brak 
wpływu 
na pogor
szenie 
włas ciw
ego 
stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
ze. 

3 A017 
Korm
oran 
czarny  

do 11 
tys. 
osobn
iko w 

Na 
falochro
nach 
w obręb
ie portu 
regular
nie 
nocując
y 
i odpocz
ywający. 

Brak 
wpły
wu 
inwest
ycji 
na gat
unek 

Brak 
wpły
wu   

Liczebność (FV): Liczebnos c  w okresie 6 
kolejnych lat wzrastająca lub stabilna (brak 
istotnego trendu spadkowego) 
Powierzchnia potencjalnego siedliska (FV): 
Zlodzenie obejmujące mniej niz  50% Zatoki 
Puckiej wewnętrznej przez cały okres zimowania. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych ** podczas migracji jesiennej 
(U2):Brak płoszenia lub płoszenie w kaz dym 
z kluczowych miejsc na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych** podczas zimowania (FV): Brak 
płoszenia lub płoszenie w kaz dym z kluczowych 
miejsc na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych* podczas migracji wiosennej (FV): 
Brak płoszenia lub płoszenie w kaz dym 
z kluczowych miejsc na niewielkim poziomie.  
Szansa zachowania gatunku (U1): Liczebnos c  
stabilna w ostatnich 6 latach, rokrocznie brak 
zlodzenia na minimum 50% Zatoki Puckiej 
wewnętrznej utrzymujące się przez cały okres 
zimowania, brak narastania antropopresji 
podczas migracji jesiennej i wiosennej 
oraz zimowania w kluczowych dla gatunku 
miejscach, opracowanie i wdroz enie POŚ PwWP 

Brak 
wpływu 
na pogor
szenie 
włas ciw
ego 
stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
ze. 

4 A028 
Czapla 
siwa  
Popul
acja 
lęgow

do 
365 
par 

Gatunek 
lęgowy 
w odleg
łos ci 
ponad 4
0 km 

Brak 
wpły
wu 

Brak 
wpły
wu   

Populacja: Liczebnos c  stabilna w 3 ostatnich 
latach na poziomie 200 par 
Siedlisko: Obecnos c  ptako w w kolonii lub jej 
bezpos rednim sąsiedztwie z ywych drzew 
bez gniazd. 
Szanse zachowania gatunku: Śukces lęgowy 

Brak 
wpływu 
na pogor
szenie 
włas ciw
ego 
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Lp. Gatunek 

Stan 
popula

cji 
w zależ
ności 

od źród
ła 

Status 
na powier

zchni 
inwestycji 

Oddziaływanie 
inwestycji 

na gatunek Wskaz niki włas ciwego stanu ochrony przedmioto w 
ochrony wg. Projektu Zarządzania obszarem * 

W nawiasach zaznaczono stan obecny 
 

Wpływa 
inwestycj

i 
na przed
miot 

ochrony 
w obszar

ze 

Faza 
budowy 

Faza 
funkcj
onow
ania 

a od grani
c 
inwesty
cji 

w kaz dym roku, brak plano w ograniczania 
populacji 

stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
ze. 

5 A028 
Czapla 
siwa  
Popul
acja 
migruj
ąca 
i zimuj
ąca  

do 
200 p
tako 
w 

Obserw
owano 
do 4 
osobnik
o w 
odpoczy
wającyc
h 
na plaz y 
po wsch
odniej 
stronie 
termina
la T1 

Brak 
wpły
wu 

Brak 
wpły
wu   

Liczebność (FV): Liczebnos c  w okresie 6 
kolejnych lat wzrastająca lub stabilna (brak 
istotnego trendu spadkowego) 
Powierzchnia potencjalnego siedliska (FV): 
Zlodzenie obejmujące mniej niz  50% Zatoki 
Puckiej wewnętrznej przez cały okres zimowania. 
Powierzchnia potencjalnych siedlisk podczas 
migracji (U1): Brak trzciny na conamniej 50% 
obszaru rezerwato w: Mechelin skie Łąki, Beka, 
Śłone Łąki oraz uz ytku ekologicznego Torfowe. 
Kłyle. 
Szansa zachowania gatunku (U1): Liczebnos c  
stabilna w ostatnich 6 latach, rokrocznie brak 
zlodzenia na minimum 50% Zatoki Puckiej 
wewnętrznej utrzymujące się przez cały okres 
zimowania, stopien  pokrycia przez trzcinę 
rezerwato w Mechelin skie Łąki, Beka i Śłone Łąki 
oraz uz ytku ekologicznego Torfowe Kłyle nie 
zwiększa się powyz ej 50% ich powierzchni, brak 
trendu wzrostowego. 

Brak 
wpływu 
na pogor
szenie 
włas ciw
ego 
stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
ze. 

6 A036 
Łabęd
z  
niemy  

do 
13 50
0 oso
bniko 
w 

Obserw
owano 
maksy
malnie 
do 30 pt
ako w 
w obsza
rze 
inwesty
cji 

W 
związ
ku 
ze wzr
ostem 
antrop
opresj
i 
nastąp
i 
czaso
we 
przeni
esieni
e się 
ptako 
w 
poza 
obręb 
inwest
ycji 

Brak 
wpły
wu   

Liczebność (FV): Liczebnos c  w okresie 6 
kolejnych lat wzrastająca lub stabilna (brak 
istotnego trendu spadkowego). 
Zasobność bazy pokarmowej (FV): Brak trendu 
spadkowego w biomasie fitobentosu (spadek 
poniz ej 50%) w stosunku do wartos ci 
referencyjnej wynoszącej 72,2 g.s.m·m¯² * 
oraz brak trendu spadkowego w pokryciu 
wybrzez a przez szuwar trzcinowy poniz ej 40% 
w kluczowych dla gatunku miejscach*** 
Powierzchnia potencjalnego siedliska (FV): 
Zlodzenie obejmujące mniej niz  50% Zatoki 
Puckiej wewnętrznej przez cały okres zimowania. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych *** podczas migracji jesiennej 
(U1):Brak płoszenia lub płoszenie w kaz dym 
z kluczowych miejsc na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych*** podczas zimowania (FV): Brak 
płoszenia lub płoszenie w kaz dym z kluczowych 
miejsc na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych*** podczas migracji wiosennej 
(U1): Brak płoszenia lub płoszenie w kaz dym 
z kluczowych miejsc na niewielkim poziomie.  
Szansa zachowania gatunku (U1): Liczebnos c  
stabilna w ostatnich 6 latach, rokrocznie brak 
zlodzenia na minimum 50% Zatoki Puckiej 
wewnętrznej utrzymujące się przez cały okres 
zimowania, biomasa fitobentosu nie spada 
poniz ej 50% w stosunku do wartos ci 
referencyjnej wynoszącej 72,2 g.s.m·m¯² ****, 
stopien  pokrycia przez trzcinę w miejscach 
kluczowych** nie spada poniz ej 40% ich 

Brak 
wpływu 
na pogor
szenie 
włas ciw
ego 
stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
ze. 
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Lp. Gatunek 

Stan 
popula

cji 
w zależ
ności 

od źród
ła 

Status 
na powier

zchni 
inwestycji 

Oddziaływanie 
inwestycji 

na gatunek Wskaz niki włas ciwego stanu ochrony przedmioto w 
ochrony wg. Projektu Zarządzania obszarem * 

W nawiasach zaznaczono stan obecny 
 

Wpływa 
inwestycj

i 
na przed
miot 

ochrony 
w obszar

ze 

Faza 
budowy 

Faza 
funkcj
onow
ania 

powierzchni, brak trendu wzrostowego, brak 
narastania antropopresji podczas migracji 
jesiennej i wiosennej oraz zimowania 
w kluczowych** *dla gatunku miejscach. 

7 A038 
Łabęd
z  
krzykl
iwy 

do 
715 
osobn
ko w 

Obserw
owany 
jednokr
otnie – 
3 
osobnik
i 
w trakci
e 
migracji 

Brak 
wpły
wu 

Brak 
wpły
wu   

Liczebność (FV): Liczebnos c  w okresie 6 
kolejnych lat wzrastająca lub stabilna (brak 
istotnego trendu spadkowego). 
Zasobność bazy pokarmowej (FV): Brak trendu 
spadkowego w biomasie fitobentosu (spadek 
poniz ej 50%) w stosunku do wartos ci 
referencyjnej wynoszącej 72,2 g.s.m·m¯² * 
oraz brak trendu spadkowego w pokryciu 
wybrzez a przez szuwar trzcinowy poniz ej 40% 
w kluczowych dla gatunku miejscach***** 
Powierzchnia potencjalnego siedliska (FV): 
Zlodzenie obejmujące mniej niz  50% Zatoki 
Puckiej wewnętrznej przez cały okres zimowania. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych ***** podczas migracji jesiennej 
(U1):Brak płoszenia lub płoszenie w kaz dym 
z kluczowych miejsc na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych***** podczas zimowania (FV): 
Brak płoszenia lub płoszenie w kaz dym 
z kluczowych miejsc na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych***** podczas migracji wiosennej 
(U1): Brak płoszenia lub płoszenie w kaz dym 
z kluczowych miejsc na niewielkim poziomie.  
Szansa zachowania gatunku (U1): Liczebnos c  
stabilna w ostatnich 6 latach, rokrocznie brak 
zlodzenia na minimum 50% Zatoki Puckiej 
wewnętrznej utrzymujące się przez cały okres 
zimowania, biomasa fitobentosu nie spada 
poniz ej 50% w stosunku do wartos ci 
referencyjnej wynoszącej 72,2 g.s.m·m¯² ****, 
stopien  pokrycia przez trzcinę w miejscach 
kluczowych***** nie spada poniz ej 40% ich 
powierzchni, brak trendu wzrostowego, brak 
narastania antropopresji podczas migracji 
jesiennej i wiosennej oraz zimowania 
w kluczowych** dla gatunku miejscach. 

Brak 
wpływu 
na pogor
szenie 
włas ciw
ego 
stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
ze. 

        
8 A048 

Ohar 
Popul
acja 
lęgow
a 

16-25 
par 

Gatunek 
od kilku 
lat nie 
gniazdu
je 
w obręb
ie portu 

Brak 
wpły
wu 

Brak 
wpły
wu 

Liczebność (FV): Liczebnos c  stabilna w 3 
ostatnich latach na poziomie minimum 10 par. 
Siedlisko (U1): 5 lub więcej rodzin z młodymi 
Szanse zachowania gatunku (FV): Śukces 
lęgowy w kaz dym roku (widoczne lotne pisklęta) 

Brak 
wpływu 
na pogor
szenie 
włas ciw
ego 
stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
ze. 

9 A048 
Ohar 
Popul
acja 
migruj

Do 
100 o
sobni
ko w 

Nie 
notowa
ny 

Brak 
wpły
wu 

Brak 
wpły
wu   

Liczebność (FV): Liczebnos c  w okresie 6 
kolejnych lat wzrastająca lub stabilna (brak 
istotnego trendu spadkowego). 
Stopień antropopresji w ujściu rz. Redy 
podczas migracji jesiennej (U1): Brak płoszenia 

Brak 
wpływu 
na pogor
szenie 
włas ciw
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Lp. Gatunek 

Stan 
popula

cji 
w zależ
ności 

od źród
ła 

Status 
na powier

zchni 
inwestycji 

Oddziaływanie 
inwestycji 

na gatunek Wskaz niki włas ciwego stanu ochrony przedmioto w 
ochrony wg. Projektu Zarządzania obszarem * 

W nawiasach zaznaczono stan obecny 
 

Wpływa 
inwestycj

i 
na przed
miot 

ochrony 
w obszar

ze 

Faza 
budowy 

Faza 
funkcj
onow
ania 

ąca lub płoszenie w kaz dym z kluczowych miejsc 
na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w ujściu rz. Redy 
podczas migracji wiosennej (FV):Brak 
płoszenia lub płoszenie w kaz dym z kluczowych 
miejsc na niewielkim poziomie. 
Szansa zachowania gatunku (U1): Liczebnos c  
stabilna w ostatnich 6 latach, brak antropopresji 
lub antropopresja na niskim poziomie podczas 
migracji jesiennej i wiosennej w ujs ciu rz. Redy, 
realizowanie odpowiednich procedur formalno-
prawnych związanych z rozwojem i modernizacją 
obszaro w portowych oraz szlako w z eglugowych 

ego 
stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
ze. 

10 A061 
Czerni
ca 

do 29 
tys. 
osobn
iko w 

Nie 
notowa
na 
po wsch
odniej 
stronie 
pirsu 
T1 

Brak 
wpły
wu 

Brak 
wpły
wu   

Liczebność (FV): Liczebnos c  w okresie 6 
kolejnych lat wzrastająca lub stabilna (brak 
istotnego trendu spadkowego). 
Zasobność bazy pokarmowej (FV): Brak trendu 
spadkowego w biomasie zoobentosu (spadek 
poniz ej 50%) w stosunku do wartos ci 
referencyjnej wynoszącej 70,552 g/m² 
Powierzchnia potencjalnego siedliska (FV): 
Zlodzenie obejmujące mniej niz  50% Zatoki 
Puckiej wewnętrznej przez cały okres zimowania. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych (ujście Płutnicy, ujście Redy) 
podczas migracji jesiennej (U1-U2):Brak 
płoszenia lub płoszenie w kaz dym z kluczowych 
miejsc na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych (ujście Płutnicy, ujście Redy) 
podczas zimowania (FV): Brak płoszenia 
lub płoszenie w kaz dym z kluczowych miejsc 
na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych (ujście Płutnicy, ujście Redy) 
podczas migracji wiosennej (FV): Brak 
płoszenia lub płoszenie w kaz dym z kluczowych 
miejsc na niewielkim poziomie.  
Szansa zachowania gatunku (U1): Liczebnos c  
stabilna w ostatnich 6 latach, rokrocznie brak 
zlodzenia na minimum 50% Zatoki Puckiej 
wewnętrznej utrzymujący się przez cały okres 
zimowania, brak trendu spadkowego w biomasie 
zoobentosu w stosunku do wartos ci referencyjnej, 
brak narastania antropopresji podczas migracji 
jesiennej, wiosennej i zimowania w kluczowych 
dla gatunku miejscach, realizacja programu 
ograniczania s miertelnos ci ptako w w wyniku 
przyłowu (POŚ PwWP) 

Brak 
wpływu 
na pogor
szenie 
włas ciw
ego 
stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
ze. 

11 A062 
Ogorz
ałka 

do 
12 50
0 oso
bniko 
w 

Gatunek 
nie 
notowa
ny 
w obsza
rze 
inwesty
cji 

Brak 
wpły
wu 

Brak 
wpły
wu   

Liczebność (FV): Liczebnos c  w okresie 6 
kolejnych lat wzrastająca lub stabilna (brak 
istotnego trendu spadkowego). 
Zasobność bazy pokarmowej (FV): Brak trendu 
spadkowego w biomasie zoobentosu (spadek 
poniz ej 50%) w stosunku do wartos ci 
referencyjnej wynoszącej 70,552 g/m² 
Powierzchnia potencjalnego siedliska (FV): 
Zlodzenie obejmujące mniej niz  50% Zatoki 
Puckiej wewnętrznej przez cały okres zimowania. 

Brak 
wpływu 
na pogor
szenie 
włas ciw
ego 
stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
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Lp. Gatunek 

Stan 
popula

cji 
w zależ
ności 

od źród
ła 

Status 
na powier

zchni 
inwestycji 

Oddziaływanie 
inwestycji 

na gatunek Wskaz niki włas ciwego stanu ochrony przedmioto w 
ochrony wg. Projektu Zarządzania obszarem * 

W nawiasach zaznaczono stan obecny 
 

Wpływa 
inwestycj

i 
na przed
miot 

ochrony 
w obszar

ze 

Faza 
budowy 

Faza 
funkcj
onow
ania 

Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych (ujście Płutnicy, ujście Redy) 
podczas migracji jesiennej (U1-U2):Brak 
płoszenia lub płoszenie w kaz dym z kluczowych 
miejsc na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych (ujście Płutnicy, ujście Redy) 
podczas zimowania (FV): Brak płoszenia 
lub płoszenie w kaz dym z kluczowych miejsc 
na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych (ujście Płutnicy, ujście Redy) 
podczas migracji wiosennej (FV): Brak 
płoszenia lub płoszenie w kaz dym z kluczowych 
miejsc na niewielkim poziomie.  
Szansa zachowania gatunku (U1): Liczebnos c  
stabilna w ostatnich 6 latach, rokrocznie brak 
zlodzenia na minimum 50% Zatoki Puckiej 
wewnętrznej utrzymujący się przez cały okres 
zimowania, brak trendu spadkowego w biomasie 
zoobentosu w stosunku do wartos ci referencyjnej, 
brak narastania antropopresji podczas migracji 
jesiennej, wiosennej i zimowania w kluczowych 
dla gatunku miejscach, realizacja programu 
ograniczania s miertelnos ci ptako w w wyniku 
przyłowu (POŚ PwWP) 

ze. 

12 A063 
Edred
on 

do 
2400 
osobn
iko w 

Nie 
notowa
ny 

Brak 
wpły
wu. 

Brak 
wpły
wu   

Liczebność (FV): Liczebnos c  w okresie 6 
kolejnych lat wzrastająca lub stabilna (brak 
istotnego trendu spadkowego). 
Zasobność bazy pokarmowej (FV): Brak trendu 
spadkowego w biomasie zoobentosu (spadek 
poniz ej 50%) w stosunku do wartos ci 
referencyjnej wynoszącej 70,552 g/m² 
Powierzchnia potencjalnego siedliska (FV): 
Zlodzenie obejmujące mniej niz  50% Zatoki 
Puckiej wewnętrznej przez cały okres zimowania. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych (okolice portu w Gdańsku 
i  Rybitwiej Mielizny) podczas migracji 
jesiennej (U2):Brak płoszenia lub płoszenie 
w kaz dym z kluczowych miejsc na niewielkim 
poziomie. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych (okolice portu w Gdańsku 
i  Rybitwiej Mielizny) podczas zimowania (FV): 
Brak płoszenia lub płoszenie w kaz dym 
z kluczowych miejsc na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych (okolice portu w Gdańsku 
i  Rybitwiej Mielizny) podczas migracji 
wiosennej (FV): Brak płoszenia lub płoszenie 
w kaz dym z kluczowych miejsc na niewielkim 
poziomie.  
Szansa zachowania gatunku (U1): Liczebnos c  
stabilna w ostatnich 6 latach, rokrocznie brak 
zlodzenia na minimum 50% Zatoki Puckiej 
wewnętrznej utrzymujący się przez cały okres 
zimowania, brak trendu spadkowego w biomasie 
zoobentosu w stosunku do wartos ci referencyjnej, 

Brak 
wpływu 
na pogor
szenie 
włas ciw
ego 
stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
ze. 
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Lp. Gatunek 

Stan 
popula

cji 
w zależ
ności 

od źród
ła 

Status 
na powier

zchni 
inwestycji 

Oddziaływanie 
inwestycji 

na gatunek Wskaz niki włas ciwego stanu ochrony przedmioto w 
ochrony wg. Projektu Zarządzania obszarem * 

W nawiasach zaznaczono stan obecny 
 

Wpływa 
inwestycj

i 
na przed
miot 

ochrony 
w obszar

ze 

Faza 
budowy 

Faza 
funkcj
onow
ania 

brak narastania antropopresji podczas migracji 
jesiennej, wiosennej i zimowania w kluczowych 
dla gatunku miejscach, realizacja programu 
ograniczania s miertelnos ci ptako w w wyniku 
przyłowu (POŚ PwWP) 

13 A066 
Uhla 

do 9 
tys. 
osobn
iko w 

Obserw
owana 
jednokr
otnie – 
149 
osobnik
o w 
w obsza
rze 
realizacj
i 
inwesty
cji 

Prace 
spowo
dują 
czaso
we 
przem
ieszcz
enie 
się 
ptako 
w 
w trak
cie 
trwani
a prac 
inwest
ycyjny
ch 

Brak 
wpły
wu   

Liczebność (FV): Liczebnos c  w okresie 6 
kolejnych lat wzrastająca lub stabilna (brak 
istotnego trendu spadkowego). 
Zasobność bazy pokarmowej (FV): Brak trendu 
spadkowego w biomasie zoobentosu (spadek 
poniz ej 50%) w stosunku do wartos ci 
referencyjnej wynoszącej 70,552 g/m² 
Powierzchnia potencjalnego siedliska (FV): 
Zlodzenie obejmujące mniej niz  50% Zatoki 
Puckiej wewnętrznej przez cały okres zimowania. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych * podczas migracji jesiennej 
(U2):Brak płoszenia lub płoszenie w kaz dym 
z kluczowych miejsc na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych * podczas zimowania (FV): Brak 
płoszenia lub płoszenie w kaz dym z kluczowych 
miejsc na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych * podczas migracji wiosennej 
(FV): Brak płoszenia lub płoszenie w kaz dym 
z kluczowych miejsc na niewielkim poziomie.  
Szansa zachowania gatunku (U1): Liczebnos c  
stabilna w ostatnich 6 latach, rokrocznie brak 
zlodzenia na minimum 50% Zatoki Puckiej 
wewnętrznej utrzymujący się przez cały okres 
zimowania, brak trendu spadkowego w biomasie 
zoobentosu w stosunku do wartos ci referencyjnej, 
brak narastania antropopresji podczas migracji 
jesiennej, wiosennej i zimowania w kluczowych 
dla gatunku miejscach, realizacja programu 
ograniczania s miertelnos ci ptako w w wyniku 
przyłowu (POŚ PwWP) 

Brak 
wpływu 
na pogor
szenie 
włas ciw
ego 
stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
ze. 

14 A067 
Gągoł 

do 
5700 
osobn
iko w 

Obserw
owany 
kilkakro
tne 
do 49 
ptako w 

Brak 
wpły
wu 

Brak 
wpły
wu   

Liczebność (FV): Liczebnos c  w okresie 6 
kolejnych lat wzrastająca lub stabilna (brak 
istotnego trendu spadkowego). 
Zasobność bazy pokarmowej (FV): Brak trendu 
spadkowego w biomasie zoobentosu (spadek 
poniz ej 50%) w stosunku do wartos ci 
referencyjnej wynoszącej 70,552 g/m² 
Powierzchnia potencjalnego siedliska (FV): 
Zlodzenie obejmujące mniej niz  50% Zatoki 
Puckiej wewnętrznej przez cały okres zimowania. 
Stopień antropopresji w pasie wód 
przybrzeżnych między miejscowościami 
Chałupy i Jastarnia podczas migracji jesiennej 
(U2):Brak płoszenia lub płoszenie w kaz dym 
z kluczowych miejsc na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w pasie wód 
przybrzeżnych między miejscowościami 
Chałupy i Jastarnia podczas zimowania (FV): 
Brak płoszenia lub płoszenie w kaz dym 
z kluczowych miejsc na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w pasie wód 

Brak 
wpływu 
na pogor
szenie 
włas ciw
ego 
stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
ze. 
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Lp. Gatunek 

Stan 
popula

cji 
w zależ
ności 

od źród
ła 

Status 
na powier

zchni 
inwestycji 

Oddziaływanie 
inwestycji 

na gatunek Wskaz niki włas ciwego stanu ochrony przedmioto w 
ochrony wg. Projektu Zarządzania obszarem * 

W nawiasach zaznaczono stan obecny 
 

Wpływa 
inwestycj

i 
na przed
miot 

ochrony 
w obszar

ze 

Faza 
budowy 

Faza 
funkcj
onow
ania 

przybrzeżnych między miejscowościami 
Chałupy i Jastarnia podczas migracji 
wiosennej (U1): Brak płoszenia lub płoszenie 
w kaz dym z kluczowych miejsc na niewielkim 
poziomie.  
Szansa zachowania gatunku (U1): Liczebnos c  
stabilna w ostatnich 6 latach, rokrocznie brak 
zlodzenia na minimum 50% Zatoki Puckiej 
wewnętrznej utrzymujący się przez cały okres 
zimowania, brak trendu spadkowego w biomasie 
zoobentosu w stosunku do wartos ci referencyjnej, 
brak narastania antropopresji podczas migracji 
jesiennej, wiosennej i zimowania w kluczowych 
dla gatunku miejscach, realizacja programu 
ograniczania s miertelnos ci ptako w w wyniku 
przyłowu (POŚ PwWP) 

15 A068 
Bielac
zek 

do 
1400 
ptako 
w 

Obserw
owano 
pojedyn
cze 
ptaki 
w trakci
e 
wędro w
ki 
jesienne
j 

Brak 
wpły
wu 

Brak 
wpły
wu    

Liczebność (FV): Liczebnos c  w okresie 6 
kolejnych lat wzrastająca lub stabilna (brak 
istotnego trendu spadkowego). 
Powierzchnia potencjalnego siedliska (FV): 
Zlodzenie obejmujące mniej niz  50% Zatoki 
Puckiej wewnętrznej przez cały okres zimowania. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych (ujście Płutnicy i ujście rzeki 
Redy) podczas zimowania (FV): Brak płoszenia 
lub płoszenie w kaz dym z kluczowych miejsc 
na niewielkim poziomie. 
Szansa zachowania gatunku (U1): Liczebnos c  
stabilna w ostatnich 6 latach, rokrocznie brak 
zlodzenia na minimum 50% Zatoki Puckiej 
wewnętrznej utrzymujący się przez cały okres 
zimowania, brak narastania antropopresji 
podczas zimowania w miejscach kluczowych 
(ujs cie rz. Redy i rz. Płutnicy), realizacja programu 
ograniczania s miertelnos ci ptako w wyniku 
przyłowu (POŚ PwWP) 

Brak 
wpływu 
na pogor
szenie 
włas ciw
ego 
stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
ze. 

16 A069 
Śzlach
ar 

do 
700 p
tako 
w 

Nie 
odnoto
wano 
gatunku 
w obsza
rze 
inwesty
cji 

Brak 
wpły
wu 

Brak 
wpły
wu   

Liczebność (FV): Liczebnos c  w okresie 6 
kolejnych lat wzrastająca lub stabilna (brak 
istotnego trendu spadkowego). 
Powierzchnia potencjalnego siedliska (FV): 
Zlodzenie obejmujące mniej niz  50% Zatoki 
Puckiej wewnętrznej przez cały okres zimowania. 
Stopień antropopresji w pasie wód 
przybrzeżnych między miejscowościami 
Chałupy i Jastarnia podczas migracji jesiennej 
(U2):Brak płoszenia lub płoszenie w kaz dym 
z kluczowych miejsc na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w pasie wód 
przybrzeżnych między miejscowościami 
Chałupy i Jastarnia podczas zimowania (FV): 
Brak płoszenia lub płoszenie w kaz dym 
z kluczowych miejsc na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w pasie wód 
przybrzeżnych między miejscowościami 
Chałupy i Jastarnia podczas migracji 
wiosennej (U1): Brak płoszenia lub płoszenie 
w kaz dym z kluczowych miejsc na niewielkim 
poziomie.  
Szansa zachowania gatunku (U1): Liczebnos c  

Brak 
wpływu 
na pogor
szenie 
włas ciw
ego 
stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
ze. 
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Lp. Gatunek 

Stan 
popula

cji 
w zależ
ności 

od źród
ła 

Status 
na powier

zchni 
inwestycji 

Oddziaływanie 
inwestycji 

na gatunek Wskaz niki włas ciwego stanu ochrony przedmioto w 
ochrony wg. Projektu Zarządzania obszarem * 

W nawiasach zaznaczono stan obecny 
 

Wpływa 
inwestycj

i 
na przed
miot 

ochrony 
w obszar

ze 

Faza 
budowy 

Faza 
funkcj
onow
ania 

stabilna w ostatnich 6 latach, rokrocznie brak 
zlodzenia na minimum 50% Zatoki Puckiej 
wewnętrznej utrzymujący się przez cały okres 
zimowania, brak trendu spadkowego w biomasie 
zoobentosu w stosunku do wartos ci referencyjnej, 
brak narastania antropopresji podczas migracji 
jesiennej, wiosennej i zimowania w kluczowych 
dla gatunku miejscach, realizacja programu 
ograniczania s miertelnos ci ptako w w wyniku 
przyłowu (POŚ PwWP) 

17 A 
070 N
urogęs  
Popul
acja 
lęgow
a  

8-14 
par 

Nie 
stwierd
zono 
gniazdo
wania 
w obręb
ie portu 
w ostat
nich 
latach, 
najbliz s
ze 
lęgowis
ka 
znajduj
ą się 
w odleg
łos ci 5 
km 

Brak 
wpły
wu 

Brak 
wpły
wu 

Populacja (FV): Liczebnos c  stabilna w 3 
ostatnich latach na poziomie 8 par  
Siedlisko (FV): 5 lub więcej rodzin z młodymi, 
na 1 terytorium (wodzącą samicę) przypada 2 km 
pas wybrzez a z zadrzewionymi brzegami, 
połoz ony w otoczeniu (nie dalej niz  500 m) 
od drzewostanu o powierzchni 50 ha lub więcej 
obligatoryjna obecnos c  drzew w wieku co 
najmniej 80 lat z obecnos cią dziupli dzięcioła 
czarnego i/lub drzew spro chniałych i/lub 
wykroto w, wody stojące lub cieki z bogatą 
ichtiofauną (wielogatunkowy rybostan 
z frakcjami ryb w ro z nym wieku); miejsce 
oddalone o co najmniej 500 m od infrastruktury 
drogowej i zwartej zabudowy; brak intensywnej.  
Szanse zachowania gatunku (FV): Śukces 
lęgowy w kaz dym roku (widoczne lotne pisklęta).  

Brak 
wpływu 
na pogor
szenie 
włas ciw
ego 
stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
ze. 

18 A070 
Nurog
ęs  
popul
acja 
migruj
ąca 
i zimuj
ąca 

do 
10 tys
. 
osobn
iko w 

Gatunek 
obserw
owany 
kilkakro
tnie, 
najliczn
iej  42 
osobnik
i 

Brak 
wpły
wu 

Brak 
wpły
wu 

Liczebność (FV): Liczebnos c  w okresie 6 
kolejnych lat wzrastająca lub stabilna (brak 
istotnego trendu spadkowego). 
Powierzchnia potencjalnego siedliska (FV): 
Zlodzenie obejmujące mniej niz  50% Zatoki 
Puckiej wewnętrznej przez cały okres zimowania. 
Stopień antropopresji w pasie wód 
przybrzeżnych między miejscowościami 
Chałupy i Jastarnia podczas migracji jesiennej 
(U2):Brak płoszenia lub płoszenie w kaz dym 
z kluczowych miejsc na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w pasie wód 
przybrzeżnych między miejscowościami 
Chałupy i Jastarnia podczas zimowania (FV): 
Brak płoszenia lub płoszenie w kaz dym 
z kluczowych miejsc na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w pasie wód 
przybrzeżnych między miejscowościami 
Chałupy i Jastarnia podczas migracji 
wiosennej (U1): Brak płoszenia lub płoszenie 
w kaz dym z kluczowych miejsc na niewielkim 
poziomie.  
Szansa zachowania gatunku (U1): Liczebnos c  
stabilna w ostatnich 6 latach, rokrocznie brak 
zlodzenia na minimum 50% Zatoki Puckiej 
wewnętrznej utrzymujący się przez cały okres 
zimowania, brak narastania antropopresji 
podczas migracji jesiennej, wiosennej i zimowania 
w pasie wo d przybrzez nych 
między miejscowos ciami Chałupy i Jastarnia, 

Brak 
wpływu 
na pogor
szenie 
włas ciw
ego 
stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
ze. 
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Lp. Gatunek 

Stan 
popula

cji 
w zależ
ności 

od źród
ła 

Status 
na powier

zchni 
inwestycji 

Oddziaływanie 
inwestycji 

na gatunek Wskaz niki włas ciwego stanu ochrony przedmioto w 
ochrony wg. Projektu Zarządzania obszarem * 

W nawiasach zaznaczono stan obecny 
 

Wpływa 
inwestycj

i 
na przed
miot 

ochrony 
w obszar

ze 

Faza 
budowy 

Faza 
funkcj
onow
ania 

realizacja programu ograniczania s miertelnos ci 
ptako w w wyniku przyłowu (POŚ PwWP) 

19 A125 
Łyska 

do 26 
tys. 
osobn
iko w 

Notowa
no 
niewiel
ki 
grupki – 
do 40 pt
ako w 
w obręb
ie portu 

Brak 
wpły
wu 

Brak 
wpły
wu   

Liczebność (FV): Liczebnos c  w okresie 6 
kolejnych lat wzrastająca lub stabilna (brak 
istotnego trendu spadkowego). 
Zasobność bazy pokarmowej (FV): Brak trendu 
spadkowego w biomasie zoobentosu (spadek 
poniz ej 50%) w stosunku do wartos ci 
referencyjnej wynoszącej 70,552 g/m² 
Powierzchnia potencjalnego siedliska (FV): 
Zlodzenie obejmujące mniej niz  50% Zatoki 
Puckiej wewnętrznej przez cały okres zimowania. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych (ujście Płutnicy, ujście Redy) 
podczas migracji jesiennej (U1-U2):Brak 
płoszenia lub płoszenie w kaz dym z kluczowych 
miejsc na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych (ujście Płutnicy, ujście Redy) 
podczas zimowania (FV): Brak płoszenia 
lub płoszenie w kaz dym z kluczowych miejsc 
na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych (ujście Płutnicy, ujście Redy) 
podczas migracji wiosennej (FV): Brak 
płoszenia lub płoszenie w kaz dym z kluczowych 
miejsc na niewielkim poziomie.  
Szansa zachowania gatunku (U1): Liczebnos c  
stabilna w ostatnich 6 latach, rokrocznie brak 
zlodzenia na minimum 50% Zatoki Puckiej 
wewnętrznej utrzymujący się przez cały okres 
zimowania, brak narastania antropopresji 
podczas migracji jesiennej, brak trendu 
spadkowego w biomasie zoobentosu w stosunku 
do wartos ci referencyjnej, wiosennej i zimowania 
w miejscach kluczowych (ujs cie rz. Redy i rz. 
Płutnicy), realizacja programu ograniczania 
s miertelnos ci ptako w w wyniku przyłowu 

Brak 
wpływu 
na pogor
szenie 
włas ciw
ego 
stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
ze. 

20 A130 
Ostryg
ojad 
Popul
acja 
lęgow
a 

5-7 
par 

Najbliz s
ze 
lęgowis
ka 
znajduj
ą się 
w odleg
łos ci 
15 km 
od grani
c 
inwesty
cji. 

Brak 
wpły
wu 

Brak 
wpły
wu 

Liczebność (FV): Liczebnos c  stabilna w 3 
ostatnich latach na poziomie minimum 2 par. 
Siedlisko (U1): Plaz e zajęte przez gatunek nie 
sprzątane wiosną, trudno dostępne dla ludzi 
(oddalone od wejs c , w portach), brak trzciny 
na co najmniej 50% obszaro w w rezerwatach 
Beka, Mechelin skie Łąki, Śłone Łąki oraz w uz ytku 
ekologicznym Torfowe Kłyle 
Stopień antropopresji w ujściu rzeki Redy 
(U1): Brak antropopresji lub antropopresja 
na niewielkim poziomie 
Szanse zachowania gatunku (FV): Śukces 
lęgowy w kaz dym roku (widoczne lotne pisklęta), 
brak plano w inwestycji powodujących 
zanik/zniszczenie obecnie zajmowanych siedlisk, 
a w przypadku zagroz enia zniszczeniem siedlisk – 
realizacja działan  kompensacyjnych zgodnie 
z wymogami decyzji o s rodowiskowych 
uwarunkowaniach. 

Brak 
wpływu 
inwestyc
ji 
na gatun
ek 
oraz na 
pogorsz
enie 
włas ciw
ego 
stanu 
ochrony. 

21 A130 
Ostryg

do 
345 

Nie 
notowa

Brak 
wpły

Brak 
wpły

Liczebność (FV): Liczebnos c  w okresie 6 
kolejnych lat wzrastająca lub stabilna (brak 

Brak 
wpływu 
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Lp. Gatunek 

Stan 
popula

cji 
w zależ
ności 

od źród
ła 

Status 
na powier

zchni 
inwestycji 

Oddziaływanie 
inwestycji 

na gatunek Wskaz niki włas ciwego stanu ochrony przedmioto w 
ochrony wg. Projektu Zarządzania obszarem * 

W nawiasach zaznaczono stan obecny 
 

Wpływa 
inwestycj

i 
na przed
miot 

ochrony 
w obszar

ze 

Faza 
budowy 

Faza 
funkcj
onow
ania 

ojad 
Popul
acja 
migruj
ąca  

ptako 
w 

no 
gatunku 
w obręb
ie 
obszaru 
inwesty
cji 

wu wu   istotnego trendu spadkowego) 
Występowanie odpowiednich biotopów (FV): 
Długos c  brzegu zajmowanego przez zatoczki 
i małe oczka wodne w miejscach kluczowych* 
*nie spada poniz ej 30% wybrzez a akwenu. 
Zasobność bazy pokarmowej (FV): Brak trendu 
spadkowego w zagęszczeniu bezkręgowco w 
na Rybitwiej Mieliz nie i w ujs ciu rz. Redy (spadek 
poniz ej 50%) w stosunku do wartos ci 
referencyjnej wynoszącej 0,149/100 cm³ podłoz a 
oraz 153,8/100 cm² powierzchni łownej pułapki 
Barbera, w okresie od lipca do wrzes nia 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych ** podczas migracji jesiennej (U1-
U2):Brak płoszenia lub płoszenie w kaz dym 
z kluczowych miejsc na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych** podczas zimowania (FV): Brak 
płoszenia lub płoszenie w kaz dym z kluczowych 
miejsc na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych **podczas migracji wiosennej 
(FV): Brak płoszenia lub płoszenie w kaz dym 
z kluczowych miejsc na niewielkim poziomie.  
Szansa zachowania gatunku (U1): Liczebnos c  
niewielka ale stabilna w ostatnich 8 latach, 
długos c  brzegu zajmowanego przez zatoczki 
i małe oczka wodne nie spada poniz ej 30% 
wybrzez a akwenu, brak trendu spadkowego 
w zagęszczeniu zoobentosu w stosunku 
do wartos ci referencyjnej, antropopresja 
w miejscach kluczowych nie nasila się. 

na pogor
szenie 
włas ciw
ego 
stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
ze. 

22 A137 
Śiewe
czka 
obroz 
na 
Popul
acja 
lęgow
a 

10 pa
r 

Gatunek 
gniazdu
je 
na plaz y 
po wsch
odniej 
stronie 
termina
la T1 

Brak 
wpły
wu 
na sie
dliska 
lęgow
e 

Brak 
wpły
wu 

Liczebność (FV): Liczebnos c  stabilna w 3 
ostatnich latach na poziomie minimum 4 par. 
Siedlisko (U1): Plaz e zajęte przez gatunek nie 
sprzątane wiosną, trudno dostępne dla ludzi 
(oddalone od wejs c , w portach, itp.) 
Stopień antropopresji w ujściu rzeki Redy 
(U1): Brak antropopresji lub antropopresja 
na niewielkim poziomie. 
Szanse zachowania gatunku (U2): Śukces 
lęgowy w kaz dym roku (widoczne lotne pisklęta), 
brak plano w inwestycji powodujących 
zanik/zniszczenie obecnie zajmowanych siedlisk, 
a w przypadku zagroz enia zniszczeniem siedlisk – 
realizacja działan  kompensacyjnych zgodnie 
z wymogami decyzji o s rodowiskowych 
uwarunkowaniach. 

Brak 
wpływu 
na pogor
szenie 
włas ciw
ego 
stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
ze.. 

23 A149 
Biegus 
zmien
ny 
Popul
acja 
lęgow
a 

0 par Potencj
alne 
lęgowis
ka 
znajduj
ą się 
w odleg
łos ci 
powyz ej 
50 km 
od obsz

Brak 
wpły
wu 

Brak 
wpły
wu 

Liczebność (U2): Liczebnos c  stabilna w 3 
ostatnich latach na poziomie minimum 2 par. 
Siedlisko (U1): 40% łąk w rezerwacie Beka 
bez zwartej trzciny, obecnos c  zastoisk wody, brak 
antropopresji i presji drapiez niczej w rez. Beka 
lub antropopresja i presja drapiez nicza 
na niewielkim poziomie 
Stopień antropopresji w ujściu rzeki Redy 
(U1): Brak antropopresji lub antropopresja 
na niewielkim poziomie. 
Szanse zachowania gatunku (U2): Śukces 

Brak 
wpływu 
na pogor
szenie 
włas ciw
ego 
stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
ze. 
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Lp. Gatunek 

Stan 
popula

cji 
w zależ
ności 

od źród
ła 

Status 
na powier

zchni 
inwestycji 

Oddziaływanie 
inwestycji 

na gatunek Wskaz niki włas ciwego stanu ochrony przedmioto w 
ochrony wg. Projektu Zarządzania obszarem * 

W nawiasach zaznaczono stan obecny 
 

Wpływa 
inwestycj

i 
na przed
miot 

ochrony 
w obszar

ze 

Faza 
budowy 

Faza 
funkcj
onow
ania 

aru 
inwesty
cji 

lęgowy w kaz dym roku (widoczne lotne pisklęta), 
prowadzenie odpowiednich działan  ochronnych 
w rezerwacie Beka polegających zwłaszcza 
na prowadzeniu kontrolowanego wypasu bydła 
i koszenia trzciny oraz eliminacji drapiez niko w 

24 A149 
Biegus 
zmien
ny 
Popul
acja 
migruj
ąca  

do 
13 50
0 oso
bniko 
w 

Śtwierd
zano 
grupki 
ptako w 
(do 
10 osob
niko w) 
na plaz y 
po wsch
odniej 
stronie 
inwesty
cji 

Brak 
wpły
wu 
na sie
dliska 
gatun
ku 

Brak 
wpły
wu   

Liczebność (FV): Liczebnos c  w okresie 6 
kolejnych lat wzrastająca lub stabilna (brak 
istotnego trendu spadkowego) 
Występowanie odpowiednich biotopów (FV): 
Długos c  brzegu zajmowanego przez zatoczki 
i małe oczka wodne w miejscach kluczowych* 
*nie spada poniz ej 30% wybrzez a akwenu. 
Zasobność bazy pokarmowej (FV): Brak trendu 
spadkowego w zagęszczeniu bezkręgowco w 
na Rybitwiej Mieliz nie i w ujs ciu rz. Redy (spadek 
poniz ej 50%) w stosunku do wartos ci 
referencyjnej wynoszącej 0,149/100 cm³ podłoz a 
oraz 153,8/100 cm² powierzchni łownej pułapki 
Barbera, w okresie od lipca do wrzes nia 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych ** podczas migracji jesiennej (U1-
U2):Brak płoszenia lub płoszenie w kaz dym 
z kluczowych miejsc na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych** podczas zimowania (FV): Brak 
płoszenia lub płoszenie w kaz dym z kluczowych 
miejsc na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych **podczas migracji wiosennej 
(FV): Brak płoszenia lub płoszenie w kaz dym 
z kluczowych miejsc na niewielkim poziomie.  
Szansa zachowania gatunku (U1): Liczebnos c  
niewielka ale stabilna w ostatnich 8 latach, 
długos c  brzegu zajmowanego przez zatoczki 
i małe oczka wodne nie spada poniz ej 30% 
wybrzez a akwenu, brak trendu spadkowego 
w zagęszczeniu zoobentosu w stosunku 
do wartos ci referencyjnej, antropopresja 
w miejscach kluczowych nie nasila się. 

Brak 
wpływu 
na pogor
szenie 
włas ciw
ego 
stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
ze. 

25 A160 
Kulik 
wielki 
Popul
acja 
migruj
ąca  

do 
150 p
tako 
w 

Odnoto
wano 
pojedyn
cze 
ptaki 
przelatu
jące 
nad obs
zarem 

Brak 
wpły
wu 

Brak 
wpły
wu   

Liczebność (FV): Liczebnos c  w okresie 6 
kolejnych lat wzrastająca lub stabilna (brak 
istotnego trendu spadkowego) 
Występowanie odpowiednich biotopów (U1): 
Długos c  brzegu zajmowanego przez zatoczki 
i małe oczka wodne nie spada poniz ej 30% 
wybrzez a akwenu w kluczowych dla gatunku 
miejscach*, brak trzciny na conamniej 50% 
obszaru rezerwato w: Mechelin skie Łąki, Beka, 
Śłone Łąki oraz uz ytku ekologicznego Torfowe 
Kłyle 
Zasobność bazy pokarmowej (FV): Brak trendu 
spadkowego w zagęszczeniu bezkręgowco w 
na Rybitwiej Mieliz nie i w ujs ciu rz. Redy (spadek 
poniz ej 50%) w stosunku do wartos ci 
referencyjnej wynoszącej 0,149/100 cm³ podłoz a 
oraz 153,8/100 cm² powierzchni łownej pułapki 
Barbera, w okresie od lipca do wrzes nia 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych ** podczas migracji jesiennej (U1-

Brak 
wpływu 
na pogor
szenie 
włas ciw
ego 
stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
ze. 
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Lp. Gatunek 

Stan 
popula

cji 
w zależ
ności 

od źród
ła 

Status 
na powier

zchni 
inwestycji 

Oddziaływanie 
inwestycji 

na gatunek Wskaz niki włas ciwego stanu ochrony przedmioto w 
ochrony wg. Projektu Zarządzania obszarem * 

W nawiasach zaznaczono stan obecny 
 

Wpływa 
inwestycj

i 
na przed
miot 

ochrony 
w obszar

ze 

Faza 
budowy 

Faza 
funkcj
onow
ania 

U2):Brak płoszenia lub płoszenie w kaz dym 
z kluczowych miejsc na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych** podczas zimowania (FV): Brak 
płoszenia lub płoszenie w kaz dym z kluczowych 
miejsc na niewielkim poziomie. 
Stopień antropopresji w miejscach 
kluczowych **podczas migracji wiosennej 
(FV): Brak płoszenia lub płoszenie w kaz dym 
z kluczowych miejsc na niewielkim poziomie.  
Szansa zachowania gatunku (U1): Liczebnos c  
niewielka ale stabilna w ostatnich 6 latach, 
długos c  brzegu zajmowanego przez zatoczki 
i małe oczka wodne nie spada poniz ej 30% 
wybrzez a akwenu w kluczowych dla gatunku 
miejscach*, realizowane są działania ochronne 
w rezerwacie Beka - utrzymanie kontrolowanego 
wypasu bydła i koszenia trzciny, a takz e w rez. 
Mechelin skie Łąki, Beka, Śłone Łąki 
oraz na terenie uz ytku ekologicznego Torfowe 
Kłyle, brak trendu spadkowego w liczbie 
bezkręgowco w w stosunku do wartos ci 
referencyjnej, antropopresja w miejscach 
kluczowych nie nasila się. 

26 A184 
Mewa 
srebrz
ysta 
Popul
acja 
lęgow
a 

90 pa
r 

Gatunek 
gniazdu
je 
na faloc
hronach 
w obręb
ie portu. 

Brak 
wpły
wu 
na sie
dliska 
lęgow
e 

Brak 
wpły
wu   

Populacja (FV): Liczebnos c  stabilna w 3 
ostatnich latach na poziomie 50 par 
Siedlisko (U1): obecnos c  siedlisk lęgowych 
(falochrony, ruiny, nabrzez a) odpowiednio 
zarządzanych (brak turystyki i prac w sąsiedztwie 
gniazd w okresie od 15.04.-15.07). 
Szanse zachowania gatunku (FV): Śukces 
lęgowy w kaz dym roku (widoczne lotne pisklęta), 
brak plano w inwestycji powodujących zanik 
siedlisk 

Brak 
wpływu 
na pogor
szenie 
włas ciw
ego 
stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
ze. 

27 A191 
Rybit
wa 
czubat
a 
Popul
acja 
lęgow
a 

140 p
ar 

Gatunek 
gniazdu
je 
w odleg
łos ci 
15 km 
od obsz
aru 
inwesty
chi 

Brak 
wpły
wu 

Brak 
wpły
wu   

Populacja (U2): Liczebnos c  stabilna w 3 
ostatnich latach na poziomie 30 par 
Siedlisko (FV): Obecnos c  siedlisk lęgowych 
(łachy, wyspy) bez antropopresji i obecnos ci 
lądowych drapiez niko w 
Szanse zachowania gatunku (U2): Śukces 
lęgowy w kaz dym roku (widoczne lotne pisklęta), 
brak plano w inwestycji powodujących zanik 
siedlisk 

Brak 
wpływu 
na pogor
szenie 
włas ciw
ego 
stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
ze. 

28 A193 
Rybit
wa 
rzeczn
a 
Popul
acja 
lęgow
a 

120 p
ar 

Ptaki 
gniazdu
ją 
na Pirsi
e 
Rudowy
m 
w Porci
e 
Po łnocn
ym 

Bezpie
czna 
odległ
os c  
od obs
zaru 
inwest
ycji – 
brak 
wpły
wu 

Brak 
wpły
wu   

Populacja (FV): Liczebnos c  stabilna w 3 
ostatnich latach na poziomie 50 par 
Siedlisko (FV): Obecnos c  siedlisk lęgowych 
(łachy, wyspy) bez antropopresji i obecnos ci 
lądowych drapiez niko w 
Szanse zachowania gatunku (U2): Śukces 
lęgowy w kaz dym roku (widoczne lotne pisklęta), 
brak plano w inwestycji powodujących zanik 
siedlisk 

Brak 
wpływu 
na pogor
szenie 
włas ciw
ego 
stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
ze. 

29 A195 
Rybit

35 
par 

Gatunek 
w ostat

Brak 
wpły

Brak 
wpły

Populacja (U2): Liczebnos c  stabilna w 3 
ostatnich latach na poziomie 20 par 

Brak 
wpływu 
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Lp. Gatunek 

Stan 
popula

cji 
w zależ
ności 

od źród
ła 

Status 
na powier

zchni 
inwestycji 

Oddziaływanie 
inwestycji 

na gatunek Wskaz niki włas ciwego stanu ochrony przedmioto w 
ochrony wg. Projektu Zarządzania obszarem * 

W nawiasach zaznaczono stan obecny 
 

Wpływa 
inwestycj

i 
na przed
miot 

ochrony 
w obszar

ze 

Faza 
budowy 

Faza 
funkcj
onow
ania 

wa 
białoc
zelna 
Popul
acja 
lęgow
a 

nich 
gniazdu
je 
w obsza
rze 
portu 

wu wu   Siedlisko (U1): Obecnos c  siedlisk lęgowych 
(łachy, wyspy) bez antropopresji i obecnos ci 
lądowych drapiez niko w 
Szanse zachowania gatunku (U2): Śukces 
lęgowy w kaz dym roku (widoczne lotne pisklęta), 
brak plano w inwestycji powodujących zanik 
siedlisk 

na pogor
szenie 
włas ciw
ego 
stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
ze. 

30 A200 
Alka 

do 
1700 
osobn
iko w 

Nie 
stwierd
zono 
gatunku 
w obsza
rze 

Brak 
wpły
wu 

Brak 
wpły
wu   

Populacja (U2): Liczebnos c  stabilna w 3 
ostatnich latach na poziomie 20 par 
Powierzchnia potencjalnych siedlisk (FV): 
Zlodzenie obejmujące mniej niz  50% Zatoki 
Puckiej wewnętrznej przez cały okres zimowania. 
Stopień antropopresji w pasie wód 
pomiędzy Chałupami a Jastarnia i w okolicach 
portu w Helu (FV): Brak płoszenia lub płoszenie 
w kaz dym z kluczowych miejsc na niewielkim 
poziomie 
Szanse zachowania gatunku (U1): Liczebnos c  
stabilna w ostatnich 6 latach, rokrocznie brak 
zlodzenia na minimum 50% Zatoki Puckiej 
wewnętrznej utrzymujący się przez cały okres 
zimowania, brak narastania antropopresji 
podczas zimowania w miejscach kluczowych*, 
realizacja programu ograniczania s miertelnos ci 
ptako w w wyniku przyłowu (POŚ PwWP) 

Brak 
wpływu 
na pogor
szenie 
włas ciw
ego 
stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
ze. 

31 A608 
Pliszk
a 
cytryn
owa 
Popul
acja 
lęgow
a 

7-9 
par 

Gatunek 
nie 
gniazdu
je 
w obsza
rze 

Brak 
wpły
wu 

Brak 
wpły
wu.   

Populacja (FV): Liczebnos c  stabilna w 3 
ostatnich latach na poziomie co najmniej 7 par 
Siedlisko (FV): Obecnos c  zastoisk wody, 30% łąk 
w rezerwacie Beka bez zwartej trzciny 
Szanse zachowania gatunku (FV): Corocznie 
realizowany plan utrzymania odpowiednich 
siedlisk w rezerwacie Beka – utrzymanie 
kontrolowanego wypasu bydła i koszenia trzciny 
oraz rozbudowa działan  ochronnych o eliminację 
drapiez niko w 

Brak 
wpływu 
na pogor
szenie 
włas ciw
ego 
stanu 
ochrony 
gatunku 
w obszar
ze.. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Program zarządzania dla rejonu Zatoka Pucka obszary: Zatoka Pucka 
i Półwysep Helski (PLH220032) oraz Zatoka Pucka (PLB220005)” (stan na czerwiec 2015  r.), 

Objas nienia oznaczen  parametro w stanu ochrony: FV – stan włas ciwy, U1 – stan niezadawalający, U2 – stan 
zły, XX – nieznany(brak danych) 
* Miejsca kluczowe – (1) pas wo d przybrzez nych wzdłuz  Wyspy Śtogi (Wyspy Portowej), (2) okolice Rybitwiej 
Mielizny 
** Miejsca kluczowe – (1) ujs cie rz. Redy, (2) okolice Rybitwiej Mielizny 
***Miejsca kluczowe: (1) pas wo d przybrzez nych między Jastarnią i Chałupami, (2) przy ujs ciu rzeki Płutnicy 
oraz (3) przy ujs ciu rzeki Redy 
**** – s rednia z pro b uzyskanych z 5 ro z nych punkto w poboru, punkt 3F - 54⁰43’53,19”N, 18⁰23’48,61”E, 
19KII – 54⁰44’05,64”N, 18⁰34’13,44”E, 36R – 54⁰41’32,64”N, 18⁰28’37,20”E, T12 – 54⁰41’05,28”N, 
18⁰41’16,80”E,KO – 54⁰29’07,08”N, 18⁰34’14,52”E 
***** Miejsca kluczowe: (1) pas wo d przybrzez nych między Jastarnią i Chałupami, (2) przy ujs ciu rzeki 
Płutnicy oraz (3) przy ujs ciu rzeki Redy 

8.6.7.2 Ocena oddziaływania na obszar działan  łagodzących 
utworzony w związku z budową terminalu T 2  

Teren zaplecza lądowego planowanej inwestycji, znajdujący się w odległos ci ok. 300 m 

na południe od wschodniej częs ci planowanego terminala T 3, ma kluczowe znaczenie 



Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  265 / 373 

jako obszar działan  łagodzących, związanych z poprzednią rozbudową DCT o terminal 

T 2. Działania łągodzące na terenie plaz y i jej zaplecza są tu prowadzone zgodnie 

z decyzją RDOŚ –Gd-WOO.4211.29.2013.AT.9 z dnia 28 marca 2014. W niniejszym 

raporcie zasadne jest okres lenie moz liwego wpływu planowanej dalszej rozbudowy 

DCT na skutecznos c  działan  łagodzących.  

Charakterystyka awifauny tego terenu, ze szczego lnym uwzględnieniem gatunko w 

będących przedmiotem działan  łagodzących została przedstawiona w rozdziale 6.  

W odniesieniu do gatunko w, kto rym dedykowane były działania łagodzące 

na przedmiotowym terenie stwierdzono regularne lęgi: 

 sieweczki obroz nej Charadius hiaticula. 

W okresie 2015-17 na przedmiotowym terenie stwierdzano od 3 do 4 lęgo w tego 

gatunku. Śieweczki obroz ne przystępujące na tym terenie do lęgo w stanowiły az  75-

100% populacji lęgowej gatunku na całym obszarze ostoi Natura 2000 PLB220005 

Zatoka Pucka. Moz liwos c  jakiegokolwiek negatywnego wpływu planowanej inwestycji 

na populację lęgową sieweczki powodowałaby istotny wpływ na ww. działania 

łagodzące i jednoczes nie na obszar Natura 2000. 

Dane z monitoringu obszaru nie potwierdzają jak dotąd lęgo w pozostałych gatunko w, 

kto rym dedykowane były ww. działania łagodzące:  

 rybitwy białoczelnej Sterna albifrons, 
 ohara Tadorna tadorna, 
 nurogęsi Mergus merganser. 

Śą one jednak rozpatrywane jako potencjalnie lęgowe na tym obszarze. 

Etap budowy 

W trakcie budowy prowadzone prace na akwenie wodnym będą płoszyły 

przebywające tam ptaki, co moz e miec  istotne znaczenie tylko jez eli wystąpi w okresie 

lęgowym. Jednak płoszenie ptako w lęgowych na obszarze lądowym mogłoby miec  

miejsce w przypadku prowadzenia robo t w odległos ci mniejszej niz  150 m od rewiro w 

lęgowych. Planowane prace prowadzone będą w odległos ci ponad 300 m od brzegu, 

w związku z tym nie będą miały negatywnego wpływu na ptaki lęgowe, w tym 

populację lęgową sieweczki obroz nej, jak ro wniez  gatunki potencjalnie lęgowe na tym 

terenie – rybitwę białoczelną, ohara i nurogęs . 

Istnieje ryzyko zanieczyszczenia wo d substancjami ropopochodnymi. Upierzenie 

ptako w zabrudzone takimi substancjami staje się przepuszczalne dla zimnej wody, co 

negatywnie odbija się na kondycji ptako w. Dodatkowo zabrudzone ptaki czyszcząc 

pio ra zlizują i połykają zanieczyszczenia, w wyniku czego chorują i zdychają. 

Zdarzenia tego typu są związane z sytuacjami awaryjnymi o charakterze losowym. 

Prawdopodobien stwo ich wystąpienia jest bardzo niskie, jednoczes nie w przypadku 

takim wdraz ane są natychmiastowo odpowiednie procedury zmierzające do likwidacji 

wycieku.  
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Etap funkcjonowania 

Eksploatacja rozbudowanego terminalu nie będzie miała negatywnego wpływu 

na awifaunę lęgową, kto rej dedykowane są działania łagodzące prowadzone 

na analizowanym terenie.  

Funkcjonowanie portu, odbywający się ruch statko w i przeładunki towaro w 

(kontenero w) będą odbywac  się w odległos ci ponad 350 m od ww. terenu. Wszystkie 

gatunki podlegające ww. działaniom nie wykazywały i nie wykazują wraz liwos ci 

na analogiczne działania zachodzące na terenie istniejącego zainwestowania DCT, 

w podobnej lub mniejszej odległos ci od terenu prowadzenia działan  łagodzących 

i stanowisk lęgowych (Rysunek 107 Lokalizacja terenu, na kto rym prowadzone są 

działania łagodzące dedykowane ptakom lęgowym na tle planowanej rozbudowy 

DCT). Nie przewiduje się w związku z tym moz liwos ci przepłaszania ptako w z terenu 

siedlisk lęgowych na lądzie.  

W fazie funkcjonowania inwestycji w strefie brzegu terenu powadzonych działan  

łagodzących przewiduje się wystąpienie następujących zjawisk będących pos rednimi 

efektami realizacji inwestycji: 

 zmniejszenie siły falowania, 
 wzrost akumulacji osado w plaz owych, w tym materiału organicznego – kidziny, 
 rozwo j zbiorowisk nakidzinowych. 

Będzie to związane ze znacznym osłonięciem tego fragmentu brzegu 

przed falowaniem przez konstrukcję nabrzez a planowanego terminalu. Zmiany 

związane z przyrostem brzegu od wschodniej strony terminalu T 1 i zwiększeniem 

akumulacji kidziny są obserwowane juz  aktualnie i były zauwaz ane 

m.in. w sprawozdaniach ze skutecznos ci prowadzonych działan  łagodzących. 

Zjawiska te ocenia się jako pozytywne dla rybitw białoczelnych i sieweczek obroz nych. 

Kidzina, kto ra moz e pojawiac  się na brzegu w większej ilos ci, stanowi bazę z erową 

dla sieweczek jako miejsce z ycia owado w. Będzie tez  bazą z erową dla innych 

gatunko w ptako w, kto rym działania łagodzące nie są dedykowane.  

Nalez y jednak pamiętac  o zapobieganiu wzrostowi ros lin na plaz y (szczego lnie 

wierzby i trzciny), kto rych konkurencyjnos c  w efekcie zwiększenia akumulacji materii 

organicznej w strefie brzegowej moz e wzrosnąc . 
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Rysunek 107 Lokalizacja terenu, na którym prowadzone są działania łagodzące 
dedykowane ptakom lęgowym na tle planowanej rozbudowy DCT  

8.6.7.3 Ocena oddziaływania na pozostałe obszary chronione 

Rozmieszczenie pozostałych obszaro w chronionych (poza omo wionymi wyz ej 

obszarami Natura 2000) w znacznej odległos ci od obszaru inwestycji wyklucza 

bezpos rednie oddziaływania planowanej inwestycji zaro wno na etapie budowy, jak 

i funkcjonowania.  

Na etapie funkcjonowania - jako efekt pos redni ograniczenia dostępnos ci miejsc 

z erowania i odpoczynku dla ptactwa wodnego moz na przewidywac  wzrost liczebnos ci 

migrujących, a byc  moz e takz e zimujących ptako w wodnych na obszarach rezerwato w 

przyrody „Ptasi Raj” i „Mewia Łacha”, połoz onych na wscho d od planowanej inwestycji. 

Nie wpłynie to negatywnie na ich walory przyrodnicze.  
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8.7 Wpływ na zabytki 

8.7.1 Faza budowy 

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane na fragmencie akwenu wodnego 

będącego częs cią Zatoki Gdan skiej. Zgodnie z danymi przedstawionymi w rozdziale 

6.7 Zabytki i krajobraz kulturowy obszar planowanej inwestycji połoz ony jest poza 

rozpoznanymi dotąd obiektami kulturowymi zalegającymi na dnie morskim. Moz na 

zatem stwierdzic , z e realizacja inwestycji nie wpływie na rozpoznane dotąd dogra 

kulturowe i zabytki, w tym zwłaszcza na obiekty objęte prawną ochroną 

konserwatorską. 

Jak wynika jednak z wyniko w badan  prowadzonych w otoczeniu przedsięwzięcia 

rejon Portu Gdan skiego jest zasobnym archeologiczne akwenem polskiego wybrzez a 

Bałtyku. Biorac zatem pod uwagę znaczną powierzchnię zajmowaną przez planowaną 

inwestycję (ponad 130 ha) moz na zatem spodziewac  się występowania tu 

nieodkrytych dotąd zabytko w archeologicznych. W związku z tym nalez y podjąc  

odpowiednia działania zapobiegawcze, w celu ich zachowania: 

 Przed podjęciem prac budowlanych i pogłębieniowych nalez y wykonac  

sondowania sonarowe w celu rozpoznania ewentualnych obiekto w 

kulturowych występujących na dnie morskim na terenie inwestycji. 

 Niezalez nie od tego wszelkie prace polegające na ingerencji w dno, w tym prace 

pogłębiarskie odbywac  się powinny przy zapewnieniu nadzoru 

archeologicznego.  

8.7.2 Faza eksploatacji 

Zaro wno podczas normalnego funkcjonowania terminalu, jak i w wypadku zaistnienia 

ewentualnych sytuacji awaryjnych nie wystąpią z adne oddziaływania na obiekty 

zabytkowe objęte ochroną prawną. 

 

8.8 Wpływ na użytkowanie i zagospodarowanie terenu 

8.8.1 Faza budowy 

Etapowa budowa terminalu T 3 będzie kilkuletnim okresem zmian w uz ytkowaniu 

i zagospodarowaniu terenu planowanego terminalu. Śpowoduje ono całkowite 

przekształcenie do 95 ha terenu przeznaczonego pod nabrzez e portowo - 

przeładunkowe i składowe. Po przeprowadzeniu zalądowienia nabrzez a, realizacji 

infrastruktury technicznej zostaną zabudowane obiekty i zainstalowane urządzenia 

niezbędne do obsługi Terminalu. Wszystkie roboty będą prowadzone 

przy nieprzerwanej eksploatacji istniejącego Terminalu T 1 i T2. Podczas robo t 

budowlanych nie przewiduje się jakichkolwiek ograniczen  i barier w uz ytkowaniu 

sąsiednich tereno w portowych, laso w komunalnych oraz tereno w rekreacyjnych. 

Jednak moz na uznac , z e w wyniku prowadzenia prac, kto re wiązac  się będą z ruchem 

jednostek, pracą pogłebiarki i s rodko w transportu, emisją hałasu w relatywnie 

niewielkiej odległos ci od plaz y i kąpieliska w Śtogach ich atrakcyjnos c  rekreacyjna 

ulegnie istotnemu obniz eniu.  
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8.8.2 Faza eksploatacji 

W fazie eksploatacji planowanego terminala, pomimo, z e nie ingeruje on bezpos rednio 

w obszar plaz y i kąpieliska Śtogi, niewielka odległos c  w stosunku do tych tereno w 

uz ytkowanych rekreacyjnie wpłynie negatywnie na ich atrakcyjnos c . W związku z tym 

przewiduje się, z e stopien  wykorzystania plaz  i kąpieliska, a takz e istniejącej 

na zapleczu infrastruktury turystycznej (baza noclegowa i gastronomiczna) ulegnie 

zmniejszeniu. Odbio r wizualny z terenu plaz y i kąpielska w Śtogach będzie znacząco 

zdominowany przez sąsiedztwo duz ego obiektu portowego planowanego terminala 

T 3, kto rego obecnos c  stanie się bardzo bliska i dominująca w analizowanym pasie 

wybrzez a. 

Pomimo dotrzymania obowiązujących dopuszczalnych norm jakos ci s rodowiska 

w zakresie hałasu i zanieczyszczen  powietrza na terenach wykorzystywanych 

rekreacyjnie (plaz a i kąpielisko), nieodległa obecnos c  silnych dominant 

industrialnych, stała obecnos c  i ruch duz ych jednostek pływających (kontenerowce, 

holowniki), a takz e specyfika hałasu przemysłowego będzie wpływac  na zachowania 

turysto w i rekreanto w w strefie przybrzez nej i wpływac  na ich zachowania i wybory. 

Dotyczy to takz e moz liwej rezygnacji z wypoczynku na tym terenie, choc  wydaje się, 

z e przy obecnym poziomie natęz enia ww. czynniko w dla częs ci uz ytkowniko w plaz y 

nie ma to decydującego znaczenia dla wyboru miejsca wypoczynku.  

W odniesieniu do laso w nadmorskich (nawydmowych) w sąsiedztwie inwestycji, 

wykorzystywanych jako tereny spacerowe i rekreacyjne, funkcjonowanie 

przedsięwzięcia nie będzie wywierało istotnego wpływu na dotychczasowy sposo b ich 

uz ytkowania. 

 

8.9 Wpływ na krajobraz 

8.9.1 Faza budowy 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Portu Po łnocnego i będzie 

połączona kompozycyjnie z juz  istniejącymi elementami krajobrazu, jakimi jest 

istniejące nabrzez e DCT z suwnicami i placami składowymi kontenero w. Śą to 

elementy tworzące cały zespo ł cech charakterystycznych dla krajobrazu Portu 

Po łnocnego. Z pewnos cią cały zespo ł portu, kto rego częs cią będzie ro wniez  

projektowane nabrzez e z infrastrukturą i cumującymi statkami, będzie stanowił silną 

dominantę we wnętrzu widokowym tej częs ci Zatoki Gdan skiej. Jednak nowe 

elementy w krajobrazie będą jednoznacznie identyfikowane z funkcją portową, kto ra 

jest przypisana temu rejonowi strefy brzegowej.  

Pod wodą w wyniku zmian batymetrii dna wystąpi antropizacja krajobrazu 

podwodnego w sąsiedztwie istniejącego juz  akwenu wodnego wykorzystywanego 

przez terminal  T 1, oraz dalsza antropizacja krajobrazu podwodnego klapowiska 

na Zatoce Gdan skiej. 

Niezalez nie od sposobu przeprowadzenia budowy załoz yc  nalez y, z e wystąpi wpływ 

na walory krajobrazowe, gło wnie ze względu na: 
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 prowadzenie prac związanych z pogłębianiem i ze sztucznym zalądowieniem 

obszaru akwenu morskiego na powierzchni ponad 93 ha,  

 powstanie i działanie tymczasowych elemento w technologicznych budowy 

takich, jak np.: praca pogłębiarek, maszyn wbijających pale, 

 wprowadzenie do krajobrazu nowej infrastruktury hydrotechnicznej w postaci 

sztucznego nabrzez a na terenie dotychczasowego fragmentu akwenu 

morskiego Zatoki Gdan skiej. 

Częs c  z tych działan , związanych stricte z pracami budowlanymi będzie miec  charakter 

kro tkotrwały i przemijający, jednak w efekcie kon cowym, po zakon czeniu budowy 

nabrzez e wraz z infrastrukturą Terminalu będzie stanowic  nowy, całkowicie sztuczny, 

antropogeniczny fragment wybrzez a morskieg, stanowiący silną dominantę 

w krajobrazie. 

8.9.2 Faza eksploatacji 

Tereny portowo-przemysłowe w Gdan sku cechują się krajobrazem typowo 

indrustrialnym, silnie przekształconym, kto ry znajduje się pod wpływem 

nasilającej się antropopresji. Planowany terminal T 3 będzie wpisywac  się zaro wno 

pod względem struktury funkcjonalno-przestrzennej jak i fizjonomii krajobrazu 

w dotychczasowy obszar Portu Po łnocnego w Gdan sku. Rozwo j Portu Po łnocnego 

istotnie zmienił krajobraz analizowanej częs ci wybrzez a w rejonie dzielnicy Śtogi. 

W miejscu plaz y i zalesionych wydm oraz częs ci akwenu powstały nabrzez a i place 

składowe oraz obiekty kubaturowe, a takz e infrastruktura komunikacyjna (droga 

dojazdowa, drogi wewnętrzne i tor kolejowy).  

Z punktu widzenia estetyki wybitnie indrustrialnego krajobrazu portowego, 

planowana rozbudowa DCT nie pogorszy stanu obecnego. Przedsięwzięcie to 

wpisuje się w zamierzenia i strategie inwestycyjne, jednoczes nie zachowując 

bez zmian powierzchnie lądowe w sąsiedztwie. Realizacja inwestycji wpłynie 

natomiast na dalsze zwiększenie powierzchni zajmowanej przez ten typ krajobrazu 

antropogenicznego i powstanie nowych specyficznych form ukształtowania nabrzez a 

(Rysunek 108, Rysunek 109). 

W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia Terminalu T 3 dojdzie do trwałych, 

istotnych zmian wizualno-krajobrazowych na terenie Portu Po łnocnego. Planowane 

nabrzez e, o znacznej powierzchni ok. 95 ha przyczyni się do istotnej zmiany 

ukształtowania dotychczasowej linii brzegowej i powstania formy nowej, 

charakterystycznej i specyficznej w swej fizjonomii i kształcie, całkowicie odmiennej 

od naturalnych form wybrzez a mierzejowego, ale takz e od istniejących nabrzez y Portu 

Po łnocnego.  
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Rysunek 108 Wizualizacja przekształcenia nabrzeża DCT po realizacji planowanej 
rozbudowy terminala DCT3 – widok z lotu ptaka od strony wschodniej.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie podkładów GoogleEarth 
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Rysunek 109 Wizualizacja przekształcenia nabrzeża DCT po realizacji planowanej 
rozbudowy terminala DCT3 – widok z lotu ptaka od strony południowej.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie podkładów GoogleEarth 
 

Niewątpliwie planowany nowy terminal T 3 będzie stanowił wraz z istniejącym DCT 

dominantę krajobrazową we wnętrzu widokowym Zatoki Gdan skiej. Przy dobrej 

widocznos ci i spokojnym morzu cumująca przy nabrzez u jednostka oraz suwnice będą 

widoczne ze znacznej odległos ci, zaro wno z otwartego morza, jak i z lądu.  

Juz  obecnie otwarcie widokowe ze Śtogo w na morze w kierunku po łnocno-zachodnim 

jest zdominowana przez elementy krajobrazu przemysłowo-infrastrukturowego 

istniejącego nabrzez a DCT. Śpecyficzne, dobrze widoczne elementy stanowią nabrzez e 

przeładunkowe, cumujące kontenerowce, suwnice i place składowe.  

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie kolejnego terminala T3 wraz 

z nabrzez em wpłynie na dalsze silnie przekształcenie krajobrazu w tym rejonie. 

Zmiany te będą odczuwalne ze względu na znaczne gabaryty planowanego terminalu 

(powierzchnia rzędu 95 ha), specyfikę formy terminalu oraz niewielką odległos c  

w stosunku do naturalnych fragmento w wybrzez a wydmowego, w tym takz e plaz y 

i kąpieliska w Śtogach. Jako silna dominanta krajobrazowa stanowiący element 

sztuczny, jej obecnos c  w bliskim sąsiedztwie tereno w rekreacyjnych (plaz a, 

kąpielisko) będzie kojarzone jako negatywne przekształcenie krajobrazu. 

Jednoczes nie terminal kontenerowy jest elementem jednoznacznie identyfikowanym 

z funkcją portową, stanowiącą waz ną funkcję miastotwo rczą Gdan ska i okres lającą 

jego toz samos c . Dla okres lonych grup społeczen stwa dynamicznie rozwijający się 

terminal kontenerowy, kto rego działalnos c  wiąz e się z obecnos cią duz ych, 
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nowoczesnych jednostek pływających, moz e byc  postrzegany jako atrakcyjna forma 

krajobrazu industrialnego. 

 
 

8.10  Wpływ na dobra materialne 

8.10.1 Faza budowy  

Planowane prace budowlane oraz niezbędny zakres przebudowy infrastruktury, nie 

będą powodowac  istotnych negatywnych oddziaływan  na istniejące obiekty 

i zagospodarowanie sąsiednich tereno w. Nie przewiduje się wpływu na dobra 

materialne. 

8.10.2 Faza eksploatacji 

W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się dobra materialne będące 

elementami zagospodarowania istniejącego Terminalu DCT. Urządzenia takie jak 

suwnice przeładunkowe i dz wigi, budynki, place składowe wraz z wyposaz eniem, są 

integralnie związane z działalnos cią przeładunkową terminalu i po jego rozbudowie 

staną się elementami funkcjonalnie związanymi z planowaną inwestycją. Nie 

przewiduje się w związku z tym jakiegokolwiek negatywnego oddziaływania na dobra 

materialne. 

Funkcjonowanie rozbudowanego Terminalu DCT pozwoli na wzrost wartos ci 

przyległych tereno w portowych i przyczyni się do dalszego wymiernego wzrostu 

funkcjonalnos ci i konkurencyjnos ci Portu Gdan skiego. Realizacja przys pieszy budowę 

innych waz nych inwestycji, w tym m.in. mostu kolejowego przez Martwą Wisłę i in. 

 

8.11 Wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi 

8.11.1 Faza budowy 

W czasie realizacji Terminalu T 3 lokalne oddziaływania o charakterze okresowym 

będą obejmowac : 

 emisje hałasu związanego z pracą sprzętu i maszyn budowlanych, samochodo w 

oraz jednostek pływających, 

 wibracje pochodzące z placu budowy, 

 zanieczyszczenie powietrza spowodowane wzmoz onym ruchem cięz kiego 

sprzętu budowlanego i transportu, 

 wzrost poziomu zmętnienia wody (ograniczenie przezroczystos ci) 

powodowany pracami związanymi z pogłębianiem i składowaniem urobku 

na terenie zalądawiania – planowanego terminala. 

Będą to wpływy czasowe, kro tkotrwałe, o ograniczonym zasięgu, wystąpią na terenie 

budowy oraz będą dotyczyły gło wnie grupy wykonawco w, a uciąz liwos ci 

dla pracowniko w będą niwelowane przez s rodki ochrony osobistej, wynikające 

z przepiso w bhp oraz odpowiednią organizację robo t. 
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Plaz a na Śtogach i kąpielisko morskie pozostaną poza bezpos rednią strefą prac 

związanych z realizacją inwestycji, natomiast z uwagi na stosunkowo nieduz ą 

odległos c  w stosunku do jej poszczego lnych elemento w odczuwalne mogą byc  

uciąz liwos ci związane przede wszystkim z : 

 hałasem emitowanym podczas prowadzonych prac; 

 wzrostem mętnos ci wody morskiej, 

 pogorszeniem panoramy widokowej na morze – jej znacznym zakło ceniem 

przez rozbudowywany terminal, jak i urządzenia, pojazdy i jednostki pływające 

uczestniczące w pracach budowlanych. 

Oddziaływania te mogą wpłynąc  negatywnie na komfort wypoczynku ludzi w strefie 

rekreacyjnej plaz  w rejonie Śtogo w. 

8.11.2 Faza eksploatacji 

W czasie funkcjonowania Terminalu DCT 3 oddziaływania będą obejmowac : 

 hałas związany z pracą urządzen  przeładunkowych i s rodko w transportu, 

 emisje zanieczyszczen  powietrza,  

 odprowadzanie podczyszczonych s cieko w do basenu portowego, 

 trwałym zakło ceniem otwarcia widokowego z pasa plaz y i wydm na akwen 

wo d Zatoki Gdan skiej 

Wpływ na zdrowie i warunki z ycia ludzi w przypadku omawianego przedsięwzięcia 

moz e dotyczyc  przede wszystkim lokalnych zmian klimatu akustycznego oraz stanu 

aerosanitarnego. 

Dopuszczone poziomy hałasu w s rodowisku reguluje Rozporządzenie Ministra 

Ś rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.. Rozporządzenie okres la zro z nicowane 

dopuszczalne poziomy hałasu, w zalez nos ci od przeznaczenia terenu. Wartos ci 

normatywne dopuszczalne dla hałasu ze z ro deł drogowych (dominujące z ro dło hałasu 

w mies cie) przedstawiono poniz ej : 

 dla tereno w zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zamieszkania 

zbiorowego, zabudowy mieszkaniowo-usługowej (większos c  zabudowy 

dzielnicy Śtogi) oraz tereno w rekreacyjno-wypoczynkowych (obszar 

wyznaczonego kąpieliska i plaz y) w porze dziennej 55 dB i w porze nocnej 45 

dB. 

Jak wykazały wyniki analiz wpływu w niniejszym raporcie rozdziale – planowana 

inwestycja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu: 

 na terenach mieszkaniowych dzielnicy Śtogi, 

 na terenach rekreacyjnych plaz y i kąpieliska w porze dnia.  

Natęz enie hałasu w strefie kąpieliska i plaz y będzie wg wyniko w modelowania 

przekraczac  normatywną wartos c  w porze nocy 45 dB, jednak nie dotyczy to terenu 

wyznaczonego kąpieliska, a jedynie kilkudziesięciu metro w kwadratowych plaz y 

na styku z granicą Portu Gdan sk. Poza tym wartos c  ta nie jest w tym przypadku 

wartos cią normatywną, gdyz  zgodnie z w/w rozporządzeniem na terenach rekreacji 
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i wypoczynku nie obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu dla pory nocnej 

w przypadku niewykorzystywania tych tereno w zgodnie z ich funkcją w porze nocy.  

Pomimo spełniania dopuszczalnych norm hałasu nalez y zwro cic  uwagę, 

z e subiektywne poczucie hałasu mogące powodowac  uczucie zmęczania 

i dyskomfortu, moz e pojawiac  się przy ro z nych wartos ciach natęz enia dz więku, co 

wynika z indywidualnej odczuwalnos ci i wraz liwos ci akustycznej, będącej cechą 

osobniczą poszczego lnych ludzi. Mimo to wartos ci kwalifikowane jako mała 

uciąz liwos c  hałasu (52dB/A - wg metodyki oceny uciąz liwos ci hałasu 

komunikacyjnego – por. Tabela 71) są wyz sze od przewidywanych w strefie kąpieliska. 

Zatem nalez y zakładac , z e planowana inwestycja nie wpłynie istotnie na klimat 

akustyczny istotny dla utrzymania odpowiedniego komfortu wypoczynku w strefie 

rekreacyjnej plaz y w Śtogach.  

 

Tabela 71. Subiektywna skala uciążliwości hałasu komunikacyjnego 

Wartos ci poziomu hałasu OCENA 
LAeq< 52 mała uciąz liwos c  hałasu 

52 ≤ LAeq ≤ 62 s rednia uciąz liwos c  
63 ≤ LAeq ≤ 70 duz a uciąz liwos c  

LAeq > 70 bardzo duz a uciąz liwos c  
Źródło: Kurpiewski A., Kucharski R. J., Pełka W., 1998, Wskazówki metodyczne opracowania planu 
akustycznego miasta średniej wielkości, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka 
Monitoringu Środowiska, Warszawa. 
 

Najbliz sza zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległos ci około 1,7 km 

na południe pod planowanego przedsięwzięcia w dzielnicy Śtogi, w rejonie Pustego 

Śtawu. Na terenie tym nie wystąpią jakiekolwiek oddziaływania na klimat akustyczny 

spowodowane funkcjonowaniem planowanej inwestycji. 

 

Jak to juz  zostało wykazane w niniejszym Raporcie, nie przewiduje się występowania 

negatywnego oddziaływania w zakresie zanieczyszczen  powietrza, kto re mogłoby 

wpłynąc  na warunki z ycia ludzi, w tym wykorzystanie rekreacyjne tereno w plaz y. 

Wpływ eksploatacji Terminalu T 3 na zdrowie mieszkan co w miasta Gdan ska, a 

przede wszystkim najbliz ej połoz onej dzielnicy Śtogi oraz pracowniko w Portu 

Po łnocnego moz na uznac  za pomijalny.  

Potencjalne sytuacje awaryjne mogą wystąpic : przy przeładunku kontenero w 

z ładunkami niebezpiecznymi, w wyniku wad materiało w lub błędu ludzkiego, 

ale oddziaływania w takim przypadku będą dotyczyc  gło wnie pracowniko w Terminalu 

T 3 lub pracowniko w portowych słuz b ratownictwa, a ich zasięg zostanie ograniczony 

do terenu DCT – wywoływane będą ewentualnie skutki w zakresie bezpieczen stwa 

i higieny pracy, a nie zagroz en  z zakresu ochrony s rodowiska w rozumieniu przepiso w 

o ochronie s rodowiska.  

Podsumowując, wpływ funkcjonowania planowanej inwestycji na warunki z ycia 

mieszkan co w Śtogo w, uwzględniając przewidywany stan s rodowiska w miejscach 

stałego zamieszkania, jak i` w obrębie tereno w rekreacyjnych, nalez y uznac  
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za nieznaczny. Na terenach tych nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych 

standardo w jakos ci s rodowiska.  

Nalez y jednak zaznaczyc , z e w przypadku analizowanej inwestycji wpływ na warunki 

wypoczynku ludzi nalez y rozpatrywac  takz e z punktu widzenia bliskiego sąsiedztwa 

duz ego obiektu przemysłowego, co wpływa na negatywną percepcję krajobrazu 

rekreacyjnego, niezalez nie od faktycznego stanu jakos ci jego komponento w (klimat 

akustyczny, zanieczyszczenia powietrza, czystos c  wo d). Bliska odległos c  nabrzez y 

portu, urządzen  przeładunkowych, ruch duz ych statko w kontenerowych, a takz e 

emitowany hałas i zanieczyszczenia powietrza (pomimo zachowania dopuszczalnych 

norm) mogą wywierac , subiektywnie, wpływ na warunki wypoczynku ludzi 

i postrzeganie atrakcyjnos ci nadmorskiej przestrzeni rekreacyjnej. 

Do tereno w uz ytkowanych rekreacyjnie znajdujących się w odległos ci poniz ej 1 km 

od planowanego przedsięwzięcia zaliczyc  nalez y: 

 wyznaczone kąpielisko Śtogi – połoz one jest w odległos ci ok. 610 m 

od nabrzez a planowanego terminala i ok. 330 m od terenu planowanych prac 

pogłębieniowych), 

 plaz ę nadmorską w Śtogach - najbliz sze wejs cie na plaz e z sezonowymi 

urządzeniami (kosze na s mieci itp.) znajduje się ok. 670 od planowanego 

nabrzez a, natomiast pas aktualnie wykorzystywanej rekreacyjnie plaz y 

znajduje się w minimalnej odległos ci ok. 430 m od skraju planowanego 

terminala i ok. 340 m od terenu prac pogłębieniowych 

 tereny os rodko w wypoczynkowych w rejonie Śtogo w – najbliz sze istniejące 

zlokalizowane w odległos ci ok. 850 m od terminala i odpowiednio ok. 720 m 

od terenu prac pogłębieniowych.  

W stosunku do wyz ej wymienionych stref rekreacji i wypoczynku odległos c  obiekto w 

DCT znacznie się zmniejszy w stosunku do stanu aktualnego. Obecnie najbliz sze 

wykorzystywane nabrzez e T 1 znajduje się w odległos ci 1,5 km od kąpieliska 

w Śtogach i blisko 1,2 km od najbliz szego wejs cia na plaz ę. Nalez y przewidywac , 

z e warunki wypoczynku i rekreacji w strefie nadmorskiej Śtogo w (kąpielisko, plaz e) 

mogą byc  subiektywnie odbierane jako pogorszone, w poro wnaniu do obecnych, 

jednak nie będzie to miało znaczącego wpływu na tych uz ytkowniko w tego terenu 

rekreacyjnego, kto rzy do tej pory z niego korzystali.  
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8.12 Gospodarka masami ziemnymi oraz gospodarka odpadami  

8.12.1 Faza budowy 

Prowadzenie robo t budowlanych związanych z przygotowaniem terenu i realizacją 

planowanego przedsięwzięcia powodowac  będzie powstawanie odpado w. Wymaga to 

od wykonawco w robo t prowadzenia gospodarki odpadami zgodnej z przepisami 

ustawy o odpadach. 

Realizacja prac rozpocznie się od przygotowania terenu pod budowę 

poprzez wydzielenie za pomocą s cianek szczelnych odpowiednich segmento w akwenu 

podlegających zalądowieniu. Śegmenty te będą wypełniane materiałem zwartym 

i wzmacniane geotechnicznie oraz zabezpieczane przed zniszczeniem. Technologia 

budowy nie została jeszcze okres lona, ale moz liwe jest wykorzystywanie elemento w 

prefabrykowanych do budowania konstrukcji nos nej, jak ro wniez  moz liwe jest 

stosowanie technik in situ, podczas kto rych elementy konstrukcyjne powstają 

w procesie odpowiedniego zbrojenia i betonowania uprzednio przygotowanych 

segmento w. Nie moz na wykluczyc  koniecznos ci wymiany gruntu na bardziej nos ny, jak 

ro wniez  stosowania technik wzmacniających grunt bez jego wymiany. Ro z norodnos c  

moz liwych form prowadzenia procesu zalądowiania jest w zasadzie ambiwalentna 

dla oceny oddziaływania na s rodowisko w kaz dym aspekcie, gdyz  ro z norodnos c  ta 

sprowadza się do wielu moz liwych technik, metod, sposobo w organizacji, ale nie 

powoduje nowych rodzajo w oddziaływan .  

Na pozyskanym z akwenu morskiego terenie prowadzone będą prace budowlane jak 

na lądzie.  

Podczas prac jednostek pływających – powstające na nich odpady podlegac  będą 

podlegac  dodatkowo uregulowaniom dotyczącym statko w.  

Działania przygotowawcze wraz z fazą realizacji inwestycji będą z ro dłem 

powstawania odpado w, kto re muszą byc  usunięte z rejonu planowanego 

przedsięwzięcia, posegregowane, włas ciwie dla okres lonych grup i rodzajo w, 

przejs ciowo magazynowane lub wykorzystane. 

W okresie budowy wszystkie odpady będą selektywnie zbierane w pojemnikach lub 

w wydzielonych miejscach z łatwym dostępem dla firm odbierających odpady, 

z kto rymi wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. Wytwo rcy odpado w 

i ich odbiorcy muszą legitymowac  się włas ciwymi zezwoleniami organo w 

administracji na prowadzenie działalnos ci w zakresie gospodarki odpadami. Odpady 

zaliczane do niebezpiecznych wymagają szczego lnej uwagi w trakcie gospodarowania. 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych wytworzone zostaną odpady nalez ące 

do 17 grupy rozporządzenia Ministra Ś rodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 

katalogu odpado w – odpady z budowy, remonto w i demontaz u obiekto w 

budowlanych, a w szczego lnos ci odpady wskazane w tabeli poniz ej.  
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Tabela 72 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych 

17 
Odpady z budowy, remonto w i demontaz u obiekto w budowlanych 
oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z tereno w 
zanieczyszczonych) 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiało w 
ceramicznych i elemento w wyposaz enia inne niz  wymienione w 17 01 06 

17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

17 02 01 Drewno 

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopo w metali 

17 04 05 Z elazo i stal 

17 05 
Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z tereno w zanieczyszczonych 
oraz urobek z pogłębiania) 

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz  wymienione w 17 05 03 

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niz  wymieniony w 17 05 05 

17 09 Inne odpady z budowy, remonto w i demontaz u 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy 

Pozostałe odpady, kto re powstaną na etapie realizacji inwestycji to odpady z grup:  

 15-odpady opakowaniowe (opakowania po materiałach budowlanych) 

o kod 15 01 01- opakowania z papieru i tektury 

o kod 15 01 02- opakowania z tworzyw sztucznych 

o kod 15 01 03- opakowania z drewna 

o kod 15 01 04- opakowania z metali 

o kod 15 01 06- zmieszane odpady opakowaniowe 

o kod 15 01 07- opakowania ze szkła 

 20-odpady komunalne (odpady związane z funkcjonowaniem zaplecza 

budowy):  

o kod 20 03 01- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

 08-odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok 

ochronnych (s rodki do impregnacji drewna) 

o kod 08 01 11*-odpady farb i lakiero w zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

o kod 08 01 12-odpady farb i lakiero w inne niz  wymienione w 08 01 11. 

Zgodnie z ustawą o odpadach zasadą prawidłowej gospodarki odpadami jest 

zapobieganie ich powstawaniu lub minimalizacja ich ilos ci, usuwanie z miejsc 

powstawania oraz wykorzystywanie lub unieszkodliwianie odpado w w sposo b 

zapewniający ochronę zdrowia i z ycia ludzi oraz ochronę s rodowiska. W celu realizacji 

tej zasady na terenie budowy prowadzone będą następujące działania: 

 racjonalna gospodarka materiałowa, 

 prace prowadzone będą z nalez ytą starannos cią tak, by wyeliminowac  

uszkodzenia instalowanych elemento w (np. zbrojenia, krawęz niko w, kabli itp.), 

co wpłynie na minimalizację ilos ci odpado w, 
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 powstające odpady będą tymczasowo gromadzone na terenie budowy 

w sposo b selektywny w wyznaczonych do tego miejscach (gruz betonowy, 

odpady stalowe, odpady drewniane) i oznakowanych 

pojemnikach/kontenerach (odpady z grupy o kodzie 15, odpady komunalne), 

 odpady niebezpieczne, gromadzone będą w odpowiednich pojemnikach, 

 miejsca gromadzenia odpado w, okres lone przez wykonawcę w Planie 

zagospodarowania placu budowy, będą oznakowane i zabezpieczone 

przed dostępem oso b niepowołanych (w szczego lnos ci w odniesieniu 

do odpado w niebezpiecznych), 

 odbiorcami odpado w będą wyspecjalizowane jednostki posiadające stosowne 

zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami lub osoby fizyczne, 

 transport odpado w z placu budowy realizowany będzie przez podmioty 

posiadające uprawnienie na prowadzenie tego typu działalnos ci,  

 odbio r odpado w o charakterze komunalnym zapewniony będzie zgodnie 

z warunkami ustawy o utrzymaniu czystos ci i porządku w gminach, 

 transport odpado w niebezpiecznych wykonywany będzie przez podmioty 

uprawnione do transportu odpado w niebezpiecznych i tam, gdzie będzie miec  

to zastosowanie odbywac  się będzie zgodnie z przepisami o transporcie 

drogowym towaro w niebezpiecznych w tym europejskiej umowy ADR. 

Odnos nie do kwestii mas ziemnych, tj. urobku z pogłębienia oraz materiału 

wykorzystywanego do zalądowienia, nie moz na wykluczyc , z e strumienie tych 

substancji będą przynajmniej częs ciowo podlegały przepisom ustawy o odpadach. Jak 

wynika bezpos rednio z art. 2 ustawy o odpadach, jej przepiso w nie stosuje się do: 

 niezanieczyszczonej gleby i innych materiało w występujących w stanie 

naturalnym, wydobytych w trakcie robo t budowlanych, pod warunkiem, 

z e materiał ten zostanie wykorzystany do celo w budowlanych w stanie 

naturalnym na terenie, na kto rym został wydobyty; 

 osado w przemieszczanych w obrębie wo d powierzchniowych w celu 

związanym z gospodarowaniem wodami lub drogami wodnymi, zarządzaniem 

wodami lub urządzeniami wodnymi lub ochroną przed powodzią 

bądz  ograniczaniem skutko w powodzi i susz, rekultywacją, refulacją, 

pozyskiwaniem lub uzdatnianiem terenu, jez eli osady te nie są niebezpieczne.  

Niespełnienie ww. kryterio w sprawi, z e przemieszczanie lub wykorzystywanie urobku 

z pogłębiania do zalądowienia, czy tez  przywoz enie i wykorzystywanie mas ziemnych 

do zalądowienia moz e byc  wykonywane wyłącznie w procedurze gospodarki 

odpadami. Gdy dojdzie do identyfikacji takich warunko w – zastosowane zostaną takie 

procedury. Analizy dostępne na tym etapie rozpoznania wskazują jednak na duz e 

prawdopodobien stwo sytuacji, w kto rej nie będzie koniecznos ci zastosowania 

procedur gospodarki odpadami.  



Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  280 / 373 

Dostępne badania wskazują na fakt, z e osady w obrębie portu w Gdan sku nie są 

zanieczyszczone. Ś wiadczą o tym badania cytowane m.in. w raportach 

o oddziaływaniu na s rodowisko30, jak i podawane przez ZMPG ŚA:  

„Przed przystąpieniem do prac czerpalnych osady denne w rejonie planowanych robo t 

muszą zostac  przebadane w celu stwierdzenia, czy urobek nie jest zanieczyszczony. 

Zakres badan , obejmuje oznaczenie zawartos ci: arsenu, chromu, cynku, kadmu, 

miedzi, niklu, ołowiu, rtęci, wielopiers cieniowych węglowodoro w aromatycznych 

(WWA), polichlorowanych bifenyli (PCB). Ilos c  pro b pobranych do badan  zalez y 

od przewidywanej objętos ci prac czerpalnych. Z przeprowadzonych badan  osado w 

dennych na większos ci akweno w będących w zarządzie ZMPG ŚA wynika, iz  urobek 

czerpalny nie jest zanieczyszczony i moz e byc  zagospodarowany poprzez odłoz enie go 

w morzu.” (Źródło: http://www.portgdansk.pl/o-porcie/badania-osadow)  

Kubaturę robo t czerpalnych w ramach planowanego przedsięwzięcia oszacowano 

na 4 000 000 m3 (ok. 10 000 000 ton). Według rozpoznania, kto re wynika z informacji 

dostępnych dla przedsięwzięc  planowanych do realizacji w rejonie przedmiotowego 

przedsięwzięcia 50-60% tej objętos ci (2–2,4 mln m3) stanowią namuły wymagające 

składowania na klapowisku morskim, a 40-50% piaski (1,6–2 mln m3) nadające się 

do wykorzystania przy zalądowieniu akwenu morskiego.  

Z kolei zalądowienie do 95 ha akwenu morskiego, kto rego s rednia głębokos c  wynosi 

obecnie ok. 7 m do rzędnej nabrzez a terminalu wynoszącej 3 m n.p.m. będzie 

wymagac  wypełnienia kubatury ok. 10 000 000 m3 masami ziemnymi i skalnymi, 

materiałami konstrukcyjnymi, elementami wzmacniającymi itp.  

                                                        

30 Za szczego lnie istotne i miarodajne nalez y tu uznac  raporty o oddziaływaniu na s rodowisko 
odnoszące się do przedsięwzięc  realizowanych w rejonie omawianego przedsięwzięcia, a 
więc przede wszystkim raport dot. rozbudowy toru podejs ciowego z powiększeniem jego szerokos ci 
i głębokos ci technicznej wraz z wykonaniem obrotnicy o s rednicy 750 m” (Transprojekt 2015) 
oraz raport dotyczący falochrono w osłonowych w Porcie Po łnocnym w Gdan sku” (Orbital, 2015) – 
przy opracowaniu kto rych korzystano z badan  i analiz zawartych w opracowaniach:  
„Ocena moz liwos ci uz ycia urobku z robo t czerpalnych związanych z modernizacją toru podejs ciowego 
do Portu Po łnocnego w ramach projektu: „Port Po łnocny modernizacja toru podejs ciowego i falochronu 
wyspowego”. Okres lenie wpływu oddziaływania robo t czerpalnych na s rodowisko oraz na obszary 
Natura 2000 dla trzech zaproponowanych warianto w. Instytut Morski w Gdan sku, Gdan sk, 2012;  
Ocena moz liwos ci uz ycia urobku z robo t czerpalnych związanych z modernizacją toru podejs ciowego 
do Portu Po łnocnego w ramach projektu „Port Po łnocny – Modernizacja toru podejs ciowego 
i falochronu wyspowego”. Raport z poboru i badania pro b rdzeniowych, Zakład Oceanografii 
Operacyjnej Instytutu Morskiego w Gdan sku, Pan stwowy Instytut Geologiczny, Pan stwowy Instytut 
Badawczy, Oddział Geologii Morza, Gdan sk, kwiecien  2012 r. 
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Rysunek 110: Batymetria w w rejonie planowanej inwestycji 
Źródło: [Orbital, 2015] fragment „Planu orientacyjnego projektowanej zabudowy” w „Projekcie 
budowlanym toru podejściowego wraz z obrotnicą”  

Jes li tylko to będzie moz liwe ze względo w technicznych, w tym geotechnicznych – jak 

największa częs c  urobku z pogłębiania toru wodnego przy T 3 będzie wykorzystana 

w procesie zalądowiania terenu akwenu morskiego na potrzeby T 3. Nie moz na 

ro wniez  wykluczyc , z e w trakcie realizacji przedsięwzięcia, realizowane będą takz e 

inne przedsięwzięcia w rejonie, kto re staną się naturalnym z ro dłem materiału, kto ry 

zostanie wykorzystany do zalądowienia przewidywanej powierzchni akwenu 

morskiego. Nalez y ro wniez  przewidywac  moz liwos c , z e dla pozyskania tego materiału 

zainicjowane zostanie nowe przedsięwzięcie związane z wydobywaniem 

odpowiedniej kopaliny z obszaro w morskich lub z pogłębianiem toro w podejs ciowych 

do portu w Gdyni lub w Gdan sku, czy Elblągu, czy inne podobne przedsięwzięcie. 

Kaz de z tych przedsięwzięc  będzie moz na uznac  za jedynie funkcjonalnie powiązane 

z budową T 3 i kaz de z tych przedsięwzięc  będzie podlegac  odrębnym procedurom 

zgody na ich przeprowadzenie, w tym np. jes li miałoby to dotyczyc  wydobywania 
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kruszywa na morzu31, czy pogłębiania toru wodnego32, to będą to procedury oceny 

oddziaływania na s rodowisko.  

Około 2–2,4 mln m3 namuło w zostanie przemieszczonych na tzw. „klapowisko DCT”, 

kto re było wczes niej wykorzystane do odkładu urobku wytworzonego przy budowie 

pierwszego terminala DCT oraz przy przebudowie szlaku wodnego na Martwej Wis le 

i Motławie. Powierzchnia tego klapowiska wynosi ok. 4 km2, a zatem ro wnomierne 

rozłoz enie 2,4 mln m3 namuło w spowoduje powstanie dodatkowej warstwy namuło w 

o miąz szos ci ok. 60 cm na głębokos ci od ok. 55 do 60 m p.p.m. Wspo łrzędne 

„klapowiska DCT” projektowanego obszaru odkładu w układzie WGŚ-84 to: 54030’N, 

18053’E; 54030’N, 18055’E; 54029’N, 18053’E; 54029’N, 18055’E. Innym miejscem 

składowania namuło w moz e byc  wysypisko morskie ,,Gdan sk” o powierzchni 2,69 km2 

połoz one na głębokos ci 30 m p.p.m. Wspo łrzędne punktu centralnego klapowiska 

„Gdan sk”: 54030’N, 18050’E. 

8.12.2 Faza eksploatacji 

Obecnie gospodarka odpadami w fazie eksploatacji realizowana jest na podstawie 

zasad ogo lnych wynikających z przepiso w, a w szczego lnos ci z ustawy o odpadach 

oraz na podstawie decyzji Marszałka Wojewo dztwa Pomorskiego, DROŚ -

ŚO.7243.8.2007.EZ , z 7.4.2017 r. w sprawie pozwolenia na wytwarzanie odpado w 

powstających w wyniku eksploatacji instalacji, jak ro wniez  na podstawie 

zatwierdzonego decyzją Marszałka Wojewo dztwa Pomorskiego nr DROŚ -

ŚO.7240.10.2017 z dnia 03.10.2017 r. „Portowego planu gospodarowania odpadami 

oraz pozostałos ciami ładunkowymi ze statko w" zatwierdzonym ustanowionego 

przez Zarząd Morskiego Portu Gdan sk zgodnie z ustawą z dnia 12 wrzes nia 2002 r. 

o portowych urządzeniach do odbioru odpado w oraz pozostałos ci ładunkowych 

ze statko w.  

Ww. pozwolenie zamieszczone zostało w Załączniku 8.12–1 – jego tres c  w zwarty 

sposo b opisuje sposo b postępowania z odpadami na terminalu. Natomiast informacja 

o trybie i sposobie odbioru odpado w ze statko w morskich w Porcie Gdan sk dostępna 

jest w Internecie:  

 https://www.portgdansk.pl/zegluga/odbior-odpadow 

podobnie, jak „Portowy plan gospodarowania odpadami oraz pozostałos ciami 

ładunkowymi ze statko w": 

 http://www.portgdansk.pl/port/waste_disposal/portowy-plan-

gospodarowania-odpadami-2014.pdf 

Gospodarka odpadami, kto ra będzie prowadzona na terminalu po rozbudowie będzie 

odnosic  się do takich samych proceso w technologicznych, takich samych rodzajo w 

odpado w, a zwiększą się jedynie ilos ci wytwarzanych odpado w z związku 

ze zwiększonym obrotem towarowym, większą ilos cią wykorzystywanego sprzętu itp.  

                                                        

31 § 3 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministro w w sprawie przedsięwzięc  mogących znacząco 
oddziaływac  na s rodowisko (t.j. Dz.U. 2016, poz. 71). 
32 § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 34 ww. rozporządzenia.  
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Poniz ej zamieszczone zostały dwie tabele zbiorczego zestawienia danych o rodzajach 

i ilos ci odpado w, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach 

słuz ących do odzysku lub unieszkodliwiania odpado w – sporządzone przez DCT 

za 2016 r. i 2017 r. Z zestawien  tych wynika, jakie odpady i w jakich ilos ciach zostały 

wytworzone przez DCT:  
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Tabela 73 Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach wytworzonych odpadów – za rok 
2016  
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Tabela 74 Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach wytworzonych odpadów – za rok 
2017  
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Kaz dy z trzech etapo w rozbudowy terminalu DCT moz e przyczynic  się do wzrostu 

ilos ci odpado w o około 50% w stosunku do ilos ci wskazanych w tabelach powyz ej. Nie 

są to ilos ci na tyle duz e, aby mogło to miec  wpływ na zorganizowanie prawidłowego 

gospodarowania tymi odpadami, czy tez  na moz liwos c  znalezienia uprawnionych 

odbiorco w odpado w. Jednoczes nie nie moz na wykluczyc , z e w trakcie eksploatacji 

terminalu dojdzie do wytworzenia odpado w innych rodzajo w niz  te, kto re dotychczas 

były wytwarzane, co zresztą przynajmniej częs ciowo odzwierciedlone jest 

w zestawieniu rodzajo w odpado w wymienionych w ww. pozwoleniu na wytwarzanie 

odpado w.  

W trakcie eksploatacji terminalu prowadzona jest ewidencja odpadowa 

z zastosowaniem obowiązujących wzoro w dokumento w. Podsumowując, nalez y 

stwierdzic , z e problem gospodarki odpadami w trakcie eksploatacji Terminalu 

Kontenerowego DCT będzie rozwiązany zgodnie z wymogami prawa, 

natomiast rodzaje i ilos c  powstających odpado w nie będą powodowac  istotnych 

problemo w z ich zagospodarowaniem. Ponadto terminal kontenerowy DCT jest 

jednym ze stosunkowo niewielu polskich przedsiębiorstw, kto re jest zarejestrowane 

w systemie EMAŚ33, co stanowi dodatkową gwarancję starannos ci postępowania 

w dziedzinie gospodarki odpadami, co jest przedmiotem regularnych działan , w tym 

audyto w zaro wno wewnętrznych, jak i zewnętrznych (w DCT weryfikatorem EMAŚ 

jest Bureau Veritas Certification Polska Śp. z o.o.). Postępowanie z odpadami 

regulowane jest przez procedurę DCT/DOC/ŚC/7.01 „Zasady gospodarowania 

odpadami na terenie DCT”.  

 

  

                                                        

33 Nr w rejestrze EMAŚ: PL 2.22-007-80 [http://emas.gdos.gov.pl/lista-rejestru-emas]  
[Deklaracja s rodowiskowa za rok 2016: 
http://emas.gdos.gov.pl/files/artykuly/24009/2017_DŚ_DCT_Gdansk_icon.pdf]  
[http://ec.europa.eu/environment/emas/register/search/registration.do?registrationId=590584] 
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8.13 Wpływ planowanej rozbudowy terminalu DCT na cele 
środowiskowe ustalone dla Jednolitej Części Wód 
Powierzchniowych Przejściowych Zatoka Gdańska 
Wewnętrzna  

8.13.1 Charakterystyka JCWP przejściowych na których 
zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie  

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie akwenu Zatoki Gdan skiej. 

Zgodnie z obowiązującym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 

(przyjętego rozporządzeniem Rady Ministro w z dnia 18 paz dziernika 2016 r.), jest to 

obszar jednolitej częs ci wo d powierzchniowych przejs ciowych Zatoka Gdan ska 

Wewnętrzna o kodzie PLTW IV WB4 (rysunek poniz ej). 

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza Jednolitymi Częs ciami Wo d 

Podziemnych, dlatego w ocenie wpływu na cele s rodowiskowe ustalone w PGW 

(2016) pominięto ten aspekt oceny. 

 

Rysunek 111: Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych i stanowisk pomiarowych 
JCWP przejściowych województwa pomorskiego 
(Źródło: Ocena stanu środowiska Polskich Obszarów Morskich Bałtyku na podstawie danych 
monitoringowych z roku 2016 na tle dziesięciolecia 2006-2015, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 
2017 r.) 
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Charakterystyka JCWP przejściowej Zatoka Gdańska Wewnętrzna  

(Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, 2016)  

Wyodrębniona 
JCWP 

Nazwa 
JCWP 

Kod 
JCWP 

Typ JCWP Śtatus 
JCWP 

Ocena Śtanu  

Przejs ciowa Zatoka 
Gdan ska 
Wewnętrzna 

TW IV 
WB4 

Zatokowy 
z substratem 
piaszczystym 
okresowo 
stratyfikowany 

Naturalna  Ekologiczny: 
Śłaby 
Chemiczny: 
nie badano 
Ogo lny stan: 
zły 

Śtan s rodowiska analizowanej JCWP przejs ciowych Zatoka Gdan ska Wewnętrzna 

badany jest w ramach Pan stwowego Monitoringu Ś rodowiska w oparciu o dwa 

stanowiska pomiarowe oraz jeden punkt pomiarowo-kontrolny. Wyniki oceny stanu 

JCWP Zatoka Gdan ska Wewnętrzna przeprowadzone w 2016 przedstawiono w tabeli 

poniz ej. 

Tabela 75: Ocena stanu JCWP na podstawie monitoringu przeprowadzonego w 2016 
roku 
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Chlorofil-a III kl.-stan 
umiarkowany 

Makrobezkręgowce bentosowe 

Wskaźnik B V kl. – stan zły 

Ichtiofauna 

Wskaźnik SI IV kl.-stan słaby 
(2015) 

(Źródło: Ocena stanu środowiska Polskich Obszarów Morskich Bałtyku na podstawie danych 
monitoringowych z roku 2016 na tle dziesięciolecia 2006-2015, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 
2017r.) 

Elementy biologiczne. W 2016 roku zaobserwowano zakwity fitoplanktonu 

na stanowisku pomiarowym T16 9.03.2016r., a na stanowisku T18 - 11.05.2016r. 

i 7.06.2016r. Wskaz nik makrobezkręgowce bentosowe (multimetryczny indeks B) 

w roku 2016 przyjął wartos c  1,9 i został zaklasyfikowany do V klasy. Śtęz enie 

chlorofilu a w 2016 r. było wysokie. Ś rednia z całego okresu pomiarowego wyniosła 

5,09 mg m3 i wskaz nik został zaklasyfikowany do III klasy. Wskaz nik ichtiofauna 

przyporządkowano do IV klasy (klasa ichtiofauny jest dziedziczona z 2015). Elementy 

biologiczne zostały zaklasyfikowane do V klasy – stan zły, o czym zadecydował wynik 

wskaz nika makrobezkręgowco w bentosowych (indeks multimetryczny B).  

Elementy hydromorfologiczne zaliczono do I klasy.  
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Elementy fizykochemiczne zaklasyfikowano poniz ej stanu dobrego, w wyniku 

przekroczenia dopuszczalnych wartos ci następujących wskaz niko w: azot azotanowy, 

azot ogo lny, fosfor fosforanowy, fosfor ogo lny, odczyn pH, przezroczystos c  

(widzialnos c  krąz ka Śecchiego). Śubstancje szczego lnie szkodliwe – specyficzne 

zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne przyporządkowano do II klasy.  

Śtan ekologiczny JCWP zakwalifikowano jako zły. Śtan chemiczny JCWP okres lono jako 

poniz ej stanu dobrego. Ostatecznie stan PLTW IV WB 4 Zatoka Gdan ska Wewnętrzna 

oceniono jako zły. Nie zostały spełnione wymagania dla monitoringu obszaro w 

chronionych. 

8.13.2 Ocena wpływu na cele środowiskowe JCWP 

Oceniając wpływ planowanego przedsięwzięcia na JCPW Zatoka Gdan sk Wewnętrzna 

konieczne jest odniesienie się do celo w s rodowiskowych ustalonych 

dla poszczego lnych JCWP w aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami przyjętego 

w 2016 roku (obecnie obowiązujący). Gło wnym celem s rodowiskowym ustalonym 

dla analizowanej JCWP osiągnięcie jest dobry stan ekologicznego i dobrego stanu 

chemicznego wo d. Zgodnie z kartą charakterystyki JCWP (Załącznik 8.13–1), 

szczego łowe cele prezentują się następująco: 

 dla elemento w biologicznych – poprawa stanu (osiągnięcie II klasy), 

 dla elemento w fizykochemicznych – poprawa stanu, 

 dla elemento w hydromorfologicznych – utrzymanie I klasy,  

 dla elemento w chemicznych – osiągnięcie dobrego stanu chemicznego, 

 dla obszaro w chronionych przeznaczonych do celo w rekreacyjnych, w tym 

kąpieliskowych - spełnienie wymogu braku występowania zjawiska 

przyspieszonej eutrofizacji wywołanej antropogenicznie, wskazującego 

na moz liwos c  zakwitu glono w oraz spełnienie wymogo w Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru 

nad jakos cią wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli 

(Dz.U.2016. poz. 1602 – tekst jednolity), 

 dla obszaro w chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk i gatunko w: 

obszar PLB220005 Zatoka Pucka – utrzymanie lub poprawa włas ciwego stanu 

ochrony; obszar PLH220105 Klify i Rafy Ramienne Orłowa – utrzymanie 

lub odtworzenie włas ciwego stanu ochrony. 

Dla osiągnięcia celo w s rodowiskowych wskazanych powyz ej w PGW (2016) uzyskano 

derogację – odroczenie do 2027 roku koniecznos ci osiągnięcia dobrego stanu 

ekologicznego i dobrego stanu chemicznego, ze względu na brak moz liwos ci 

technicznych i finansowych na ograniczenie występujących stale oddziaływan  

antropogenicznych z lądu, kto re doprowadzają związki biogenne i substancje 

zanieczyszczające. 

Planowane przedsięwzięcie będzie oddziaływac  na JCWP na etapie budowy 

i funkcjonowania inwestycji. 
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8.13.2.1 Etap budowy 

Na etapie budowy oddziaływania dotyczą przede wszystkim przekształcen  

morfologicznych dna: 

 fizyczna likwidacja fragmentu dna poprzez zalądowienie obszaru 

o maksymalnej powierzchni 95 ha (łącznie 3 etapy realizacji przedsięwzięcia), 

 przekształcenie w miejscu utworzenia toru wodnego, o powierzchni ok. 38 ha 

w efekcie pogłębienia. 

Ponadto roboty czerpalne i budowlane będą powodowały okresowy wzrost 

zmętnienia wody oraz fizyczną likwidacja bentosu: trwałą w obrębie zalądowianego 

dna i okresową w obrębie toru wodnego. 

Procentowy ubytek powierzchni dna w obrębie JCWP Zatoka Gdan ska Wewnętrzna 

w wyniku zalądowienia fragmentu dna będzie niewielki – 0,1%, 

natomiast przekształcenie dna w wyniku budowy toru wodnego obejmie obszar – 

0,05%. 

Na etapie budowy moz liwe jest ro wniez  okresowe pogorszenie parametro w fizyko-

chemicznych wody (wzrost zmętnienia) związane z robotami czerpalnymi dla potrzeb 

budowy nowego toru wodnego. Oddziaływanie to będzie jednak chwilowe i nie będzie 

powodowac  zagroz enia nieosiągnięcia celo w s rodowiskowych ustalonych w PGW 

(2016). 

Planowane przedsięwzięcie nie powinno ro wniez  oddziaływac  na cele s rodowiskowe 

ustalone dla obszaro w chronionych. 

8.13.2.2 Etap funkcjonowania 

Oddziaływania na cele s rodowiskowe JCWP przejs ciowej Zatoka Gdan ska Wewnętrzna 

w fazie budowy będą dotyczyły: 

 gospodarki wodami opadowymi z terenu DCT, 

 utrzymywania toru wodnego (okresowe pogłębianie). 

Wody opadowe odprowadzane z tereno w przemysłowych muszą spełniac  wymogi 

ustalone w Rozporządzeniu Ministra Ś rodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie 

warunko w, jakie nalez y spełnic  przy wprowadzaniu s cieko w do wo d lub do ziemi, oraz 

w sprawie substancji szczego lnie szkodliwych dla s rodowiska wodnego, tj.: 

 zawiesina ogo lna - poniz ej 100 mg/l, 

 węglowodory ropopochodne – poniz ej 15 mg/l. 

Obecnie, funkcjonowanie przedsiębiorstwa DCT Gdan sk Ś.A. nie powoduje 

przekroczenia dopuszczalnych zawartos ci zawiesiny ogo lnej oraz węglowodoro w 

ropopochodnych (tabela poniz ej). Uzyskane wyniki są znacznie poniz ej 

dopuszczalnych wartos ci. 

Moz na w związku z tym przyjąc , z e rozbudowa bazy nie spowoduje istotnego 

obciąz enia wo d JCWP i nie zagraz a moz liwos ci osiągnięcia celo w s rodowiskowych 

ustalonych w PGW (2016). 
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Tabela 76: Wyniki pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych w 2017 roku w DCT 
Lp. Nr sepa-

ratora 
Data poboru Temperatura 

 
[oC] 

Węglowodory ropopochodne 
jako indeks oleju mineralnego 

[mg/l] 

Zawiesina 
ogo lna 
[mg/l] 

1 II 2017.10.26 8,4 <0,1 14 ± 2 
2 2 2017.12.05 8,4 0,5 15 
3 1 2017.10..26 8,4 0,2 ± 0,1 17 ± 2 
4 3 2017.10.26 8,7 <0,1 28 ± 3 
5 4 2017.10.26 8,1 <0,1 21 ± 2 
6 5I 2017.10.26 8,4 <0,1 22 ± 3 
7 III 2017.10.26 8,7 < 0,1 28 ± 3 
8 IV 2017.10.26 8,5 < 0,1 15 ± 2 
(Źródło: dane udostępnione przez DCT Gdańsk S.A.) 

8.13.3 Ocena wpływu inwestycji polegającej na cele środowiskowe 
dotyczące obszarów chronionych 

Dla JCWP Zatoka Gdan ska Wewnętrzna ustalono cele s rodowiskowe dla dwo ch 

obszaro w chronionych: 

 PLB220005 Zatoka Pucka, 

 PLH220105 Klify i Rafy Ramienne Orłowa. 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie ostoi ptasiej Zatoka Pucka 

natomiast obszar siedliskowy Klify i Rafy Ramienne Orłowa oddalony jest około 15 

km. 

Aby ustalic , czy planowane przedsięwzięcie moz e wpłynąc  na cele s rodowiskowe 

ustalone dla obszaro w chronionych konieczne jest odwołanie do włas ciwego stanu 

ochrony gatunko w i siedlisk, stanowiących przedmioty ochrony w danym obszarze. 

Utrzymanie lub odtworzenie włas ciwego stanu ochrony niz ej wymienionych 

gatunko w i ich siedlisk, stanowi cel s rodowiskowy JCWP, ustalony w Planie 

Gospodarowania Wodami (2016r.). 

Tabela 77: Ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia na cele środowiskowe ustalone 
dla obszarów chronionych 
Lp. Gatunek/siedlis

ko chronione 
w ramach 
obszaru 

Włas ciwy stan ochrony ustalony w PGW (2016r.) Wpływ na utrzymanie 
lub odtworzenie 
włas ciwego stanu 

ochrony 
PLB220005 Zatoka Pucka 

1 Czapla Obfita baza pokarmowa ichtiofauny, tolerowanie z erowania czapli, 
spokojne miejsca lęgowe 

Brak wpływu – 
szczego ły 

w podrozdziale dot. 
oddziaływania na ptaki 

2 Czernica Koncentracje czernicy: zachowanie naturalnych ekosystemo w wodno-
błotnych, w szczego lnos ci zachowanie duz ych, płytkich zbiorniko w 
z rozwiniętą ros linnos cią wodną i makrobentosem 
 
Zimowiska czernicy: zachowanie naturalnych ekosystemo w wodno-
błotnych 

j.w. 

3 Ogorzałka Koncentracje ogorzałki: bezpieczen stwo przed przyłowem, baza 
pokarmowa - gło wnie małz e. 
Zimowiska ogorzałki: bezpieczen stwo przed przyłowem, baza 
pokarmowa gło wnie małz e 

j.w. 

4 Gągoł Koncentracje gągoła: zachowanie spokojnych akweno w, w szczego lnos ci 
zachowanie duz ych, płytkich zbiorniko w z rozwiniętą ros linnos cią 
wodną i makrobentosem, bezpieczen stwa przed przyłowem, baza 

j.w. 
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Lp. Gatunek/siedlis
ko chronione 
w ramach 
obszaru 

Włas ciwy stan ochrony ustalony w PGW (2016r.) Wpływ na utrzymanie 
lub odtworzenie 
włas ciwego stanu 

ochrony 
pokarmowa gło wnie małz e 
Zimowiska gągoła: zachowanie spokojnych akweno w, bezpieczen stwo 
przed przyłowem, baza pokarmowa gło wnie małz e 

5 Biegus Koncentracji biegusa zmiennego wymaga: zachowania plaz , łach, 
powierzchni okresowo odsłanianych spod wody 

j.w. 

6 Śieweczka 
obroz na 

Wymaga zachowania w dolinach rzecznych naturalnych łach, odsypisk 
okresowo odsłanianych spod wody i proceso w ich powstawania, a 
na wybrzez u morskim zachowania plaz  niepenetrowania przez ludzi 
w sezonie lęgowym gatunku 

j.w. 

7 Łabędz  
krzykliwy 

Włas ciwy stan ochrony wymaga zachowania naturalnych ekosystemo w 
wodno-błotnych.  

j.w. 

8 Łabędz  niemy Włas ciwy stan ochrony wymaga zachowania naturalnych ekosystemo w 
wodno-błotnych.  

j.w. 

9 Łyska Koncentracja łyski wymaga zachowania naturalnych ekosystemo w 
wodno-błotnych, w szczego lnos ci duz ych, płytkich zbiorniko w 
z ros linnos cią zanurzoną 
Włas ciwy stan ochrony zimowisk łyski wymaga: zachowania 
naturalnych ekosystemo w wodno-błotnych. 

j.w. 

10 Mewa 
srebrzysta 

Włas ciwy stan ochrony mewy srebrzystej wymaga zachowania 
naturalnych brzego w akweno w i zachowania istniejących kolonii 
lęgowych 

j.w. 

11 Uhla Koncentracji uhli wymaga: bezpieczen stwa przed przyłowem, bazy 
pokarmowej gło wnie małz y. 
Włas ciwy stan ochrony zimowisk uhli wymaga: bezpieczen stwa 
przed przyłowem, bazy pokarm. gło wnie małz y. 

j.w. 

12 Bielaczek Włas ciwy stan ochr. zimowisk bielaczka wymaga bezpieczen stwa 
przed przyłowem, bazy pokarmowej gło wnie małz y 

j.w. 

13 Nurogęs  Włas ciwy stan ochrony nurogęsi wymaga: zachowania akweno w 
z naturalną les ną strefą brzegową, bogatą w drzewa dziuplaste, 
ograniczenia urbanizacji tereno w woko ł akweno w, ograniczenia presji 
rekreacji i turystyki wodnej. 
Włas ciwy stan ochrony zimowisk nurogęsi wymaga bezpieczen stwa 
przed przyłowem, bazy pokarm. gło wnie małz y. 

j.w. 

14 Śzlachar Włas ciwy stan ochrony koncentracji szlachara wymaga bezpieczen stwa 
przed przyłowem, bazy pokarm. gło wnie ryb. 
Włas ciwy stan ochr. szlachara wymaga odtworzenia występowania 
gatunku, wykluczenia antropopresji, takz e turystyki i rekreacji, 
na biotopy lęgowe 

j.w. 

15 Pliszka 
cytrynowa 

Włas ciwy stan ochrony wymaga zachowania podmokłego i bagiennego 
charakteru terenu 

j.w. 

16 Kulik wielki Włas ciwy stan ochrony koncentracji kulika wielkiego wymaga 
dostępnos ci w okresach wędro wek gatunko w odsłanianych spod wody 
plaz , łach lub namulisk 

j.w. 

17 Kormoran Włas ciwy stan ochrony koncentracji i zimowania kormorana wymaga 
tolerowania z erowania gatunku. 

j.w. 

18 Perkoz 
dwuczuby 

Włas ciwy stan ochrony koncentracji wymaga zachowania naturalnych 
ekosystemo w wodno-błotnych.  
Włas ciwy stan ochrony zimowisk wymaga zachowania naturalnych 
ekosystemo w wodno-błotnych. 

j.w. 

19 Rybitwa 
białoczelna 
 

Włas ciwy stan ochrony wymaga zachowania aktualnych i umoz liwienia 
powstawania potencjalnych miejsc lęgo w (zwykle łachy aluwialne 
na rzekach, piaszczyste wyniesienia na ter. zalewowych, niekiedy stawy, 
zbiorniki, ros linnos c  wodna). 

j.w. 

20 Rybitwa 
rzeczna 

Włas ciwy stan ochrony wymaga zachowania aktualnych i umoz liwienia 
powstawania potencjalnych miejsc lęgo w (zazwyczaj łachy aluwialne 
na rzekach, piaszczyste wyniesienia na terenach zalewowych, inne 
biotopy z wirowe, niekiedy stawy, zbiorniki) 

j.w. 

21 Rybitwa Włas ciwy stan ochrony wymaga zachowania naturalnego procesu j.w. 
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Lp. Gatunek/siedlis
ko chronione 
w ramach 
obszaru 

Włas ciwy stan ochrony ustalony w PGW (2016r.) Wpływ na utrzymanie 
lub odtworzenie 
włas ciwego stanu 

ochrony 
czubata osadzania się i dynamiki łach 

22 Ohar Włas ciwy stan ochrony wymaga zachowania naturalnej mozaiki 
ekosystemo w wodnych i wodno-błotnych z naturalnymi spokojnymi 
w okresie lęgowym strefami, suchymi z moz liwos cią lęgo w w norach 
lub innych ukryciach 

j.w. 

PLH220105 Klify i Rafy Ramienne Orłowa 
23 Rafy (1170) Włas ciwy stan ochrony fragmento w skalistego i kamienistego dna 

morskiego wymaga nienaruszonej struktury dna, wykluczenia presji 
połowo w sieciami ciągnionymi po dnie, niezuboz onej bioro z norodnos c , 
w szczego lnos ci krasnorosto w i małz y. 

Brak wpływu – 
inwestycja oddalona 

ok. 15 km 

24 Klify (1230) Włas ciwy stan ochrony wymaga zachowania naturalnych proceso w ich 
rozwoju i abrazji. 

Brak wpływu – 
inwestycja oddalona 

ok. 15 km 
25 Łęgi 

wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe 
i jesionowe 

Włas ciwy stan ochrony łęgo w wymaga uwodnienia, naturalnego 
lub zrenaturalizowanego charakteru i rez imu hydrologicznego cieko w, 
jez eli sąsiadują z łęgami. 

Brak wpływu – 
inwestycja oddalona 

ok. 15 km 

(Źródło: opracowanie własne na podstawie karty charakterystyki JCWP stanowiącej wygenerowanej 
z bazy aPGW http://apgw.gov.pl/pl/II-cykl-materialy-do-pobrania)  

8.13.4 Podsumowanie  

Podsumowując ocenę wpływu na cele s rodowiskowe ustalone dla obszaro w 

chronionych JCWP przejs ciowej Zatoka Gdan ska Wewnętrzna, nie przewiduje się 

aby planowane przedsięwzięcie mogło wpływac  na moz liwos c  utrzymania 

bądz  osiągnięcia włas ciwego stanu ochrony gatunko w i siedlisk objętych ochroną 

na obszarach PLB0005 Zatoka Pucka oraz PLH220105 Klify i Rafy Ramienne Orłowa.  

Podsumowując, planowane przedsięwzięcie nie powinno spowodowac  zagroz enia 

nieosiągnięcia celo w s rodowiskowych ustalonych dla JCWP przejs ciowej Zatoka 

Gdan ska Wewnętrzna o kodzie PL TW IV WB4. Dotyczy to zaro wno fazy budowy jak 

i fazy funkcjonowania. 
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8.14 Wpływ na klimat i przygotowanie do zmian klimatu  

8.14.1 Warunki klimatyczne 

Gdan sk połoz ony jest w obszarze napływu oceanicznych mas powietrza z zachodu 

i nieznacznego ich wpływu ze wschodu. Dominujące systemy baryczne to Niz  Islandzki 

i Wyz  Azorski. Docierające trzy gło wne rodzaje mas powietrza: polarne morskie 

i kontynentalne, zwrotnikowe, arktyczne, powodują duz ą zmiennos c  pogody. 

Śąsiedztwo Morza Bałtyckiego, zwłaszcza Głębi Gdan skiej, wpływa na warunki 

termiczno-wilgotnos ciowe, podobnie jak urozmaicone s rodowisko geograficzne, 

a zwłaszcza zro z nicowana rzez ba terenu. Centrum Gdan ska połoz one jest na płaskiej 

nadmorskiej platformie abrazyjno-akumulacyjnej, a zachodnie dzielnice 

na Wysoczyz nie Gdan skiej, przekraczającej wysokos c  100 m n.p.m., wschodnia częs c  

zajmuje fragment nisko połoz onej ro wniny delty Wisły. Ś rednioroczna wartos c  

cis nienia atmosferycznego wynosi około 1015 hPa. Najwyz sze cis nienie 

atmosferyczne notowane jest w styczniu (ok. 1016 hPa) i paz dzierniku (ok. 1017 hPa), 

najniz sze w czerwcu (1013–1014 hPa). Ekstremalne wartos ci cis nienia 

atmosferycznego wahają się obecnie od 967,2 hPa (26.02.1989 r. w Ś wibnie) 

do 1050,7 hPa (3.01.1993 r. w Porcie Po łnocnym). Wahania międzydobowe cis nienia 

atmosferycznego w po łroczu chłodnym (XI–IV) są większe niz  w po łroczu ciepłym.  

Latem i wiosną większy jest udział wiatro w po łnocnych, jesienią i zimą – 

południowych. Zro z nicowane podłoz e, orografia oraz zabudowa sprawiają, z e rozkład 

dominujących kierunko w wiatru w stacjach meteorologicznych jest odmienny. 

W Porcie Po łnocnym przewaz ają wiatry: południowy i południowo-zachodni (38,7%), 

w Ś wibnie dominują południowo-zachodni i zachodni (35,6%). W Rębiechowie 

najwięcej jest wiatro w zachodnich (24%). Ś rednioroczne prędkos ci wahają się od 3,7 

m/s w Ś wibnie, do 4,8 m/s w Rębiechowie. Najniz sze s redniomiesięczne prędkos ci 

występują w sierpniu (około 3–4 m/s), największe (około 5 m/s) - na wszystkich 

stacjach w styczniu. Cechą charakterystyczną Gdan ska jest niska frekwencja ciszy, 

duz o dni z wiatrem silnym i bardzo silnym (o prędkos ciach odpowiednio ≥10 m/s 

i ≥15 m/s). Cisza występuje z częstos cią od około 2% w Ś wibnie, do około 4% 

w Rębiechowie. 

Wiatry silne notowane są 60 dni w roku, bardzo silne, sztormowe, s rednio 6 dni 

w roku, od sierpnia do kwietnia. W strefie brzegowej występuje bryza morska, lokalne 

wiatry powstają w wyniku ro z nic nagrzewania się lądu i morza, co powoduje ro z nicę 

cis nienia nad wodą i lądem. Bryza morska wieje od morza w kierunku lądu, 

przynosząc w upalne dnie przyjemne orzez wienie. Jej oddziaływanie jest ograniczone 

zabudową wielokondygnacyjną, co znacznie utrudnia wentylację niz ej połoz onych 

dzielnic.  

Ś rednioroczne temperatury powietrza są zro z nicowane - wynika to z nadmorskiego 

połoz enia i urozmaiconej orografii. Najwyz sza s rednia jest w Porcie Po łnocnym 

(9,0°C), w Ś wibnie (7,9°C) i w najwyz ej nad poziomem morza połoz onym Rębiechowie 

(7,2°C). W dzielnicach na Wysoczyz nie Gdan skiej jest chłodniej niz  w dzielnicach 

starszych, znajdujących się bezpos rednio przy Zatoce Gdan skiej, na platformie 

abrazyjno-akumulacyjnej. Najchłodniejszym miesiącem jest styczen  ze s rednią 
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temperaturą od -1,5°C w Rębiechowie, do 0,5°C w Porcie Po łnocnym. Najcieplejszym – 

lipiec (w Rębiechowie s rednio 17,0°C), w Porcie Po łnocnym jest o ponad 1,5°C wyz sza: 

18,6°C. Taka sama s rednia miesięcznej temperatura występuje tam ro wniez  

w sierpniu. Jesien  jest cieplejsza od wiosny o około 1-2°C, co jest cechą 

charakterystyczną obszaro w nadmorskich. Zimy są łagodne, lato, w poro wnaniu 

z resztą kraju, chłodniejsze. 

Zmiennos c  absolutnych ekstremo w termicznych jest jednak znaczna. Najniz szą 

temperaturę powietrza (-31,8°C) zanotowano w Rębiechowie 30.01.1987 r., najwyz szą 

(35,8°C) w Ś wibnie 10.08.1992 r. Liczba dni mroz nych, z temperaturą maksymalną nie 

wyz szą niz  0°C, waha się od około 20 w Porcie Po łnocnym, do ponad 33 

w Rębiechowie. Ś rednio raz w roku występuje dzien  bardzo mroz ny z temperaturą 

maksymalną nie wyz szą niz  -10°C. Dni gorących, z temperaturą maksymalną większą 

bądz  ro wną 25°C, jest od około 11 w Porcie Po łnocnym do około 18 w Rębiechowie, 

s rednio występują 2 dni upalne, z temperaturą maksymalną nie niz szą niz  30°C.  

Ś rednioroczne zachmurzenie ogo lne nieba wynosi około 65%. Największe 

s redniomiesięczne zachmurzenie występuje w listopadzie i grudniu (ponad 76%), 

najmniejsze (około 56%) w maju i sierpniu. Ś rednia liczba dni pogodnych, 

z zachmurzeniem ogo lnym ≤20%, wynosi od nieco ponad 26 dni w Rębiechowie, 

do nieco ponad 31 dni w Ś wibnie. Ś rednia liczba dni pochmurnych, z zachmurzeniem 

≥80% oscyluje między 126 w Porcie Po łnocnym a 143 w Rębiechowie. Ś rednie 

usłonecznienie (liczba godzin, kiedy tarcza Śłon ca jest widoczna), kształtuje się 

na poziomie 1641 h/rok. Tak wysoka s rednia usłonecznienia stawia Gdan sk 

na uprzywilejowanej pozycji w stosunku do obszaro w Polski połoz onych poza 

wybrzez em, gdzie jest ono mniejsze. Ponadto s rednioroczne wartos ci usłonecznienia 

przekraczają sumy przyjęte do klasyfikacji miejscowos ci wypoczynkowych 

(1350 h/rok) i uzdrowisk (1500 h/rok). Najwięcej godzin ze słon cem występuje 

w maju i lipcu (około 250), najmniej (poniz ej 25) w grudniu.  

Ś rednioroczne sumy opadu atmosferycznych wahają się od około 480 mm w Porcie 

Po łnocnym do ponad 590 mm w Rębiechowie. Najwyz sze miesięczne (około 70 mm) 

notowane są w lipcu lub czerwcu, najmniejsza s redniomiesięczna suma opadu 

przypada na luty (od 16 mm w Porcie Po łnocnym, do 27 mm w Rębiechowie). 

Najmniej dni deszczowych jest w kwietniu i maju, najwięcej w grudniu. Dni z opadami 

o wysokiej sumie dobowej, przekraczającej 10 mm, występuje, w zalez nos ci od stacji, 

od 10 do 13, najczęs ciej w lipcu i sierpniu. Pokrywa s niez na moz e utrzymywac  się 

od kon ca paz dziernika do połowy kwietnia, choc  w Rębiechowie opady s niegu 

zarejestrowano 8.08.1985 r. Najwięcej dni z pokrywą s niez ną jest w lutym i styczniu. 

Ś rednio w roku jest 27 dni z mgłą w Ś wibnie i Rębiechowie, w Porcie Po łnocnym 22. 

Burze występują od maja do sierpnia, 3–4 dni w kaz dym miesiącu.  

To urozmaicenie s rodowiska geograficznego wpływa takz e na bioklimat, w kto rym 

czują się dobrze osoby o sprawnym układzie termoregulacyjnym, łatwej adaptacji, 

niewraz liwe na nagłe zmiany pogody. Występuje około 40% w roku dni uciąz liwych 

dla organizmu, ze względu na silne wiatry, znaczne ochładzanie biologiczne 

oraz niz sze, w poro wnaniu z regionami Polski połoz onymi w głębi lądu, temperatury 

odczuwalne. Obszar Gdan ska (opro cz wyraz nej ro z nicy między cieplejszą jesienią 
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a chłodniejszą wiosną, duz ą częstos c  komfortu klimatycznego od czerwca do sierpnia, 

z maksymalną w sierpniu i wyz szą jesienią niz  wiosną) charakteryzuje ponadto 

minimalny udział stano w odczuwalnos ci cieplnej okres lanej jako „gorąco” i „ciepło”, 

korzystna dla organizmu ludzkiego mała częstos c  dobowych amplitud temperatur 

powietrza ≥12°C oraz występowanie w sierpniu najkorzystniejszych warunko w 

do wypoczynku, turystyki i lecznictwa klimatycznego; przewaga jedno- 

i dwudniowych komfortowych sytuacji pogodowych.  

Bardzo duz e zro z nicowanie bioklimatyczne nawiązuje do jednostek fizjograficznych. 

Najmniej korzystne warunki panują na Wysoczyz nie Gdan skiej, ze względu 

na najniz sze wartos ci temperatury efektywnej i najmniejszą częstos c  występowania 

dni z komfortem klimatycznym. Występują tu tez  największe w ciągu roku wartos ci 

wielkos ci ochładzającej powietrza oraz najniz sza liczba przypadko w komfortowej 

odczuwalnos ci cieplnej. Śtrefa krawędziowa Wysoczyzny Gdan skiej charakteryzuje się 

wartos ciami wskaz niko w bioklimatycznych pos rednimi między występującymi 

na wysoczyz nie a notowanymi w niz ej połoz onych dzielnicach. Mała jest tu częstos c  

dobowych amplitud temperatury powietrza poniz ej 4°C, a znaczna amplitud ≥12°C34.  

8.14.1.1 Zmiany klimatyczne 

W celu przewidzenia i pokazania, jakim zmianom moz e ulec klimat w ciągu 

następnych 100 lat (s rednia dla okresu 2071-2100 w poro wnaniu do s redniej 

dla okresu 1961-1990) stosuje się obliczeniowe modele klimatyczne, wykorzystujące 

informacje na temat przyszłych zmian w atmosferze.  

Modele klimatyczne uwzględniają powiązania między procesami fizycznymi w całym 

systemie atmosferaziemiawoda i wykorzystują scenariusze emisyjne opracowane 

przez Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC) i opublikowane w Śpecial 

Report on Emission Ścenarios (ŚREŚ). Przedstawiają one ro z ne opcje wielkos ci emisji 

CO2 i innych substancji pod wpływem rozwoju społecznogospodarczego. 

Ścenariusz A2. Zakłada rozwo j w oparciu o kryteria ekonomiczne, zwiększenie ro z nic 

między biednymi i bogatymi krajami, szybki wzrost ludnos ci, szczego lnie w krajach 

rozwijających się, brak zaangaz owania w kwestiach ekologicznych i postęp 

technologiczny najsłabszy w poro wnaniu do innych scenariuszy.  

Ścenariusz B1. Zakłada wysoki poziom s wiadomos ci ekologicznej i społecznej, 

odejs cie od postaw konsumpcyjnych, czysto ekonomicznych na rzecz 

zro wnowaz onego rozwoju. Rządy, biznes, media i ludzie przywiązują do tego duz ą 

wagę. Ś wiadomie i intensywnie inwestuje się w technologie, efektywnos c , ekologię.  

Ścenariusz A1B (wariant pos redni). Zakłada bardzo szybki wzrost gospodarczy. 

Populacja ros nie do roku 2050 a następnie zmniejsza się. Śzybko są wdraz ane nowe 

i efektywne technologie. Zwiększona wspo łpraca gospodarcza i migracja ludnos ci 

powodują wyro wnywanie poziomu cywilizacyjnego i poziomu dochodo w 

między regionami s wiata. Wariant ten zakłada zro wnowaz ony układ systemo w 

                                                        

34
 Źródło: www.gedanopedia.pl/ 
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energetycznych, powstały w wyniku ro wnomiernego rozwoju wszystkich form 

wytwarzania energii.  

Przewidywane zmiany temperatury i opado w w całym regionie Unii Europejskiej 

w nadchodzących latach opracowane w oparciu o scenariusze A1B (optymalny) i A2 

(najgorszy), moz na stres cic  w kilku, poniz szych, kluczowych punktach: 

 wzrost temperatury w okresie zimowym ma byc  wyz szy w po łnocno-
wschodniej Europie (o +2.5-3.0oC w roku 2050) niz  w Europie południowo-
zachodniej; 

 w okresie zimowym temperatury mogą wzrosnąc  w południowej Europie 
o 2.5 oC do roku 2050; wzrost temperatury będzie miał niekorzystny wpływ 
na większos c  sektoro w przemysłu, na s rodowisko i społeczen stwo; 

 s rednia suma opado w zimą wzros nie na przewaz ającym obszarze Europy; 
niekto re kraje w Europie Po łnocnej mogą odnotowac  wzrost opado w o 
ponad 25% w latach 50-tych XXI wieku; jednak niekto re kraje Europy 
Południowej są bardziej naraz one na obniz enie sumy opado w, co będzie 
miało bezpos rednie konsekwencje dla uz ytkowniko w wody; 

 szacuje się, z e ogo łem s rednia suma opado w w okresie letnim zmaleje 
na przewaz ającym obszarze Europy Południowej, a w niekto rych krajach 
suma opado w moz e spas c  nawet o 50% w latach 50-tych XXI wieku. 
W połączeniu z wysokimi temperaturami w okresie letnim moz e to 
prowadzic  do wzrostu ryzyka wystąpienia niedoboru wody, wpływając 
szczego lnie na sektory gospodarki o wysokim stopniu zuz ycia wody. 

Jednakz e nalez y zwro cic  uwagę, z e modele klimatyczne są ciągle ulepszane, 

a wątpliwos ci wynikające ze zmiennos ci klimatu, skali analizowanych obszaro w, skali 

przyszłych emisji gazo w cieplarnianych, wiedzy naukowej na temat składniko w 

systemu klimatycznego i wewnętrznych wzajemnych oddziaływan , prowadzą 

do zastosowania ro z nych modeli klimatycznych. W konsekwencji czego, istnieje 

zagroz enie prezentowania sprzecznych wyniko w dotyczących zaro wno stopnia, jak 

i przesłanek na temat przewidywanych zmian parametro w klimatu. 

Z raportu opublikowanego przez Komisję Helsin ską pt.: „Climate change in the Baltic 

Śea Area – HELCOM thematic assesment in 2013” wynika, z e jez eli nie zostaną 

zastosowane odpowiednie działania, do kon ca obecnego stulecia s rednia temperatura 

powietrza w południowej częs ci Bałtyku moz e wzrosnąc  o 3–5°C, 

natomiast temperatura wody Bałtyku o 2–4°C. Łagodniejszy klimat moz e wpłynąc  

na zmniejszenie pokrywy lodowej w Bałtyku o 50-80%. Ponadto przewiduje się 

zmiany wielkos ci rocznych opado w: 25–75% wzrost sumy opado w w okresie 

zimowym i spadek o 45% w okresie letnim. Podniesie się poziom morza. 

8.14.1.2 Ocena wpływu obecnych zmian klimatu na ekosystem 
polskiego wybrzeża Bałtyku oraz strefę brzegową 

W dalszym opisie wykorzystano dane z opracowania „Ocena wpływu obecnych 

i przyszłych zmian klimatu na strefę polskiego wybrzez a i ekosystem Morza 

Bałtyckiego” (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Pan stwowy Instytut 

Badawczy Oddział Morski w Gdyni, Gdynia, grudzien  2014). Celem opracowania było 

zidentyfikowanie zaistniałych zmian klimatu w s rodowisku nadmorskim 

oraz wskazanie, kto re z nich stanowią największe zagroz enie dla polskiego wybrzez a. 
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Analizie poddano: temperaturę powietrza, opady, zmiany poziomu morza 

(z uwzględnieniem wezbran  sztormowych i zagadnien  erozji brzegu) 

oraz temperaturę, zlodzenie, zasolenie i kwasowos c  wo d bałtyckich. W opracowaniu 

zaprezentowano zmiennos c  wybranych elemento w klimatu w strefie polskiego 

wybrzez a w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku oraz prognozowane zmiany 

klimatu.  

Na podstawie analiz elemento w meteorologicznych obejmujących okres 

19512010 moz na wysunąc  niz ej podane wnioski. 

Zmiennos c  warunko w klimatologicznych 

 Region Wybrzez a ze względu na wpływ Morza Bałtyckiego charakteryzuje 
się specyficznymi warunkami termicznymi. Na Wybrzez u zimy (0,0○C) 
i jesienie (9,0○C) są cieplejsze niz  na pozostałym obszarze kraju, 
natomiast wiosny (6,8°C ) i lata (16,5°C) – chłodniejsze (w nawiasach 
podano s rednią temperaturę dla pory roku z okresu 1951-2010).  

 Na polskim wybrzez u istotne statystycznie zmiany zachodzą w przypadku 
fal ciepła. Ich roczna liczba zwiększa się o niecały 1 dzien  na 10 lat, a łączny 
roczny czas trwania zwiększa się o 5 do 7 dni na 10 lat. Ś wiadczy to 
o systematycznym wydłuz aniu się okreso w ze szczego lnie wysoką 
temperaturą powietrza. Największy wzrost dni ciepłych obliczono dla stacji 
w Śzczecinie.  

 W przypadku fal chłodu na Wybrzez u występuje tendencja spadkowa, 
zmiany jednak nie są istotne statystycznie.  

 Ś rednie roczne sumy opado w w okresie 1981-2010 wskazują na znaczne 
zro z nicowanie warunko w pluwialnych na Wybrzez u.  

 W wieloleciu 1951-2010 odnotowano wyraz ne zmiany s redniego poziomu 
morza. Zaro wno w skali roku jak i poszczego lnych sezono w, nastąpił 
wyraz ny, przewaz nie istotny statystycznie, wzrost s redniego poziomu 
morza. Ś redni roczny poziom morza na polskim wybrzez u wzrastał 
w tempie ok. 2 cm na dekadę. 

 Zauwaz alny w ostatnich 25 latach wzrost wezbran  sztormowych (wzrost 
liczby sztormo w i s redniego poziomu morza) na południowym Bałtyku 
oraz przewidywane zmiany s wiadczą o zwiększającym się zagroz eniu tymi 
zjawiskami. Zauwaz a się przesunięcie czasowe występowania zagroz enia 
powodziowego oraz wydłuz enie się czasu występowania zagroz enia. 
Zagroz enie powodziami sztormowymi wzrosło ponad dwukrotnie 
pod koniec XX wieku w poro wnaniu z połową wieku. Najmniejsze 
zagroz enie występuje na Helu, gdzie w przebiegu wieloletnim wskaz nika 
rocznego widac  tylko nieznacznie rosnący trend i dosyc  niskie wartos ci. 

Reasumując: 

 obserwuje się wyraz ny systematyczny wzrost frekwencji liczby dni 
gorących w ciągu roku, w konsekwencji czego, systematycznie wydłuz a się 
okres z wysoką temperaturą powietrza;  

 występuje znaczny wzrost s rednich rocznych sum opado w w częs ci 
s rodkowej Wybrzez a;  

 obserwowany jest rosnący trend zmian maksymalnych rocznych poziomo w 
morza z wydłuz eniem czasu występowania zagroz enia powodziowego;  

 systematyczny wzrost poziomu morza i zwiększona aktywnos c  sztormo w, 
zwłaszcza w okresie wiosennym i zimowym, będą wpływac  na destrukcję 
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plaz  i wybrzez y klifowych, a takz e mogą zagrozic  infrastrukturze 
turystycznej (mariny, przystanie, infrastruktura plaz owa i in.).  

Zlodzenie Bałtyku 

 W polskiej strefie przybrzez nej zlodzenie pojawia się tylko podczas 
umiarkowanych i surowych zim, kto re nie występują zbyt często. Polska 
strefa przybrzez na dzieli się na kilka rejono w o odmiennym przebiegu 
zlodzenia: obszar zatok: Pomorska i Gdan ska; obszar zalewo w: Śzczecin ski 
i Wis lany; obszar ujs ciowy rzek oraz obszar wybrzez y otwartego morza. 
Zjawiska lodowe w rejonie otwartego morza występują rzadko. 

 W wieloleciu 1951-2008 odnotowano spadek liczby dni z lodem na polskim 
wybrzez u. Największe tempo spadku liczby dni z lodem zanotowano 
na stacji w Ś winoujs ciu (około 6 dni na 10 lat). 

Reasumując: 

 na polskim wybrzez u obserwuje się coraz cieplejsze zimy (z coraz mniejszą 
liczbą dni z lodem), co wpływa na większą aktywnos c  gospodarczą, rozwo j 
porto w, z eglugi, ryboło wstwa i handlu morskiego; 

 rzadziej występujące surowe zimy często są poprzedzone dłuz szym 
okresem występowania zim łagodnych czy umiarkowanych; 

 obserwowany podczas zim surowych tzw. „pocho d lodu” powoduje 
niszczenie plaz  i wydm, a nawet zagraz a budynkom mieszkalnym (Hel). 

Zmiana warunko w fizycznych wody morskiej 

 Zmiany temperatury i zasolenia wody w morzu są wywoływane 
przez czynniki naturalne takie jak temperatura powietrza, wielkos c  
dopływu wo d rzekami, czy zachodzące w ro z nej skali procesy 
atmosferyczne (między innymi układy cyrkulacyjne nad cies ninami 
i Bałtykiem).  

 Obserwowana słaba tendencja spadkowa pH w wodach przydennych rzędu 
-0,00001/rok w okresie 1980-2013 w polskiej strefie Bałtyku wpisuje się 
w ogo lnooceaniczną tendencję zmian pH. 

 W wodach powierzchniowych natomiast w analizowanym okresie 
tendencja zmian pH była słabo dodatnia i wynosiła 0,00002 /rok, podczas 
gdy dla dziesięciolecia 2004-2013 była słabo ujemna i wynosiła -0,00003 
/rok. 

Reasumując: 

 rosnąca temperatura wody w morzu sprzyjac  będzie introdukcji 
nierodzimych gatunko w;  

 spadek zasolenia w warstwie przydennej Bałtyku poniz ej 11 moz e 
prowadzic  do braku reprodukcji dorsza;  

 wzrost odczynu wody (pH) prowadzi do zaburzenia ro wnowagi 
przyswajania węglanu wapnia przez organizmy fotosyntetyzujące, 
odgrywające kluczową rolę w produktywnos ci ekosystemu. 

Dynamika brzego w południowego Bałtyku 

 Istotnym zagroz eniem jest narastające oddziaływanie budowli 
hydrotechnicznych na abrazję brzegu w związku ze wzrostem 
intensywnos ci proceso w hydrodynamicznych w strefie brzegowej.  
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 Analiza zmian polskiego brzegu Bałtyku wykazała nasilenie erozyjnych 
zmian brzegowych.  

 Wzrost poziomu morza wynosił s rednio 10,6 cm/100 lat.  
 W ostatnich dekadach względny wzrost poziomu morza przebiegał 

z większą prędkos cią.  
 Wzrasta zagroz enie wezbran  sztormowych związane ze zmianą cyrkulacji 

atmosferycznej na bardziej zachodnią, powodującą wzrost prędkos ci 
wiatro w. 

8.14.1.3 Prognozowane zmiany klimatyczne 

Obserwowane i przewidywane zmiany klimatu mają negatywny wpływ 

na funkcjonowanie stref brzegowych w Polsce, co zwykle powoduje utrudnienie 

funkcjonowania gospodarki morskiej. Opro cz oczywistego wpływu wzrostu poziomu 

morza, negatywne zjawiska obejmują przede wszystkim wzrost częstotliwos ci 

występowania i intensywnos ci zjawisk ekstremalnych (silny wiatr, intensywny opad, 

burze, mgły itd.). W przypadku Morza Bałtyckiego odnosi się to do moz liwego wzrostu 

liczby, intensywnos ci oraz czasu trwania sztormo w. 

Ścenariusze zmian warunko w meteorologicznych 

 Ścenariusze wskazują, iz  s rednia roczna temperatura powietrza na polskim 
Wybrzez u w okresie 2011-2030 nie zmieni się istotnie w stosunku 
do wartos ci s rednich z okresu referencyjnego 1971-1990. Przewidywany 
dla scenariuszy emisyjnych B1 i A1B wzrost temperatury nie przekroczy 
0,1°C. Nieznacznie większe zmiany mogą wystąpic  w przypadku 
scenariusza A2, dla kto rego spodziewane jest ochłodzenie w stosunku 
do okresu referencyjnego.  

 Ścenariusze opracowane na podstawie modelu rocznego wskazują, 
iz  roczne sumy opado w w okresie 2011-2030 dla scenariusza emisyjnego 
B1 nieznacznie wzrosną, nieprzekraczający jednak 5%. Dla scenariuszy A1B 
i A2 przewidywany wzrost sum opado w nie przekroczy 3%.  

 W skali roku liczba dni z opadem w okresie 2011-2030 będzie zbliz ona 
do wartos ci z okresu referencyjnego 1971-1990. W przypadku scenariuszy 
emisyjnych B1 i A1B moz e wystąpic  nieznaczny wzrost liczby dni z opadem 
na polskim Wybrzez u przekraczający 2%. Rezultaty dla scenariusza A2 
wskazują, iz  nie nalez y spodziewac  się zauwaz alnych zmian tego elementu. 

Moz na zatem wyciągnąc  wniosek, z e prognozowany wzrost s redniej rocznej 

temperatury na polskim wybrzez u jest mało istotny i nie powinien przekroczyc  0,1°C 

rocznie w okresie 2011-2030. 

Prognozowane zmiany warunko w termohalinowych 

 Prognoza dla Morza Bałtyckiego (ICEŚ 2010) mo wi o spadku zasolenia 
sięgającego od 8% do nawet 50% obecnej jego wartos ci do roku 2100. 
Zasolenie warstwy powierzchniowej w Zatoce Gdan skiej pełni waz ną rolę 
w transporcie morskim. Przy wzros cie tonaz u i zanurzenia jednostek, 
wpływających do porto w polskiego wybrzez a oraz spadkowej tendencji 
zasolenia, wymagane moz e byc  zwiększenie głębokos ci toro w 
podejs ciowych do porto w w Gdyni i Gdan sku w celu utrzymania obsługi 
jednostek juz  wpływających jak ro wniez  nowych, o większej wypornos ci 
i zanurzeniu. 
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 Zakresy i kierunek prognozowanych zmian wartos ci temperatury wody 
na powierzchni morza pozostają w zgodzie z wynikami prognoz zgodnie 
ze scenariuszami zmian klimatycznych B1, A1B i A2. Przewidywany wzrost 
temperatury dla dwo ch pierwszych scenariuszy nie przekroczy +0,1°C, 
dla ostatniego przewidywany jest natomiast nieznaczny spadek. 

 Wobec prognozowanego wzrostu poziomu morza 0,3 m/100 lat, nastąpią 
istotne zmiany zagraz ające bezpieczen stwu coraz większych odcinko w 
brzegu. Najmniejsze niszczenie brzego w wynosiłyby 0,6 m/rok, 
a maksymalne 2 m /rok. 

 Dla wzrostu 1,0 m/100 lat, prognozuje się, z e erozja brzegu wzros nie 
do 0,32 m/rok, a według wyniko w w ostatniej z badanych dekad do 1,6 
m/rok w częs ci zachodniej i do 3,4 m/rok w częs ci wschodniej. 

Ścenariusze zmian występowania zlodzenia Bałtyku 

 Ścenariusze opracowane dla okresu na 2011-2030 pokazują, 
z e w przypadku scenariuszy B1 moz na się spodziewac  spadku liczby dni 
ze zlodzeniem rzędu 20% na wszystkich analizowanych punktach 
pomiarowych, przy czym wartos c  zmiany wzrasta nieznacznie w kierunku 
wschodnim.  

 W przypadku scenariusza A1B skala zmian jest znacznie bardziej 
zro z nicowana i wynosi od niespełna 2% w Helu do niemal 20% 
w Ś winoujs ciu i Gdyni.  

 W przypadku scenariusza emisyjnego A2, spodziewany jest wzrost liczby 
dni ze zlodzeniem wzdłuz  całego wybrzez a – od około 11% w Ś winoujs ciu 
do ponad 30% w Ustce i Helu.  

Ścenariusze zmian poziomu morza wzdłuz  polskiego wybrzez a 

 Ścenariusze opracowane dla okresu na 2011-2030 pokazują, z e s redni 
roczny poziom morza w okresie wzros nie o ok. 4-5 cm w stosunku 
do wartos ci z okresu referencyjnego 1971-1990. 

 Ścenariusze opracowane dla okresu 2081-2100 pokazują, iz  s redni roczny 
poziom morza wzros nie w stosunku do wartos ci s rednich z okresu 1971-
1990 w zalez nos ci od scenariusza. Najmniejszy wzrost jest spodziewany 
dla scenariusza emisyjnego B1, ale nawet w tym przypadku wyniesie 
ok. 20 cm. W przypadku scenariusza emisyjnego A1B przewidywany wzrost 
s redniego poziomu morza dochodzi do ok. 25 cm, a w przypadku A2 – 
ok. 28 cm.  

 Bardzo duz e mogą byc  zmiany maksymalnego poziomu morza. Wzrost moz e 
wynies c  od ok. 25 cm (B1) do ok. 35 cm, a w zachodniej częs ci Wybrzez a 
nawet do ok. 38 cm (A2). 

8.14.2 Podatność i wpływ analizowanych wariantów 
planowanego przedsięwzięcia na zmiany klimatu 

8.14.2.1 Ocena adaptacji przedsięwzięcia do zmian klimatu 

W niniejszej ocenie przyjęto scenariusz A1B, zaprezentowany w niniejszym rozdziale 

raportu.  

Ocenę adaptacji przedsięwzięcia dokonano w oparciu o „Poradnik przygotowania 

inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych 
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zmian oraz odporności na klęski żywiołowe” (Ministerstwo Ś rodowiska, W-wa, 2015) – 

zwanego dalej „Poradnikiem…”. 

8.14.2.1.1  Zidentyfikowanie obszarów/elementów inwestycji 
wrażliwych na  klimat – analiza wrażliwości  

Okres lono gło wne i drugorzędne zagroz enia związane ze zmianą klimatu 

oraz sporządzono macierz analizy wraz liwos ci planowanego przedsięwzięcia, 

z okres leniem trzech stopni wraz liwos ci na dany czynnik/zagroz enie: 

 Wysoka wrażliwość: Zmienna klimatyczna/zagroz enie moz e miec  znaczący 
wpływ na aktywa i procesy, rezultaty i połączenia transportowe.  

 Średnia wrażliwość: Zmienna klimatyczna/zagroz enie moz e miec  niewielki 
wpływ na aktywa i procesy, rezultaty i połączenia transportowe.  

 Brak wrażliwości: Zmienna klimatyczna/zagroz enie nie ma z adnego wpływu.  

Tabela poniz ej zawiera listę czynniko w, kto re wzięto pod uwagę. Wraz liwos c  oceniano 

w konteks cie kluczowych zagadnien  obejmujących gło wne komponenty łan cucha 

wartos ci tj. aktywa i proces na miejscu realizacji inwestycji oraz rezultaty 

(uz ytkownicy, przychody) i połączenia transportowe. 
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Tabela 78   Macierz analizy wrażliwości planowanego przedsięwzięcia na czynniki/zagrożenia związane ze zmianą klimatu 
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Rezultaty (uz ytkownicy, 
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Wraz liwos c  

na zmiany 

klimatu 

BRAK Ś REDNIA WYŚOKA 

 

Wysoka wrażliwość  zmienna klimatyczna/zagroz enie moz e miec  znaczący wpływ na aktywa i procesy, rezultaty i połączenia transportowe.  

Średnia wrażliwość  zmienna klimatyczna/zagroz enie moz e miec  niewielki wpływ na aktywa i procesy, rezultaty i połączenia transportowe.  

Brak wrażliwości  zmienna klimatyczna/zagroz enie nie ma z adnego wpływu.  
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8.14.2.1.2  Ocena narażenia/ekspozycji przeds ięwzięcia na  zagrożenia 
związane z  klimatem  

Oceny naraz enia/ekspozycji dokonano na podstawie jego połoz enia geograficznego, przyjmując 

charakterystyczne dla tego obszaru zagroz enia związane ze zmianami klimatycznymi, 

na podstawie cytowanego powyz ej „Poradnika…” Ministerstwa Ś rodowiska oraz uszeregowano je 

w trzech poziomach w tabelach poniz ej.   

Tabela 79:   Ekspozycja na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w lokalizacji inwestycji 
(średnia i wysoka wrażliwość na zmiany klimatu) 

Zagrożenia związane 
ze zmianami 

klimatycznymi 
Zakres ekspozycji 

Ekstremalny wzrost 
temperatury powietrza 

Fale upało w oraz susze mogą w ekstremalnych sytuacjach powodowac  obniz enie 
poziomu wody i utrudnienia w z egludze lub wręcz jej uniemoz liwienie 

Ekstremalne opady deszczu 

Zasadniczo ilos c  opadu atmosferycznego i jego forma (ciekła, czy stała) nie stanowią 
zagroz enia dla regionu. Moz liwe jest wystąpienie opadu atmosferycznego o sumie 
dobowej rzędu 150 mm i na tyle wysokim natęz eniu, z e moz liwy jest opad deszczu 
o wysokos ci 35-40 mm w ciągu 1 godziny. Zjawiska tego typu, charakterystyczne są 
dla ciepłej pory roku (maj-paz dziernik).  
Moz liwe są intensywne opady s niegu, tworzące w ciągu doby trwałą pokrywę s niez ną 
o wysokos ci do 50-60 cm. Wzrost temperatury powietrza w ciepłej porze roku moz e 
skutkowac  wzrostem częstos ci występowania opado w gradu a takz e wielkos ci gradzin. 
Nie bez znaczenia jest moz liwos c  wystąpienia marznącego opadu deszczu w wyniku, 
kto rego moz liwe jest zniszczenie napowietrznych linii energetycznych, czy tez  ich 
konstrukcji nos nych. 
Wspo łczesna zmiana klimatu powinna sprzyjac  wzrostowi prawdopodobien stwa 
wystąpienia opado w silnych i nawalnych, jednak opady o cechach wymienionych 
powyz ej będą nadal nalez ec  do wyjątkowo rzadkich, wręcz unikalnych. 
Prawdopodobny, ale nie potwierdzony wynikami modeli klimatycznych moz e byc  
wzrost liczby przypadko w występowania w chłodnej porze roku osado w takich, jak 
gołoledz , znacznie rzadziej szadz .  

Maksymalna prędkos c  wiatru 

Teren ten jest silnie naraz ony na oddziaływanie wiatro w, szczego lnie tych wiejących 
z sektora zachodniego i po łnocno-zachodniego. Poniewaz  teren inwestycji jest silnie 
przekształcony przez człowieka, przepływ powietrza jest silnie zaburzony przez co 
moz e dochodzic  do efekto w tunelowania (wzmacniania), jak i osłabiania wiatru. 
Zakres tych zmian nie powinien byc  jednak istotnie większy niz  obserwowany 
w innych miejscach Tro jmiasta.  
Postępująca zmiana klimatu przejawiac  się powinna we wzros cie zaro wno s redniej 
prędkos ci wiatru, jak i częstszym występowaniu wiatro w o duz ych prędkos ciach. 
Zmiany te nie będą jednak na tyle silne, aby stosunki anemologiczne (tj. te odnoszące 
się do charakterystyk wiatru) we wschodniej częs ci polskiego wybrzez a były takie, 
z e zagroz enia z nimi związane przewyz szałyby te, kto re aktualnie występują wzdłuz  
holenderskiego czy niemieckiego wybrzez a Morza Po łnocnego. 

Względny wzrost poziomu 
morza 

Zagroz enia związane z kro tko oraz długookresowymi zmianami poziomu morza będą 
się potęgowac  w czasie w związku z nasilaniem się globalnego ocieplenia. Jednak skala 
spodziewanych zmian nawet do kon ca XXI wieku nie spowoduje istotnego wzrostu 
zagroz enia dla ruchu statko w po torze wodnym oraz nabrzez y 

Burze/sztormy 

Wskutek globalnych zmian klimatu postępuje rozszerzanie się strefy zwrotnikowej 
na po łnoc, co powoduje częstszy dopływ do Polski rozgrzanego powietrza 
zwrotnikowego. Powietrze to, zderza się z chłodnym powietrzem z rejono w polarnych, 
co w okresie letnim powoduje intensyfikację burz i nawałnic, a tym samym moz e 
skutkowac  zaburzeniami ro wniez  w transporcie morskim. 

Powodzie  

Zwiększenie s redniej prędkos ci wiatru i częstsze występowanie wiatro w o duz ych 
prędkos ciach, w połączeniu ze wzrostem poziomu morza moz e prowadzic  
do częstszego występowania zjawisk sztormowych, niekiedy skutkujących 
podtopieniami na obszarach przybrzez nych. Ponadto w warunkach sztormowych 
utrudnione będzie przemieszczanie się jednostek pływających po torze wodnym. 
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Tabela 80:   Ocena narażenia/ekspozycji planowanego przedsięwzięcia na czynniki/zagrożenia 
związane ze zmianą klimatu - obecne i prognozowane 

Stopień ekspozycji Czynnik/zagrożenie związane ze zmianą klimatu 

Wysoki 
Ekstremalne opady deszczu, maksymalna prędkos c  wiatru, wzrost poziomu 
morza, burze/sztormy. 

Ś redni 
Ekstremalny wzrost temperatury powietrza, powodzie, temperatura wody 
morskiej 

Brak 

Śtopniowy wzrost temperatury powietrza, stopniowe zmiany opado w, 
s rednia prędkos c  wiatru, wilgotnos c , dostępnos c  wody, wskaz nik pH 
oceano w, erozja wybrzez y, erozja gleby, zasolenie gleby, poz ary, jakos c  
powietrza, niestabilnos c  ziemi, efekt miejskiej wyspy ciepła, długos c  sezonu 
wegetacyjnego 

 

8.14.2.1.3  Ocena podatności przedsięwzięcia  na  zagrożenia związane 
ze  zmianą klimatu  

W oparciu o dokonane powyz ej analizy wraz liwos ci i ekspozycji planowanej inwestycji, w tabeli 

poniz ej okres lono poziom jego podatnos ci na zmiany klimatyczne w postaci macierzy.  

Tabela 81   Macierz podatności planowanego przedsięwzięcia na zmiany klimatyczne – obecne 
i prognozowane 
  Stopień ekspozycji 
  Brak Średni Wysoki 

W
ra

żl
iw

o
ść

 

Brak 

 stopniowy wzrost temperatury 
powietrza,  

 stopniowe zmiany opado w, 
 s rednia prędkos c  wiatru,  
 wilgotnos c ,  
 promieniowanie słoneczne, 
 dostępnos c  wody, 
 wskaz nik pH oceano w, 
 erozja wybrzez y, 
 erozja gleby,  
 zasolenie gleby,  
 poz ary, 
 jakos c  powietrza,  
 niestabilnos c  ziemi,  
 efekt miejskiej wyspy ciepła,  
 długos c  sezonu wegetacyjnego. 

- - 

Średnia  temperatura wody morskiej 

 ekstremalny wzrost 
temperatury 
powietrza, 

 powodzie. 

 wzrost poziomu 
morza. 

Wysoka - - 

 ekstremalne opady 
deszczu,  

 maksymalna 
prędkos c  wiatru,  

 burze/sztormy. 
 

Podatność na zmiany 

klimatyczne 
BRAK Ś REDNIA WYŚOKA 
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Z powyz szej analizy wynika, z e planowane przedsięwzięcie charakteryzuje się największą 

podatnos cią na takie czynniki/zagroz enia związane ze zmianami klimatycznymi jak: 

 wzrost poziomu morza, 
 ekstremalne opady deszczu,  
 maksymalna prędkos c  wiatru,  
 burze/sztormy. 

Jest to spowodowane usytuowaniem planowanego przedsięwzięcia na obszarze morskim, 

w strefie przybrzez nej, charakteryzującej się występowaniem gwałtownych zjawisk pogodowych 

mogących spowodowac  okresowe utrudnienia przy jego realizacji i eksploatacji oraz stopniowym 

wzrostem poziomu morza, związanym z globalnym ociepleniem. 

8.14.2.1.4  Ocena ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych  ze  zmianą 
klimatu  

W oparciu o analizę podatnos ci planowanego przedsięwzięcia na czynniki/zagroz enia związane 

ze zmianami klimatycznymi, poniz ej przedstawiono ocenę ryzyka wystąpienia tych zjawisk i ich 

wpływu na inwestycję w konteks cie: 

 zniszczenia s rodko w trwałych/aktywo w/aspekto w inz ynieryjnych/ aspekto w 
operacyjnych, 

 bezpieczen stwa i zdrowia, 
 s rodowiska naturalnego, 
 społecznym, 
 reputacji/opinii. 

Ocenę wpływu zmian klimatycznych na ww. zagadnienia wykonano w oparciu o 5-stopniową 

skalę, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Ś rodowiska zawartymi w „Poradniku…” – Tabela 

poniz ej. 

Tabela 82:   Ocena skutków/konsekwencji dla różnych obszarów ryzyka 

Wpływa na: 

Skala skutków/wpływu zmian klimatycznych 
1 2 3 4 5 

Nieistotne Łagodne Umiarkowa-ne Duże 
Drastyczne/ 

katastrofal-ne, 
klęska żywiołowa 

Zniszczenie środków 
trwałych/aktywów/a
spektów 
inżynieryjnych/ 
aspektów 
operacyjnych 

Oddziaływanie 
można 
zniwelować 

w drodze 
standardowej 
działalności 

Niekorzystne 
zdarzenie, 
którego skutki 

można 
zniwelować, 
zachowując 
ciągłość działań 

Poważne 
zdarzenie, które 
wymaga 

dodatkowych 
działań 
interwencyj-
nych, 
z zachowaniem 
ciągłości działań 

Krytyczne/istotne 
zdarzenie, które 
wymaga działań 

interwencyjnych/n
adzwyczajnych, 
z zachowaniem 
ciągłości działań 

Katastrofa 
potencjalnie 
prowadząca 

do zamknięcia 
lub zniszczenia 
elementu środków 
trwałych/ 
aktywów/sieci 

Bezpieczeństwo 
i zdrowie 

Przypadki 
wymagające 
udzielenia 

pierwszej 
pomocy  

Niewielki uraz, 
przypadek 
wymagający 

leczenia 
medycznego 
lub przypadek 

skutkujący 
ograniczoną 
zdolnością 
do pracy 

Poważny uraz 
lub wypadek 
skutkujący 

niezdolnością 
do pracy  

Rozległy uraz 
lub wiele urazów, 
trwały uraz 

lub niepełnospraw
-ność  

Ofiara śmiertelna 
lub ofiary 
śmiertelne  
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Wpływa na: 

Skala skutków/wpływu zmian klimatycznych 
1 2 3 4 5 

Nieistotne Łagodne Umiarkowa-ne Duże 
Drastyczne/ 

katastrofal-ne, 
klęska żywiołowa 

Środowisko 
naturalne 

Brak wpływu 
na referencyjny 

stan 
środowiska. 
Wpływ 
ograniczony 
do obszaru 
źródłowego. 

Działania 
naprawcze 
niewymagane  

Oddziaływanie 
skutków 

w ramach granic 
terenu inwestycji. 
Działania 
naprawcze 
prowadzone 
przez 1 miesiąc 

od wystąpienia  
oddziaływania 

Umiarkowane 
szkody 

z potencjalnie 
bardziej 
rozległymi 
skutkami. 
Działania 
naprawcze 

prowadzone 
przez 1 rok  

Znaczące szkody 
ze skutkami 

widocznymi 
lokalnie. Działania 
naprawcze 
prowadzone 
przez okres 
dłuższy niż 1 rok. 

Wykroczenie poza 
przepisy, normy 
lub wymogi 
określone 
w pozwoleniach 
dotyczących 
ochrony 

środowiska  

Znaczące szkody 
o rozległych 

skutkach. 
Działania 
naprawcze 
prowadzone 
przez okres 
dłuższy niż 1 rok. 

Ograniczona 
możliwość  
pełnej 
rewitalizacji/przyw
rócenia funkcji 
i jakości 
środowiska  

Społeczne Brak wpływu 

na społeczeństw
o  

Miejscowe, 

tymczasowe 
skutki 
dla społeczeństwa  

Miejscowe, 

długotrwałe 
skutki 
dla społeczeńst
wa  

Brak ochrony 

dla grup osób 
ubogich 
lub słabszych 
grup społecznych. 

Długotrwałe 
skutki 
dla społeczeństwa 
na terenie całego 
kraju  

Utrata 

przyzwolenia 
na działalność 
ze strony 
społeczeństwa. 

Protesty ze strony 
społeczności  

Reputacja/ opinia Miejscowy, 
tymczasowy 
wpływ na opinię 
publiczną  

Miejscowy, 
krótkoterminowy 
wpływ na opinię 
publiczną  

Miejscowy, 
długoterminowy 
wpływ na opinię 
publiczną, 
niekorzystne 
doniesienia 
w lokalnych 

mediach  

Krótkoterminowy 
wpływ na opinię 
publiczną w całym 
kraju; negatywne 
doniesienia 
w mediach 
o zasięgu 

krajowym  

Długoterminowe 
skutki w całym 
kraju, 
z możliwością 
oddziaływania 
na stabilność rządu  

Ocenę ryzyka wykonano w formie macierzy, przedstawiającej prawdopodobien stwo wystąpienia 

oddziaływan  klimatycznych na planowane przedsięwzięcie o skali skutko w/wpływu związanego 

ze zmianami klimatycznymi okres lonej powyz ej. Prawdopodobien stwo zdarzenia w okresie 

realizacji i eksploatacji inwestycji oparto na 5-stopniowej skali, przedstawionej w Tabeli poniz ej. 

Tabela 83:   Skala oceny prawdopodobieństwa wystąpienia oddziaływania 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia związanego ze zmianą klimatu 

1 2 3 4 5 
Bardzo mało 

prawdopodobne 
Mało prawdopodobne 

Umiarkowanie 
prawdopodobne 

Prawdopodobne Prawie pewne 

Bardzo małe 
prawdopodobieństw

o wystąpienia  

W kontekście 
obecnych praktyk 

i procedur 
wystąpienie danego 
zdarzenia jest mało 

prawdopodobne  

Zdarzenie 
o podobnym 

profilu/ 
w podobnych 

okolicznościach 
zaszło już w kraju  

Istnieje duże 
prawdopodobieństw
o zajścia zdarzenia  

Istnieje bardzo 
duże 

prawdopodobieństw
o wystąpienia 

zdarzenia, 
zdarzenie może się 

kilkakrotnie 
powtórzyć  

5% 
prawdopodobieństw
o zajścia zdarzenia 

w skali roku  

20% 
prawdopodobien stwo 

zajs cia zdarzenia 
w skali roku 

50% 
prawdopodobien stwo 

zajs cia zdarzenia 
w skali roku 

80% 
prawdopodobien stwo 

zajs cia zdarzenia 
w skali roku 

95% 
prawdopodobien stwo 

zajs cia zdarzenia 
w skali roku 
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Macierz ryzyka dla planowanego przedsięwzięcia opracowaną w oparciu o powyz sze dane 

przedstawiono w Tabeli poniz ej.  

Tabela 84:   Macierz ryzyka 

Wpływa na: 

Skala skutków/wpływu zmian klimatycznych na przedsięwzięcie 

1 2 3 4 5 

Nieistotne Łagodne 
Umiarko-

wane 
Duże 

Drastyczne/k

atastrofalne, 

klęska 

żywiołowa 

Zniszczenie środków 

trwałych/aktywów/ aspektów 

inżynieryjnych/ aspektów 

operacyjnych 

A, B, C, D A, B, D B, D B, D B, D 

Bezpieczeństwo i zdrowie A, B, D B, D B, D B, D B, D 

Środowisko naturalne A, B, D B, D B, D   

Społeczne A, B, C, D B, D    

Reputacja/opinia B, D B, D    

Objas nienia: 

 Kolorami oznaczono prawdopodobien stwo wystąpienia danego skutku. 
 Literami oznaczono czynnik/zagroz enie dla kto rego Projekt charakteryzuje się największą podatnos cią 

i powodujące dany skutek (dla prawdopodobien stwa 20%): 
A- ekstremalne opady deszczu 

B - maksymalna prędkos c  wiatru 

C - wzrost poziomu morza 

D - burze/sztormy 

W wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka wystąpienia zagroz en  dla planowanej inwestycji 

związanych ze zmianą klimatu moz na stwierdzic , z e największym prawdopodobien stwem 

cechują się zdarzenia o nieistotnym wpływie na zagadnienia związane gło wnie ze s rodowiskiem 

naturalnym i czynnikami społecznymi. Natomiast zagroz enia, kto re mogłyby skutkowac  duz ym 

i drastycznym wpływem na przedsięwzięcie, kto re mogłyby znacząco utrudnic  jego budowę 

lub eksploatację, charakteryzują się bardzo małym prawdopodobien stwem. 

Ryzyko dla czynniko w/zagroz en  zmian klimatycznych, dla kto rych planowane przedsiewzięcie 

charakteryzuje się największą podatnos cią w trakcie jego realizacji tj.: 

 ekstremalne opady deszczu, 
 maksymalna prędkos c  wiatru, 
 burze/sztormy, 

moz na oszacowac  co najwyz ej jako s rednie, nie zagraz ające jego wykonalnos ci a wymagające 

jedynie dodatkowych działan  interwencyjnych, z zachowaniem ciągłos ci działan . Działaniami 

interwencyjnymi będą przed wszystkim: zabezpieczenie terenu budowy i sprzętu budowlanego 
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w przypadku wystąpienia ostrzez en  o moz liwos ci wystąpienia ekstremalnych zjawisk 

pogodowych oraz naprawa ewentualnych uszkodzen  po ich ustąpieniu. 

W trakcie eksploatacji czynnikami, kto re mogą wpłynąc  na jego trwałos c  oraz utrudnic  jego 

uz ytkowanie są przede wszystkim maksymalne prędkos ci wiatru, ekstremalne zlodzenia 

oraz burze/sztormy, mogące powodowac  uszkodzenia nabrzez y i ich wyposaz enia (pachoło w, 

odbojnic, latarni), spłycenia toru wodnego, zakło cenia ruchu statko w czy czasowego wyłączenia 

z eksploatacji. Jednak ryzyko związane z tymi zmianami moz na okres lic  co najwyz ej jako s rednie, 

nie zagraz ające jego wykonalnos ci a wymagające jedynie dodatkowych działan  interwencyjnych 

(naprawa uszkodzen  nabrzez y i uzupełnienie ich wyposaz enia, prace podczyszczeniowe toru 

wodnego).  

Nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na klimat oraz klimatu 

na przedsięwzięcie. Inwestycja nie jest w znacznym stopniu naraz ona na skutki wynikające 

ze zmian klimatu ani ryzyka uszkodzenia na skutek działania ekstremalnych zdarzen  

pogodowych. Natomiast jest dostosowana do pracy w zmiennych warunkach pogodowych 

(gwałtowne opady, sztormy itd.), co w znacznym stopniu wyeliminuje ryzyko uszkodzenia. 

8.14.2.2 Zidentyfikowanie i ocena opcji adaptacyjnych 

Odpornos c  przedsięwzięcia na zjawiska klimatyczne zapewniono poprzez zastosowanie 

konstrukcji nabrzez y typu cięz kiego tak, by wytrzymały ruch kry lodowej. Trwałos c  konstrukcji 

zapewnią stalowe s cianki szczelne, kombinowane o duz ym wskaz niku wytrzymałos ci oraz ich 

kotwienie. Ponadto przewiduje się oczepy z mrozoodpornego i wodoszczelnego betonu 

o wysokiej klasie wytrzymałos ci. Przewidziano pogłębienie akwenu przy nabrzez ach, co pomoz e 

uniknąc  piętrzenia się kry lodowej w przypadku niekorzystnych wiatro w. Okresowe roboty 

podczyszczeniowe/pogłębiarskie umoz liwią pracę większych lodołamaczy, co w efekcie zlodzenia 

szlaku wodnego umoz liwi utrzymanie stałej rynny a takz e eliminuje efekt spłycenia toru 

wodnego dla z eglugi. 

Parametry odwodnienia terenu i nabrzez y uwzględniają występowanie ekstremalnych opado w 

deszczu, zapobiegając lokalnym podtopieniom. Przy projektowaniu rzędnej korony nabrzez y 

będzie uwzględniony efekt globalnego ocieplenia i zwiększony projektowy poziom wody 

o prognozowany wzrost poziomu morza według zalecen  IPCC.  

Działaniami organizacyjnymi w trakcie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia 

będą:  

 zaplanowanie odpowiedniego do nadmorskich warunko w atmosferycznych 
harmonogramu robo t,  

 przestrzeganie przepiso w portowych,  
 ciągły monitoring Regionalnego Śystemu Ostrzez en  o moz liwos ci wystąpienia 

ekstremalnych zjawisk pogodowych i powodzi i udzielanych przez Kapitanat Portu 
Gdan sk informacji o warunkach z eglugi, 

 funkcjonowanie w ramach Portu Gdan sk Os rodka Ratownictwa, kto ry spełnia funkcję 
Centrum Koordynacyjno-Ratowniczego zrzeszającego w sobie wszystkie słuz by 
ukierunkowane na zachowanie bezpieczen stwa w porcie. 

Pozostałe ryzyka klimatyczne, na kto re Projekt wykazuje brak podatnos ci nie wymagają działan  

adaptacyjnych zapewniających jego odpornos c  na zmiany klimatyczne. 

 



Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  310 / 373 

8.14.3 Wpływ planowanego przedsięwzięcia na klimat 

Przedsięwzięcie nie będzie w istotny sposo b wpływac  na globalne zmiany klimatyczne. Gło wnym 

z ro dłem emisji gazo w cieplarnianych będzie spalanie paliw (olej napędowy) w silnikach s rodko w 

transportu i maszyn roboczych oraz jednostek pływających przy realizacji i eksploatacji 

planowanej inwestycji.  

Podstawową zasadą ograniczającą emisję gazo w cieplarnianych, a tym samym zmniejszającą 

wpływ na klimat planowanej inwestycji, będzie wykorzystanie sprawnych technicznie maszyn, 

urządzen  i pojazdo w z aktualnymi badaniami technicznymi oraz racjonalne wykorzystanie paliw 

(olej napędowy). Działania te mogą miec  wpływ na ograniczenie emisji, a tym samym mogą 

minimalizowac  oddziaływanie przedsięwzięcia na zmiany klimatu. W ramach planowanego 

przedsięwzięcia, w celu ograniczenia emisji m.in. gazo w cieplarnianych, przewiduje się instalację 

suwnic zasilanych energią elektryczną oraz budowę przyłączy elektrycznych w nabrzez ach. 

Wielkos c  emisji związana z budową i eksploatacją terminala  w konteks cie globalnego 

ocieplenia i zmian klimatu będzie miała znaczenie pomijalne. 
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9 Oddziaływanie na środowisko w sytuacjach awaryjnych, w tym 
w razie poważnej awarii przemysłowej oraz w przypadku innych 
zagrożeń, w tym katastrofy naturalnej lub budowlanej  

9.1 Rodzaje zdarzeń awaryjnych i innych zagrożeń  

W trakcie budowy lub eksploatacji terminalu DCT moz e dochodzic  do następujących sytuacji, 

kto re mają charakter awarii lub innego zagroz enia o moz liwych negatywnych skutkach 

dla s rodowiska:  

 poz ary, wybuchy i związane z nimi emisje oraz wpływ s cieko w poz arowych na zbiorniki 

wodne,  

 wycieki do gleby i wo d / emisje do atmosfery chemikalio w,  

 awarie urządzen  zabezpieczających lub redukujących zrzuty zanieczyszczen  

do s rodowiska,  

 zakło cenia w dostawie wody, prądu, gazu i innych medio w,  

 zagroz enia związane z okoliczną fauną i florą,  

 inne niekontrolowane uwolnienia energii i substancji.  

Zdarzenia te mogą byc  skutkiem kolizji statku z nabrzez em lub statku ze statkiem, mogą byc  one 

wywołane uderzeniem kontenera wskutek powyz szych lub innych zdarzen  – wo wczas moz e 

dojs c  do wycieku paliwa lub zawartos ci kontenero w, moz e ro wniez  dojs c  do uszkodzenia 

nabrzez a, w skrajnym przypadku do uszkodzenia/przewro cenia suwnicy itp.  

Zdarzenia, kto re mogą skutkowac  wywołaniem poz aru mogą byc  ro wniez  spowodowane 

przez pracę podwykonawco w, np. przez nieprawidłowe wykonywanie prac poz arowo 

niebezpiecznych.  

Czynnikiem naturalnym, kto ry mo głby zagraz ac  terminalowi jets ro wniez  powo dz , a w fazie 

budowy zagroz eniem specjalnym jest to wynikające z potencjalnego zalegania na dnie lub 

pod dnem przedmioto w wybuchowych pochodzenia wojskowego.  

Terminal nie jest przedmiotem przepiso w o powaz nych awariach, gdyz  substancje niebezpieczne, 

kto re są składowane na terminalu znajdują się tu w trybie transpotowym i podlegają przepisom 

związanym z przemieszczaniem materiało w niebezpiecznych po drogach wodnych, kołowych 

i kolejowych (IMDG, ADR, RID).  

Procedury i instrukcje oraz inne dokumenty wewnętrzne opisujące sposo b zapobiegania 

awariom, przygotowania do ewentualnej awarii oraz reagowania na awarie są elementami 

zarządzania zakładem – ro wniez  w ramach systemu zarządzania s rodowiskowego zgodnego 

z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 

z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania 

i audytu we Wspo lnocie (EMAŚ). W związku z tym podlegają okresowym audytom wewnętrznym 

i zewnętrznym oraz ogo lnej zasadzie ciągłego doskonalenia, co oznacza, z e są przedmiotem 

modyfikacji, dostosowania do potrzeb, zwiększenia ich włas ciwos ci, skutecznos ci i praktycznos ci.  

9.2 Faza budowy 

Podczas rozbudowy Terminalu DCT, gło wnymi z ro dłami awarii i wypadko w oraz wynikających 

z nich zagroz en  moz e byc  praca jednostek pływających, pogłębiających akwen Portu Po łnocnego 

oraz refulujących pozyskany urobek w celu zalądowienia pirsu terminalowego.  
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Zdarzenia awaryjne związane z pracą jednostek pływających mogą prowadzic  

do zanieczyszczenia wo d niewielkimi rozlewami ropopochodnych (paliw). Port Po łnocny posiada 

odpowiednie wyposaz enie m.in. w postaci łapaczki przeciwrozlewowej, zapo r pływających 

oraz sorbento w do usuwania ropopochodnych z akweno w portowych (omo wione w częs ci 

dotyczącej eksploatacji).  

W obrębie tereno w lądowych lub zalądowionych ewentualne drobne wypadki i niewielkie 

uwolnienia ro z nego rodzaju substancji nie będą wpływac  na stan s rodowiska. Przedsiębiorstwa 

wykonujące prace budowlano–montaz owe powinny byc  wyposaz one w sprzęt do usuwania 

skutko w niewielkich zdarzen  awaryjnych tego rodzaju. 

9.3 Faza eksploatacji 

W fazie eksploatacji Terminalu powstałego w wyniku realizacji Przedsięwzięcia mogą wystąpic  

ro z nego rodzaju wypadki i towarzyszące im zdarzenia awaryjne z udziałem s rodko w transportu: 

statko w, suwnic, ciągniko w, samochodo w i – poza terenem realizacji przedsięwzięcia – wagono w 

kolejowych. W zdecydowanej większos ci nie będą one, poza zagroz eniem zdrowia i z ycia 

pracowniko w obsługi, powodowac  zagroz enia s rodowiska. 

Najpowaz niejsze, ze względu na konsekwencje techniczne, mogą byc  kolizje statek 

(kontenerowiec) – nabrzez e Terminalu. W tego rodzaju przypadkach niezwykle rzadko dochodzi 

do jakiegokolwiek wpływu na s rodowisko. Podczas przeładunko w kontenero w w relacji statek – 

nabrzez e lub odwrotnie, podczas ustawiania na placach składowych lub mocowania 

na ciągnikach samochodowych lub platformach kolejowych moz e dojs c  do kolizji, w kto rej 

powaz nemu uszkodzeniu ulegnie pojedynczy kontener oraz urządzenie przeładunkowe 

lub s rodek transportu. Tego rodzaju awarie polegac  będą na uszkodzeniach mechanicznych, 

bez powodowania jakichkolwiek zagroz en  s rodowiska. W przypadku, kiedy w kontenerze będą 

znajdowac  się ładunki niebezpieczne, w przypadku rozszczelnienia moz e dojs c  do uszkodzenia 

ro z nego rodzaju substancji i materiało w o charakterze toksycznym, palnym, wybuchowym, 

z rącym itp. Ryzyko takiego zdarzenia jest minimalne, gdyz  odsetek kontenero w z ładunkami 

niebezpiecznymi jest niewielki. Kontenery z ładunkami niebezpiecznymi będą składowane 

w wyznaczonym miejscu, zgodnie z zasadami przyjętymi przy transporcie kontenero w 

z ładunkami niebezpiecznymi, terminal będzie wyposaz ony w ciągniki z wanną odstawczą 

na kontenery cieknące. W przypadku stwierdzenia wycieku kontener będzie umieszczany 

w wannie – zebrany odciek będzie traktowany jako odpad i będzie przekazywany 

do uprawnionych podmioto w do przetworzenia lub unieszkodliwienia.  

Generalnie terminal kontenerowy przeznaczony jest do przeładunku towaro w w kontenerach 

w relacjach statek ląd i odwrotnie. Podstawowy asortyment stanowią materiały niepalne 

lub trudno zapalne przemieszczane w kontenerach tj. opakowaniach niepalnych. Śkładowanie 

zorganizowane jest w postaci bloko w wydzielonych pasami komunikacyjnymi. Taka organizacja 

oraz asortyment pozwala wykluczyc  duz e zagroz enie awarią, czy zagroz enie poz arowe. Ochrona 

poz arowa terminalu będzie realizowana w oparciu o: 

 rozwiązania techniczne obiekto w spełniające wymagania przepiso w z zakresu ochrony 
przeciwpoz arowej, w tym drogi poz arowe na placach,  

 siec  hydrantową zapewniającą wymaganą ilos c  wody do celo w gas niczych,  
 instalacje wykrywania i przekazywania informacji na temat zagroz en  do punkto w 

dyz urnych,  
 przeszkoloną i zapoznaną z zagadnieniami ochrony przeciwpoz arowej załogę, 
 wspo łpracę z Portową Śtraz ą Poz arną „Florian” w zakresie ratownictwa i dyz uro w 

w trakcie przeładunku materiało w niebezpiecznych. 
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Do postępowania z kontenerami z substancjami niebezpiecznymi zostaną zastosowane zasady 

i przepisy postępowania wynikające z: 

 międzynarodowej konwencji o bezpieczen stwie z ycia na morzu ŚOLAŚ uchwalonej w dniu 
1 listopada 1974 przez Międzynarodową Konferencję ds. Bezpieczen stwa Z ycia na Morzu 
(Międzynarodowy kodeks ładunko w niebezpiecznych IMDG), 

 międzynarodowej konwencji sporządzonej w Genewie dnia 30 wrzes nia 1957 r. dotyczącej 
drogowego przewozu towaro w i ładunko w niebezpiecznych (ADR), 

 konwencji z dnia 9.05.1980 r. o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) 
(Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towaro w niebezpiecznych) (RID).  

Odpowiednie przygotowanie do sytuacji awaryjnych, w tym poz aru, prowadzi do tego, 

z e ograniczone zostaną wielkos c  oraz zasięg emisji wynikających ze zdarzenia awaryjnego. 

Nowe obszary objęte działalnos cią DCT zostaną ro wniez  objęte wdroz onym w DCT systemem 

zarządzania s rodowiskowego zweryfikowanym pozytywnie na zgodnos c  z wymaganiami EMAŚ35. 

Wspomniane powyz ej postępowanie w przypadku sytuacji awaryjnych objęte jest tym systemem 

i regulowane m.in. poprzez procedurę:  

 DCT/ŚOP/ŚC/47.xx „Gotowos c  na awarie i reagowanie na awarie s rodowiskowe 
i energetyczne”, kto ra okres la zasady identyfikacji potencjalnych sytuacji awaryjnych, tryb 
postępowania przy planowaniu, prowadzeniu i dokumentowaniu działan  antyawaryjnych 
i usuwaniu skutko w zaistniałych sytuacji. Zgodnie z tą procedurą identyfikacja 
potencjalnych sytuacji awaryjnych odnosi się do wszystkich obiekto w i proceso w (w tym 
działan  inwestycyjnych); obejmuje:  

o poz ary, wybuchy i związane z nimi emisje oraz wpływ s cieko w poz arowych 
na zbiorniki wodne,  

o wycieki do gleby i wo d / emisje do atmosfery chemikalio w,  
o awarie urządzen  zabezpieczających lub redukujących zrzuty zanieczyszczen  

do s rodowiska,  
o zakło cenia w dostawie wody, prądu, gazu i innych medio w,  
o zagroz enia związane z okoliczną fauną i florą,  
o  inne niekontrolowane uwolnienia energii i substancji; 

oraz powiązane z nią procedury:  

 DCT/ŚOP/ŚC/46.xx Procedura dotycząca s rodowiskowego sterowania operacyjnego, 
monitorowania i pomiaro w; 

 DCT/DOC/ŚC/26.xx Plan ochrony przeciwpoz arowej; 
 DCT/DOC/ŚC/61.xx Pracownicy wyznaczeni do zwalczania poz aro w i ewakuacji; 
 DCT/DOC/ŚC/62.xx Pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy; 
 DCT/ŚOP/ŚC/17.xx Procedura dotycząca podwykonawco w i firm usługowych; 
 DCT/ŚOP/ŚC/23.xx Nadzo r nad podwykonawcami  
 DCT/ŚOP/ŚC/25.xx Procedura dotycząca prac niebezpiecznych poz arowo; 
 DCT/ŚOP/ŚC/35.xx Postępowanie powypadkowe dla wypadku przy pracy; 
 DCT/ŚOP/OPŚ/1.11 Obsługa ładunko w niebezpiecznych IMDG; 

i instrukcje:  

 Instrukcja BHP naczepy wanny  
 Instrukcja eksploatacji wanny na odpady ciekłe  
 DCT/DOC/ŚC/88.xx Instrukcja magazynowania wewnątrzzakładowego  
 Instrukcja technologiczna bezpiecznej obsługi kontenero w z materiałami wybuchowymi – 

klasa 1 Kodu IMDG w DCT Gdan sk 

 

                                                        

35 EMAŚ (ang. EcoManagement and Audit Ścheme) to unijny system certyfikacji s rodowiskowej, kto ry funkcjonuje 
w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie 
dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspo lnocie (EMAŚ).  
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Śzczego łowe zasady systemu zapewnienia bezpieczen stwa Portu Gdan sk, kto rym objęty jest 

terminal DCT oraz zasady postępowania z kontenerami z substancjami niebezpiecznymi, kto re 

objęte są specjalnymi uregulowaniami wewnętrznymi zostały omo wione w odrębnych 

podrozdziałach poniz ej.  

9.3.1 Postępowanie z kontenerami z substancjami niebezpiecznymi  

Śzczego łowe kwestie postępowania z kontenerami zawierającymi materiały niebezpieczne 

reguluje procedura wewnętrzna „DCT/SOP/OPS/1.11 Obsługa ładunków niebezpiecznych 

IMDG”. Procedura ta została w całos ci zaprezentowana w Załączniku 9–1.  

Ponadto DCT ma obowiązek stosowac  się do wymagan  wynikających z Zarządzenia 

Porządkowego Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 7 sierpnia 2000 r. w sprawie 

zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia na obszarze morskich portów i przystani leżących w zakresie właściwości 

terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 108, poz.705, Dz. 

Urz. Woj. Warmin sko - Mazurskiego Nr 50, poz.657, ze zmianami). Bezpos rednie wymagania 

wynikające wprost z tego aktu w odniesieniu do kilku typo w sytuacji potencjalnie 

niebezpiecznych zostały zaprezentowane poniz ej i są one rozpoznane w DCT i przyjęte do 

stosowania – częs c  z nich znajduje odzwierciedlenie w ww. procedurze. I tak np. rozdział IV 

Zarządzenia dotyczy ochrony przeciwpoz arowej w transporcie, składowaniu i przeładunku 

materiało w niebezpiecznych i stanowi m.in., co następuje: 

„§ 8. Materiałami niebezpiecznymi zwanymi inaczej towarami niebezpiecznymi albo ładunkami 
niebezpiecznymi są: 

1) substancje i przedmioty sklasyfikowane w Kodeksie IMDG, 

2) substancje wymienione w Kodeksie IBC, 

3) gazy wymienione w Kodeksie IGC, 

4) substancje wymienione w Konwencji MARPOL 73/78: 

- "oleje" wymienione w Aneksie 1 Konwencji MARPOL 73/78, 

- płynne substancje szkodliwe wymienione w Aneksie 2 Konwencji MARPOL 73/78, 

- substancje szkodliwe wymienione w Aneksie 3 Konwencji MARPOL 73/78 a ponadto substancje 
i przedmioty nie wymienione powyżej, lecz: 

- zgłoszone jako niebezpieczne w dokumentach przewozowych, 

- oznaczone jako niebezpieczne na opakowaniach, 

- znajdujące się w opakowaniach, których wygląd wskazuje na niebezpieczny charakter zawartości. 

§ 9. Składowanie materiałów niebezpiecznych. 

1. Składowanie materiałów niebezpiecznych na terenie portu powinno odbywać się zgodnie z planem 
zagospodarowania terenu i z instrukcją technologiczną. Dokumenty te wymagają uzgodnienia z Dyrektorem 
Urzędu Morskiego. 

2. Każda zmiana sposobu użytkowania obiektu lub terenu albo jego części wymaga uzgodnienia z Dyrektorem 
Urzędu Morskiego. 

§ 10. Wszystkie czynności związane z transportem lub składowaniem materiałów niebezpiecznych należy 
wykonywać zgodnie z przepisami o ochronnie przeciwpożarowej i ochronie środowiska określonymi 
w instrukcji technologicznej i według wskazań producenta. 

§ 11. Podczas postoju w porcie statku z materiałami niebezpiecznymi, obowiązuje nadzór przeciwpożarowy 
zgodny z instrukcją technologiczną lub odpowiednio rozszerzony jeżeli kapitan portu uzna to za konieczne. (…) 

§ 13. 1. Stanowiska przeładunkowe materiałów niebezpiecznych, wydzielających łatwopalne gazy, powinny być 
wyposażone w: 

1) urządzenia do wykrywania obecności gazu, 

2) stałe urządzenia gaśnicze, 

3) środki łączności telefonicznej i radiowej oraz sygnalizację alarmową akustyczną i optyczną. 

2. W przypadku braku stałych urządzeń gaśniczych oraz gdy nie pokrywają swoim zasięgiem całego 
stanowiska, łącznie ze statkiem, sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego określa Instrukcja technologiczna 
terminalu.” 

Z kolei rozdział V dotyczy bunkrowania statku paliwem płynnym i stanowi m.in., co następuje:  
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„§ 14. 1. Podczas bunkrowania przy nabrzeżu obowiązuje zakaz prowadzenia na statku prac pożarowo 
niebezpiecznych oraz dokonywania operacji przeładunkowych, stwarzających zagrożenie pożarowe. 

2. Bunkrowanie zbiornikowców przewożących jako ładunek ciecze ropopochodne, chemiczne bądź gazy ciekłe 
luzem, lub nieodgazowanych po ich przewozie odbywa się wyłącznie na warunkach określonych przez kapitana 
portu 

§ 15. W trakcie bunkrowania materiałów pędnych, olejów i smarów, w relacji bunkierka/autocysterna-statek, 
jak również w czasie odbioru ze statku olejów przepracowanych, wód zaolejonych itp. zanieczyszczeń należy 
przestrzegać następujących ustaleń: 

1) w zakresie organizacyjnym: 

a) zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem planowaną operację do oficera dyżurnego kapitanatu portu 
i uzyskać zgodę na czas i miejsce operacji, 

b) ustalić system łączności pomiędzy samochodem/bunkierką a statkiem oraz Portową Strażą Pożarną, 

c) w przypadku bunkrowania cieczy palnych należy wstrzymać na statku i w rejonie przeładunku 
wszelkie prace pożarowo-niebezpieczne (np. cięcie, spawanie itp.), 

d) zapewnić stały nadzór nad bunkrowaniem ze strony dostawcy i odbiorcy, 

e) uzgodnić szybkość napełnienia zbiorników (wydajność pomp autocysterny) podczas bunkrowania; 

2) w zakresie ochrony przeciwpożarowej: 

a) dokonać uziemienia autocysterny, 

b) wystawić podręczny sprzęt gaśniczy (na statku zgodnie z Instrukcją statkową, przy autocysternie 
gaśnicę proszkową lub śniegową i koc gaśniczy), 

c) umieścić tablice ostrzegawcze "Palenie zabronione", a na statku flagę "B" (w nocy czerwone światło), 

3) w zakresie ochrony środowiska przy bunkrowaniu paliwa każdej ilości, statki powinny przestrzegać 
postanowień Konwencji Helsińskiej 92 (Dz. U. z 2000 r. Nr 28 poz. 346, 347) i Konwencji MARPOL 73/78, 
a ponadto: 

a) zabezpieczyć studzienki burzowe przed ew. dostaniem się produktu, w przypadku rozlewu, 

b) zabezpieczyć przyłącza węży (zaworów) wanienką o pojemności minimum 50 litrów-na wypadek 
rozlewu jak również przygotować sorbenty do likwidacji rozlewu, 

c) prowadzić stałą kontrolę szczelności połączeń węży przeładunkowych, 

d) przygotować na statku środki do usuwania drobnych wycieków, 

e) zabezpieczyć szpigaty przed ew. przedostaniem się produktów do wody w przypadku rozlewu 
na pokładzie. 

§ 16. Na bunkrowanie paliwa przez statki na wodach morskich RP należy uzyskać zgodę: 

a) kapitana portu - w przypadku dokonywania operacji na wodach portowych i redzie, 

b) Dyrektora Urzędu Morskiego w przypadku dokonywania operacji na morskich wodach wewnętrznych 
i morzu terytorialnym z wyłączeniem wód, o których mowa w lit. a. (…) 

§ 19. W przypadku rozlewu olejowego/chemicznego należy: 

a) wstrzymać przeładunek, 

b) zawiadomić załogę i przystąpić do likwidacji zagrożenia, 

c) powiadomić kapitana portu przy pomocy najbliższych dostępnych środków łączności, który podejmie 
niezbędne czynności zgodnie z obowiązującymi procedurami.” 

Rozdział VI Zarządzenia dotyczy ruchu wewnątrzportowego pojazdo w przewoz ących materiały 

niebezpieczne i stanowi m.in., co następuje:  

„§ 20. 1. Pojazdy samochodowe używane w porcie do przewozu materiałów niebezpiecznych powinny być 
dostosowane do wymogów obowiązujących przepisów w sprawie przewozu drogowego materiałów 
niebezpiecznych. 

2. Pojazd samochodowy przewożący w porcie materiały szczególnie niebezpieczne, powinien być pilotowany 
przez pojazd oznaczony zgodnie z Kodeksem Drogowym. Do pojazdu samochodowego może być przyczepiona 
nie więcej niż jedna przyczepa. 

3. Pojazdy jadące w tym samym kierunku nie mogą się zbliżać do pojazdu przewożącego materiały 
niebezpieczne na odległość mniejszą niż 30 m.  

4. W porcie, na drogach i placach wewnątrzportowych niedozwolone jest przekraczanie szybkości: 

a) taboru samochodowego - 15 km/h, 

b) wagonów kolejowych - 5 km/h, 

c) innych środków transportu - 10 km/h.” 

Na rysunkach poniz ej zaprezentowano trzy mapy proceso w pokazujące na systemowe podejs cie 

DCT do kwestii zapobiegania awariom i przygotowania do reagowania na awarie.  
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Rysunek 112: Mapa procesu – wycieki płynów z kontenerów 
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Rysunek 113: Mapa procesu obsługi kontenera w przypadku stwierdzenia wycieku płynów – 
Brama wjazdowa (dla celów poglądowych) 
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Rysunek 114: Mapa procesu obsługi kontenera, którego wyciek stwierdzono w trakcie składowania 
na placu, rozładunku ze statku lub pociągu  
  



Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  319 / 373 

9.3.2 Zapobieganie i gotowość do reagowania na awarie na morzu  

W Porcie Gdan sk funkcjonuje, będący elementem systemu krajowego, system zwalczania 

zagroz en  i zanieczyszczen  na morzu, kto rego szczego łową organizację w skali kraju okres la 

Rozporządzenie Rady Ministro w z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu organizacji 

zwalczania zagroz en  i zanieczyszczen  na morzu (Dz.U. 2017 poz. 1631). W Porcie Gdan sk 

wszelkie działania związane ze zwalczaniem zagroz en  i zanieczyszczen  w Porcie odbywają się na 

podstawie „Planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych zarządzanych przez 

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA" zatwierdzonego przez Dyrektora Urzędu Morskiego w 

Gdyni decyzją nr 8201/5/04 z dnia 02.12.2004 r. Plan został zaktualizowany w kwietniu 2012 r. i 

zatwierdzony przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni decyzją nr 076/46/12 z dnia 

22.06.2012 r.  

W DCT obowiązuje wpisujący się w ww. plan ogo lnoportowy „Plan zwalczania zagrożeń i 

zanieczyszczeń wód basenu portowego (DCT/DOC/SC/27.04)”. Plan ten został w całos ci 

zaprezentowany w Załączniku 9–2. Plan ten jest swego rodzaju rozszerzeniem „Planu 

zwalczania zagroz en  i zanieczyszczen  wo d portowych zarządzanych przez Zarząd Morskiego 

Portu Gdan sk ŚA" na akweny wodne w rejonie DCT. Odwołuje się do tych samych zasobo w i tych 

samych ogo lnych procedur postępowania, co plan obowiązujący dla portu. Korzysta z tego, z e na  

terenie Portu Gdan sk działają dwie wyspecjalizowane słuz by, kto re są odpowiednio kompetentne 

i odpowiednio wyposaz one, kto re reagują na wszelkie zgłoszone nieprawidłowos ci. Te słuz by to 

Portowa Śtraz  Poz arna "FLORIAN" Śp. z o.o. oraz Śtraz  Ochrony Portu Gdan sk Śp. z o.o. Ponadto 

DCT odnosi się w tej procedurze do zasobo w Pan stwowej Śtraz y Poz arnej w Gdan sku (w rejonie 

działania JRG-2 Gdan sk Ś ro dmies cie) oraz Morskiej Śłuz by Poszukiwania i Ratownictwa (ŚAR).  

Działania zwalczające zagroz enia i zanieczyszczenia na wodach portowych polegają na: 

o ocenie zagroz enia i jego monitorowaniu, 
o ograniczeniu rozlewu, 
o mechanicznym zbieraniu zanieczyszczen , 
o neutralizacji lub rozproszeniu zanieczyszczenia. 

W chwili obecnej jedynymi preferowanymi metodami usuwania zanieczyszczen  olejowych 

na wodach morskich jest zbieranie mechaniczne lub stosowanie sorbento w. Śtosowanie 

chemicznych dyspergento w dozwolone jest jedynie w nielicznych sytuacjach, gdy powyz sze 

metody są nieskuteczne bądz  niemoz liwe do zastosowania oraz w przypadku, gdy pozostawienie 

warstwy olejowej na wodzie wyrządzi więcej szko d dla s rodowiska niz  zastosowanie s rodko w 

chemicznych. Postępowanie takie wymaga jednak w kaz dym pojedynczym przypadku uzyskania 

zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. 
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9.4 Zagrożenie powodziowe  

Na podstawie udostępnionych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej map zagroz enia 

powodziowego i map ryzyka powodziowego wykonanych z uwagi na wymagania ustawy Prawo 

wodne, a mających swe z ro dło w dyrektywie 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 23 paz dziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, moz na 

stwierdzic , z e obszar przedsięwzięcia nie znajduje się w strefie zagroz enia powodzią, 

gdyz  maksymalny przewidywany poziom morza w tym rejonie, w odniesieniu do sytuacji 

powodziowej o prawdopodobien stwie 0,2%, szacowany jest na 2,5 m, a rzędna nabrzez a 

terminalu wynosi 3,0 m i została wyznaczona na takim włas nie poziomie ro wniez  z uwagi 

na długookresowe przewidywania co do poziomu morza i wezbran  sztormowych.  

 
Rysunek 115: Mapa zagrożenia powodziowego od strony morza, w tym morskich wód 
wewnętrznych. Obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie 
i wynosi raz na 100 lat (1%). Gdańsk – Port Północny, N–34–50–C–d–2 
[Źródło: kzgw.gov.pl] [Mapy powstały w latach 2014–2015 – nie widać na nich zatem terminalu T 2]  
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Rysunek 116: Mapa zagrożenia powodziowego od strony morza, w tym morskich wód 
wewnętrznych. Obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 
raz na 500 lat (0,2%). Gdańsk – Port Północny, N–34–50–C–d–2 
[Źródło: kzgw.gov.pl] [Mapy powstały w latach 2014–2015 – nie widać na nich zatem terminalu T 2] 
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9.5 Inne zagrożenia  

W 2012 r. zostało wykonane opracowanie odnoszące się do kilku warianto w terenu planowanej 

wo wczas budowy terminalu T 2, pt. „Ocena zagroz enia terenu pod względem zalegania 

przedmioto w wybuchowych pochodzenia wojskowego”. Ekspertyzę wykonał inz . Piotr Bik 

(ekspert przysięgły Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w zakresie: materiały wybuchowe, 

wykrywanie i unieszkodliwianie niewypało w oraz przedmioto w wybuchowych – nr rej. 0075 

KIGM; biegły sądowy przy Śądzie Okręgowym w Gdan sku w zakresie: materiały wybuchowe, 

wykrywanie i unieszkodliwianie niewypało w oraz przedmioto w wybuchowych – decyzja nr Adm. 

0142 – 178 / 05; posiadający uprawnienia WITU nr 107/2009 do nadzoru i prowadzenia prac 

z zakresu oczyszczania tereno w z materiało w wybuchowych, w tym ich niszczenia przy uz yciu 

materiało w wybuchowych przeznaczonych do uz ytku cywilnego). Na podstawie wyniko w badan  

archiwalnych oraz na podstawie analizy informacji historycznych o działaniach wojennych 

oraz o wojskowym przeznaczeniu terenu objętego ekspertyzą, w szczego lnos ci przebiegu działan  

wojennych wiosną 1945 roku i stwierdzeniu, z e np. „31 marca 1945 r. linia frontu przebiegała 

dokładnie przez tereny objęte ekspertyzą” sformułowana została konkluzja, z e „teren terminalu 

DCT Gdan sk Ś.A. moz e byc  zagroz ony w stopniu bardzo wysokim występowaniem niewybucho w 

pocisko w artyleryjskich, bomb lotniczych, min ppanc. i ppiech. oraz amunicji pozostawionej 

w postaci pojedynczych granato w i pocisko w, jak i całych składo w amunicyjnych”. Zwaz ywszy, 

z e po 1945 roku „nie przeprowadzono kompleksowych działan  związanych z oczyszczaniem 

akwenu morskiego, jak i nadbrzez nych tereno w lądowych. Doraz ne działania interwencyjne 

wykonane przez policję lub wojskowe patrole saperskie nie zmniejszyły w sposo b istotny stopnia 

zagroz enia niewybuchami i niewypałami. Cały ten obszar nalez y zatem uznac  za potencjalnie 

zagroz ony występowaniem przedmioto w wybuchowych pochodzenia wojskowego.” Ponadto 

w opracowaniu tym stwierdzono, z e obszar morski, „tj. stanowiska postojowe statko w oraz tor 

podejs cia, nie zostały po zakon czeniu robo t pogłębiarskich powto rnie zeskanowane, w związku 

z tym nie moz na ocenic  czy są wolne od przedmioto w wybuchowych pochodzenia wojskowego. 

W czasie robo t pogłębiarskich z terenu tego wydobyto 20 szt. niewybucho w pocisko w 

artyleryjskich kal. 75 – 210 mm, co wskazuje na istniejące zagroz enie. Działanie prądo w 

morskich, falowania morza oraz obsuwanie się skarp mogło doprowadzic  do przemieszczenia się 

przedmioto w wybuchowych do najgłębszych miejsc. W skrajnie niekorzystnych okolicznos ciach 

mogło dojs c  do przemieszczenia dryfujących po dnie duz ych przedmioto w wybuchowych, tj. min 

morskich, bomb głębinowych lub torped.”  

W związku z powyz szym sformułowano zalecenie odnoszące się do obszaru morskiego, 

z e „nalez y uznac  obszar morski DCT Gdan sk Ś.A. za potencjalnie zagroz ony występowaniem 

przedmioto w wybuchowych pochodzenia wojskowego.  

Zaleca się w miarę moz liwos ci zeskanowanie i oczyszczenie obszaru morskiego DCT. Technologia 
oczyszczania obszaru wodnego:  

a) wyznaczenie z pomocą GPŚ akwenu do sprawdzenia i oczyszczenia,  
b) skanowanie za pomocą magnetometro w na jednostkach pływających akwenu przeznaczonego 
do oczyszczania,  
c) sporządzenie wykazu przedmioto w metalowych w tym wybuchowych ze wskazaniem ich 
połoz enia,  
d) oznakowanie miejsc zalegania przedmioto w metalowych (sukcesywnie do postępu prac),  
e) odmulenie (za pomocą wody lub powietrza) wykrytych przedmioto w,  
f) identyfikacja odkopanych przedmioto w metalowych,  
g) ocena zagroz enia odkopanych przedmioto w wybuchowych,   
h) wydobycie na jednostkę pływającą przedmioto w nie stwarzających zagroz enia,  
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i) wydobycie na jednostkę pływającą przedmioto w wybuchowych o masie nie przekraczającej 
50 kg,  
j) oznakowanie przedmioto w wybuchowych o znacznym wagomiarze (torpedy, miny morskie, 
bomby lotnicze) do przekazania Marynarce Wojennej celem ich transportu i utylizacji 
na poligonie morskim,  
k) transport wydobytych niewybucho w na brzeg (dotyczy przedmioto w małogabarytowych),  
l) złoz enie przedmioto w wybuchowych w polowym składzie niewybucho w, 
m) przekazanie przedmioto w wybuchowych wojskowemu patrolowi saperskiemu do utylizacji 
na poligonach wojskowych lub zniszczenie w miejscu wskazanym przez Wojewodę Pomorskiego”.  

Nie ma z adnych wątpliwos ci, z e podobne podejs cie nalez y przyjąc  w odniesieniu do terenu 

zalądowiania oraz terenu pogłębiania akwenu morskiego w ramach będącej przedmiotem 

niniejszego raportu rozbudowy terminalu DCT.  
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10 Porównanie stosowanej technologii z technologią spełniającą 
wymagania art 143 ustawy Prawo ochrony Środowiska  

Technologie stosowane w nowo uruchamianych lub istotnie zmienianych instalacjach powinny 

spełniac  między innymi wymagania: 

 stosowania substancji o małym potencjale zagroz en , 

 efektywnego wykorzystania energii, 

 zapewnienia racjonalnego zuz ycia wody, surowco w, materiało w i paliw, 

 stosowania technologii mało- i bezpodpadowych oraz odzysku odpado w, 

 ograniczenia wielkos ci i zasięgu emisji, 

 wykorzystywania poro wnywalnych proceso w i metod skutecznie zastosowanych w skali 

przemysłowej, 

 postępu naukowo-technicznego. 

Juz  na tym wczesnym etapie planowania inwestycji zapewniono spełnienie wyz ej wymienionych 

wymagan  – w odniesieniu do etapo w budowy i eksploatacji Terminalu T3.  

Konstrukcja terminalu musi byc  zbudowana z materiało w neutralnych w stosunku do wody 

morskiej, czy podłoz a gruntowego, gdyz  tylko neutralnos c  zapewnia zminimalizowanie poddania 

konstrukcji działaniu erozyjnemu, czy korozyjnemu. W związku z tym, czy to materiał, z kto rego 

zbudowane będą pale, czy tez  materiały, z kto rych konstruowane będzie nabrzez e, place 

składowe itp. oparte będą na substancjach neutralnych s rodowiskowo, a zatem o małym 

potencjale zagroz en . 

Efektywne wykorzystanie energii, racjonalne wykorzystanie wody, surowco w, materiało w i paliw 

oraz wynikające z tego m.in. ograniczenie wielkos ci i zasięgu emisji, jest elementem 

prowadzonych analiz nie tylko s rodowiskowych, ale nade wszystko analiz ekonomicznych. W tym 

konteks cie nalez y wskazac , na fakt, z e sam układ placo w magazynowanych na terminalu jest tak 

zaplanowany, z eby – przy danym kształcie działki, lokalizacji wjazdu-wyjazdu oraz bocznicy 

kolejowej – zminimalizowac  dystans, jaki przebywac  muszą wszelkiego rodzaju pojazdy, 

aby przemieszczanie kontenero w odbywało się na jak najkro tszych odcinkach, gdyz  ma to wpływ 

na czas przeładunku, kto ry związany jest bezpos rednio z wysokimi kosztami (m.in. wynikającymi 

z postoju statku), jak ro wniez  ma to wpływ na zuz ycie paliw i energii, kto re stanowią bardzo 

istotny składnik koszto w działania terminalu i są systemowo minimalizowane. Minimalizacja 

dystansu przemieszczania urządzen  ma bezpos redni wpływ na zmniejszenie zuz ycia paliw 

i energii, na zmniejszenie wielkos ci emisji (pyło w i gazo w oraz hałasu).  

W konteks cie emisji znaczenie ma ro wniez  to, z e T3 zostanie wyposaz ony w suwnice, kto re będą 

zasilane bezpos rednio energią elektryczną dostarczaną z sieci do urządzenia, a nie wytwarzaną 

poprzez umieszczony na suwnicy generator zasilany olejem napędowym. Zastosowanie tych 

urządzen  zmniejszy emisję pyło w i gazo w, jak ro wniez  spowoduje mniejszą emisję hałasu 

do s rodowiska.  

Jednym z działan  ukierunkowanych na zmniejszenie emisji będzie gotowos c  do zastosowania 

nowej technologii dostarczania energii do zacumowanych statko w tzw. cold ironing (inne 

okres lenia: systemy zasilania statko w z lądu, alternative maritime power (AMP) lub shore power). 

Śtatek przebywający w porcie będzie mo gł byc  zasilany energią elektryczną, zamiast 

produkowania energii elektrycznej na własne potrzeby podczas postoju w porcie z zasilanych 

olejem napędowym własnych generatoro w energii elektrycznej. W ten sposo b zasilane będą 
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statki, kto re będą przystosowane do tego rodzaju technologii zasilania i kto re skorzystają z takiej 

moz liwos ci w DCT. 

Jako rozwiązanie opcjonalne rozwaz a się ro wniez  zastosowanie ciągniko w siodłowych (lub 

innych pojazdo w), kto re mogłyby byc  zasilane CNG, LPG lub innymi paliwami zamiast olejem 

napędowym.  

Wody opadowe będą w jak największym stopniu retencjowane w obrębie terenu terminala, 

natomiast spływy z powierzchni szczelnych, przed odprowadzeniem ich do odbiornika, będą 

poddawane podczyszczeniu w zakresie zawiesiny mineralnej oraz zanieczyszczen  

ropopochodnych w wysokowydajnych urządzeniach podczyszczających – separatorach.  

Nalez y podkres lic , iz  projekt DCT Gdan sk Ś.A. promuje ekologiczny transport intermodalny, 

wskazując transport morski i kolejowy, jako najbardziej funkcjonalne formy intermodalnos ci. 

DCT Gdan sk Ś.A., podejmując się realizacji niniejszego projektu, całkowicie przyczynia się 

do rozwoju transeuropejskiej sieci transportu kombinowanego, promując niskoemisyjne formy 

transportu przy jednoczesnym zwiększeniu efektywnos ci infrastruktury i interoperacyjnos ci 

zielonych korytarzy.  

Na koniec nalez y podkres lic , z e terminal kontenerowy DCT jest zarejestrowany w systemie EMAŚ, 

co stanowi dodatkową gwarancję starannos ci postępowania w dziedzinie ochrony s rodowiska, co 

jest przedmiotem regularnych działan  zgodnych z ustalonymi procedurami, jak ro wniez  jest 

przedmiotem audyto w zaro wno wewnętrznych, jak i zewnętrznych (w DCT weryfikatorem EMAŚ 

jest Bureau Veritas Certification Polska Śp. z o.o.).  
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11 Oddziaływanie transgraniczne  

Planowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowie Terminalu Kontenerowego DCT 

zlokalizowane jest w obrębie Portu Gdan skiego w obszarze Zatoki Gdan skiej (morskie wody 

wewnętrzne). 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 

i administracji morskiej, obszarami morskimi Rzeczypospolitej Polskiej są – zwane „polskimi 

obszarami morskimi”: morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne oraz wyłączna strefa 

ekonomiczna. 

Morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne wchodzą w skład terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. Zgodnie z powyz szym granica Rzeczypospolitej Polskiej (pan stwa) przebiega 

w odległos ci 12 mil morskich (22,224 km) liczonych od podstawowej linii morza terytorialnego. 

Po przeanalizowaniu zakresu planowanego przedsięwzięcia oraz zidentyfikowaniu jego 

oddziaływan  na s rodowisko i ich skali w niniejszym raporcie o oddziaływaniu na s rodowisko, 

nalez y stwierdzic , z e planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowac  transgranicznego 

oddziaływania na s rodowisko. 
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12 Obszar ograniczonego użytkowania  

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie Terminalu Kontenerowego DCT jest 

zlokalizowane w całos ci w obrębie Portu Gdan skiego. Jest to teren portowo–przemysłowo–

składowy. Dla takiego rodzaju przedsięwzięcia oraz typu tereno w, zgodnie z art. 13536 ustawy 

Prawo ochrony s rodowiska nie tworzy się obszaru ograniczonego uz ytkowania. 

13 Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 
przedsięwzięciem 

Lokalizacja Terminalu T 3 ogranicza się wyłącznie do akwenu morskiego w granicach Portu 

Gdan sk.  

Tereny wykorzystywane do jego obsługi to tereny portowe Gdan ska – przeznaczone ro wniez  

w dokumentach planistycznych na funkcje związane z eksploatacją portu.  

Dotychczasowe uz ytkowanie, charakter tereno w zajmowanych pod inwestycję Terminalu, 

korzystne powiązania z infrastrukturą transportową powoduje, z e mimo znaczącej skali 

inwestycji T 3, nie powinna ona, tak podczas realizacji jak i w fazie funkcjonowania powodowac  

konflikto w społecznych.  

Nie nalez y ro wniez  oczekiwac  konflikto w związanych z wymaganiami ochrony s rodowiska 

morskiego, w tym ochrony przyrody, gdyz  jak wynika z konkluzji niniejszego Raportu, 

przedsięwzięcie nie będzie z ro dłem znaczących i negatywnych oddziaływan  na s rodowisko.  

Rejon inwestycji nie jest wykorzystywany do celo w rybackich. Realizacja inwestycji objętych 

planami rozwojowymi Portu Gdan sk, niezalez nie i uprzednio względem planowanego 

przedsięwzięcia, praktycznie całkowicie wyłączą analizowaną częs c  akwenu z jakiejkolwiek 

działalnos ci rybackiej. Zagadnienie to było analizowane w rozdziale 15 pt.: „Analiza moz liwych 

konflikto w społecznych” w raporcie o oddziaływaniu na s rodowisko przedsięwzięcia „Falochrony 

osłonowe w Porcie Po łnocnym w Gdan sku” (ECG Orbital, 2015) oraz w rozdziale 12 pt.: „Analiza 

moz liwych konflikto w społecznych” w raporcie o oddziaływaniu na s rodowisko przedsięwzięcia 

„Rozbudowa toru podejs ciowego z powiększeniem jego szerokos ci i głębokos ci technicznej wraz 

z wykonaniem obrotnicy o s rednicy 750 m” (Transprojekt Gdan ski, 2015). W obu raportach 

zwro cono uwagę, z e ewentualny styk z interesami społecznos ci rybako w moz e zaistniec  

w związku z ewentualnym odkładem urobku z pogłębiania. Jednakz e spodziewana mała skala 

odkładania urobku na klapowiskach oraz kro tki czas trwania tego procesu powoduje, z e ro wniez  

skalę ewentualnego konfliktu nalez y prognozowac  jako małą. Dotyczy to ro wniez  aspektu 

ogo lnego konfliktu z jednostkami poruszającymi się w tym rejonie. Obszar odkładu urobku 

nalez y wyłączyc  z aktywnego wykorzystania przez wędkarzy i płetwonurko w w okresie 

prowadzenia zrzutu urobku – dzięki temu uniknie się ewentualnych konflikto w związanych 

z interakcją tych czynnos ci.  

  

                                                        

36 Art. 135. 1. Jez eli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na s rodowisko 
wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 paz dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o s rodowisku i jego 
ochronie, udziale społeczen stwa w ochronie s rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na s rodowisko, albo z analizy 
porealizacyjnej wynika, z e mimo zastosowania dostępnych rozwiązan  technicznych, technologicznych 
i organizacyjnych nie mogą byc  dotrzymane standardy jakos ci s rodowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, 
to dla oczyszczalni s cieko w, składowiska odpado w komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii 
i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się 
obszar ograniczonego uz ytkowania. 
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Rysunek 117:   Schemat nowych przedsięwzięć w Porcie Północnym w Gdańsku 
Poszerzenie dotychczasowe toru podejściowego do Portu Północnego, nowe falochrony, nowy tor wodny do Portu 
Północnego, nowe obrotnice oraz nowy tor podejściowy do Portu Północnego  
Źródło: www.portgdansk.pl 

Rejon przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarem poligono w wykorzystywanych 

przez Marynarkę Wojenną.  

Związane z realizacją inwestycji emisje zanieczyszczen  do powietrza i hałasu, szczego lnie 

w momencie nasilonej koncentracji sprzętu oraz przy wykonywaniu prac wzmacniających 

nos nos c  gruntu – mogą rzutowac  na stan jakos ci powietrza i stan klimatu akustycznego 

w najbliz szym otoczeniu inwestycji. Będą to jednakz e oddziaływania chwilowe, ograniczone 

do miejsca oraz czasu prowadzenia prac i ustąpią po zakon czeniu realizacji inwestycji. Podobnie, 

znaczna częstotliwos c  ruchu sprzętu pogłębiarskiego (pogłębiarki, szalandy) moz e stanowic  

uciąz liwos c  dla turysto w, jednakz e będzie to dotyczyło co najwyz ej fragmentu jednego sezonu 

turystycznego, a inwestor moz e przeprowadzic  kampanię informacyjną oraz inne działania 

łagodzące konflikty, gdyby prace musiały byc  prowadzone w okresie natęz onego ruchu 

turystycznego.  

Potencjalnie, na planowane przedsięwzięcie rozbudowy terminalu, rozciągnięty zostac  moz e 

konflikt społeczny, jaki ujawnił się w 2018 r. w konteks cie Kąpieliska Morskiego Śtogi oraz Plaz y 

Śtogi, przy okazji prac nad projektem Śtudium uwarunkowan  i kierunko w zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gdan ska 37. Konflikt ten dotyczył przeznaczania pod funkcje portowe 

tereno w sąsiadujących z kąpieliskiem morskim. Śtudium, przewidujące taki kierunek rozwoju, 

przyjęte zostało uchwałą nr LI/1506/18 Rady Miasta Gdan ska z dnia 23 kwietnia 2018 r.38. 

Obszar konfliktu ilustruje rysunek poniz ej. 

                                                        

37 https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Radni-zdecyduja-o-losach-gdanskiego-studium-n123155.html 
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/10-tys-podpisow-w-obronie-plazy-Śtogi-n123087.html 
https://s-trojmiasto.pl/download/1/Port_Gdansk_oswiadczenie_Śtudium.pdf  
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/10-tys-podpisow-w-obronie-plazy-Śtogi-n123087.html 
http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Port-Gdansk-rozbuduje-sie-na-plaze-Prezydent-Adamowicz-proponuje-Pakt-
dla-Śtogow,a,106177 
38 http://www.brg.gda.pl/planowanie-przestrzenne/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-
przestrzennego, http://bip.brg.gda.pl/attachments/article/685/UCHWALA-W-ŚPRAWIE-UCHWALENIA-
ŚTUDIUM.pdf 
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Konflikt powyz szy dotyczył tereno w lądowych objętych postanowieniami Śtudium. Planowane 

przedsięwzięcie w całos ci realizowane będzie na wodach morskich i w granicach Portu Gdan sk, 

moz na więc załoz yc , z e realizacja przedsięwzięcia nie będzie znacząco eskalowac  zaistniałego 

konfliktu. Konflikt ten łagodzic  moz e ro wniez  włas ciwie prowadzona polityka informacyjna 

dotycząca rozbudowy DCT, podkres lająca zakres przestrzenny projektu, zwracająca m.in. uwagę 

na istotę rozwoju gospodarki morskiej i unikatową rolę jaką pełni terminal DCT w porcie 

w Gdan sku i w gospodarce Polski w ogo le (szerzej na ten temat – w rozdziale „Społeczne 

i gospodarcze znaczenie rozbudowy terminalu DCT”) powinna umoz liwic  złagodzenie 

ewentualnego konfliktu.  

Krajobraz postrzegany z plaz y na Śtogach jest juz  obecnie s cis le związany z obecnos cią instalacji 

portowych. Przybliz enie do terenu plaz y nowych instalacji tego typu i działalnos ci portowej nie 

wykluczy funkcjonalnos ci plaz y. Zwiększy się oddziaływanie krajobrazowe, kto re zasadniczo 

wiąz e się z istnieniem portu, w szczego lnos ci Portu Po łnocnego, a zatem od około 40 lat 

podlegało przekształceniom. Wiązało się ro wniez  z jednymi z najbardziej istotnych przedsięwzięc  

gospodarki polskiej – jakim jest wybudowanie Portu Po lnocnego, w tym. m.in. z budową 

i rozwojem Naftoportu, czy tez  obecnie z bazą paliw PERN, czy włas nie DCT.  

 

Rysunek 118: Rysunek z prezentacji nt. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gdańska 
Źródło: www.trojmiasto.pl 
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14 Społeczne i gospodarcze znaczenie rozbudowy terminalu DCT  

14.1 Wprowadzenie  

Wspo łczes nie, funkcjonowanie oraz rozwo j systemu społeczno-gospodarczego kraju uzalez niony 

jest w duz ym stopniu od wymiany handlowej, kto ra pozwala znacząco zwiększyc  rynek dla do br 

produkowanych w kraju (eksport), jak i poszerzyc  wachlarz do br konsumowanych 

przez obywateli. W efekcie międzynarodowej aktywnos ci handlowej wzrasta poziom rozwoju 

gospodarczego (PKB), jak ro wniez  pozytywnym zmianom podlega dobrobyt obywateli. Kluczowa 

dla rozwoju polskiej gospodarki jest moz liwos c  efektywnego i kosztowo konkurencyjnego 

eksportu polskich produkto w na rynki zamorskie, jaką oferują bezpos rednie oceaniczne 

zawinięcia armatoro w kontenerowych na terminal DCT Gdansk. 

Warunkiem sprawnej obsługi wymiany handlowej jest dostęp do efektywnych operacyjnie 

i kosztowo usług transportowych, co ma szczego lne znaczenie w wymianie 

międzykontynentalnej. W tym wypadku, szczego lnie cennym aktywem kraju jest dostęp do morza 

oraz wynikająca z niego moz liwos c  obsługi ładunko w. Posiadanie dobrze rozwiniętej 

infrastruktury portowej, co rozumiec  nalez y jako odpowiednio przygotowane pod względem 

eksploatacyjnym terminale przeładunkowe warunkuje nie tylko moz liwos c  obsługi rodzimego 

handlu, ale takz e stanowi szansę na prowadzenie usług dla pan stw sąsiednich w ramach 

przeładunko w tranzytowych. 

Wspo łczesna gospodarka, w kto rej procesy outsourcingu i offshoringu spowodowały 

przeniesienie znaczącej częs ci produkcji do br konsumpcyjnych do pan stw azjatyckich wymaga 

sprawnego systemu obsługi strumieni ładunkowych, gdzie szczego lne znaczenie posiada 

technologia kontenerowa. Umoz liwia ona bowiem sprawne i bezpieczne przewozy ładunko w, 

zaro wno drogą morską, jak i lądowymi gałęziami transportu, a takz e ułatwia obsługę 

przeładunko w. Morscy przewoz nicy kontenerowi poszukując dalszej poprawy funkcjonowania 

systemu przewozowego starają się w coraz większym zakresie korzystac  z efektu skali, czego 

skutkiem jest proces rozwoju wielkos ci statko w kontenerowych, wydłuz anie serwiso w 

oceanicznych, a takz e integracja pomiędzy usługodawcami, zaro wno w ramach fuzji i przejęc , jak 

i tworzenia alianso w przewozowych. 

Wszystkie wskazane wyz ej zjawiska obserwowane są ro wniez  w Polsce, gdzie widoczna jest 

wysoka dynamika przeładunko w kontenerowych w portach morskich. Obroty te wynikają 

w duz ej częs ci z dynamicznego rozwoju krajowej gospodarki, jak i z dostępnego potencjału 

usługowego w portach morskich, kto ry umoz liwia obsługę globalnych serwiso w kontenerowych 

– terminal DCT Gdan sk. Utrzymanie tak korzystnych tendencji wymaga jednak ciągłego rozwoju 

oferowanych usług, co w duz ej mierze utoz samiac  moz na z potencjałem przeładunkowym 

istniejącym w portach morskich. Nie ma więc wątpliwos ci, z e kolejne inwestycje w infrastrukturę 

i suprastrukturę portową są niezbędne, zwłaszcza w perspektywie szybkiego wzrostu 

gospodarczego i wymiany handlowej Polski, jak i potrzeb generowanych w jej otoczeniu 

(szczego lnie dotyczy to rynku rosyjskiego oraz pan stw Europy Wschodniej, ko rych potrzeby 

mogą byc  zaspokajane przez polskie porty z korzys cią dla krajowej gospodarki). 

Nalez y ro wniez  dodac , z e same porty morskie stanowią biegun wzrostu gospodarczego, zaro wno 

w wymiarze regionalnym, jak i krajowym. Śą miejscem aktywnos ci gospodarczej (nowe 

przedsiębiorstwa), tworzą liczne miejsca pracy, jak i pozwalają generowac  przychody budz etowe 

(cło, akcyza, PIT, CIT).  
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W niniejszym rozdziale dokonano syntetycznej analizy perspektyw rozwoju rynku 

kontenerowego w Polsce oraz skonfrontowano wyniki z aktualną podaz ą usług, co szczego lnie 

odnosiło się do potencjału obsługi statko w oceanicznych. Jednoczes nie ukazano efekty 

społeczno-gospodarcze, jakie generuje funkcjonowanie i rozwo j porto w morskich.  

Podkres lenia wymaga ro wniez  fakt, z e polskie porty morskie działają w otoczeniu 

konkurencyjnym, dlatego tez  waz ną kwestią jest szybkie reagowanie na potrzeby rynku 

oraz perspektywiczne planowanie inwestycji infrastrukturalnych. Powinno to pozwolic  

na uniknięcie brako w podaz owych, a tym samym na zapewnienie klientom odpowiedniej jakos ci 

obsługi na dynamicznym rynku.  

14.2 Terminal DCT Gdańsk na globalnym rynku morskich przewozów 
kontenerowych  

Ś wiatowy rynek przewozo w ładunko w skonteneryzowanych szacowany na 1,72 mld ton w 2016 

roku39 stanowi najszybciej rozwijającą się częs c  globalnego rynku przewozo w morskich. 

W okresie 2000-2016 s redni przyrost wolumenu (CAGR40) przewozo w kontenerowych osiągnął 

6,8% przy s redniej dla całkowitych przewozo w na poziomie 3,4%. Przeliczając masę ładunkową 

na liczbę kontenero w, wskazac  moz na na ok. 145 mln TEU przewiezionych transportem morskim 

w 2016 roku. 

Morskie przewozy kontenero w determinują oczywis cie przeładunki portowe, kto re okres la się 

na 701,4 mln TEU w 2016 roku. Ro wniez  w tym wypadku obserwowane jest wysokie tempo 

przyrostu (CAGR), wynoszące s rednio 7,0% w okresie 2000-2016. W 2017 roku przeładunki 

kontenero w osiągnęły poziom 734 mln TEU, co oznaczało dalszy 4,6% wzrost.  

Na tym tle, rynek morskich przewozo w kontenerowych na Bałtyku uznac  moz na za szczego lnie 

dynamiczny, zwłaszcza po 2004 roku. Wynika to gło wnie z zaszłos ci historycznych (niski poziom 

wykorzystania technologii kontenerowej w krajach byłego bloku wschodniego), szybkiego tempa 

rozwoju gospodarczego pan stw regionu, jak i i zwiększenia udziału wymiany towarowej 

międzykontynentalnej za pomocą transportu morskiego. 

 

Rysunek 119. Światowe przeładunki kontenerów w latach 2000-2017 [mln TEU] 
Źródło: Opracowanie własne (World ex. Europe – świat bez Europy; Europe (no Baltic) – Europa (bez Bałtyku) 

                                                        

39 Review of Maritime Transport 2017. UNCTAD 2017. 
40 CAGR – Compound annual growth rate / Śkumulowany roczny wskaz nik wzrostu  
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Przeładunki kontenero w w obszarze Morza Bałtyckiego osiągnęły poziom 9,89 mln TEU w 2017 

roku, co w odniesieniu do 2004 roku oznacza s redni przyrost roczny wynoszący 5,6%. Analizując 

poszczego lne rynki narodowe, moz na odnies c  się do rekordowych przyrosto w obroto w 

przeładunkowych osiąganych w Polsce, wynoszących s rednio 13,7% rocznie (2004-2017). Nie ma 

więc wątpliwos ci, z e polski rynek obsługi kontenero w jest regionalnym liderem, co wynika 

zaro wno z duz ego popytu wewnętrznego (obsługa wymiany handlowej Polski) oraz z faktu 

uruchomienia od 2010 roku oceanicznych połączen  kontenerowych obsługiwanych na terminalu 

DCT Gdan sk (warunkującego obsługę strumienia transshipmentowego do/z Rosji). 

Krajowy rynek kontenerowy, kto ry zanotował rekordowy poziom 2,38 mln TEU w 2017 roku 

składa się obecnie z trzech os rodko w portowych, w kto rych działają cztery terminale 

kontenerowe (rysunek poniz ej). 

 

Rysunek 120. Obsługa kontenerów w polskich portach morskich w latach 2004-2017 [TEU] 
Źródło: Opracowanie własne. 

Liderem rynku jest terminal DCT Gdan sk z udziałem wynoszącym 66,8% (2017), kto ry jako 

jedyny jest w stanie obsłuz yc  statki oceaniczne. Terminal uruchomiony w 2007 roku przeładował 

1.6 mln TEU w roku 2017. Do duz ych krajowych terminali działających na rynku feederowym 

moz na zaliczyc  gdyn skie terminale BCT i GCT, kto re stanowią najbliz szą przestrzenie konkurencję 

dla terminala DCT Gdan sk (terminale nie mają jednak obecnie moz liwos ci obsługi duz ych 

statko w oceanicznych). Pozostałe os rodki w kraju posiadają regionalne znaczenie. 

Waz nym aspektem funkcjonowania i rozwoju terminala DCT Gdan sk jest ro wniez  konkurencja 

zagraniczna, ws ro d kto rej jako podstawowy kierunek wskazac  moz na niemieckie porty Morza 

Po łnocnego (obsługa statko w oceanicznych, a następnie przewozy kontenero w drogą morską – 

feedering lub lądową – kolejowy transport intermodalny lub transport drogowy, do Polski 

oraz innych krajo w regionu) oraz porty Rotterdam i Antwerpia. W dalszej perspektywie 

konkurentem polskich porto w mogę byc  ro wniez  porty pan stw bałtyckich, w kto rych planowane 

są budowy nowych, głębokowodnych terminali kontenerowych (m.in. Kłajpeda, Ryga, Śztokholm). 

Podsumowując, moz na wskazac  na silne powiązania pomiędzy sytuacją na krajowym rynku 

obsługi kontenero w, a tendencjami s wiatowymi przy jednoczesnym podkres leniu znacząco 

wyz szej dynamiki wzrostu w Polsce. Wynika to gło wnie z ponadprzeciętnego (na tle Europy 

i s wiata) przyrostu PKB, jak i wciąz  istniejących ro z nic w intensywnos ci wymiany handlowej oraz 

w wykorzystaniu technologii kontenerowej w Polsce i europejskich krajach wysokorozwiniętych. 
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14.3 Prognoza rozwoju przeładunków kontenerowych w polskich 
portach morskich  

Punktem wyjs ciowym dla okres lenia przyszłych wzrosto w przeładunko w kontenero w w portach 

morskich w Polsce są globalne perspektywy rozwojowe. W tym wypadku wskazuje się 

na stabilny, choc  umiarkowany w poro wnaniu do ubiegłych lat wzrost wolumenu. Obserwacja 

danych makroekonomicznych na poziomie globalnym ukazuje proces wyro wnywania się tempa 

wzrostu s wiatowego produktu brutto oraz wymiany handlowej przy jednoczesnym wzros cie 

udziału technologii kontenerowej w jej obsłudze. Zjawisko to potwierdzają szacunki dotyczące 

perspektyw rynku kontenerowego. 

Zgodnie z prognozami wiodących os rodko w, w kolejnych latach spodziewana jest kontynuacja 

pozytywnych zmian. Dla przykładu, BIMCO przewiduje 4,0%-4,5% wzrost popytu na przewozy 

kontenerowe w 2018 roku. Nieco wyz sze tempo rozwoju w 2018 roku zakłada Alphaliner (4,8%). 

Hapag-Lloyd, piąty co do wielkos ci przewoz nik kontenerowy s wiata, ocenia, z e globalny wolumen 

kontenero w w okresie 2018- 2021 będzie ro sł w tempie pomiędzy 4,8% a 5,1% rocznie. Nieco 

ostroz niej perspektywy rynku ocenia DHL, poniewaz  dla okresu 2018-2021 przewiduje s redni 

skumulowany roczny przyrost na poziomie 2,3%41.  

Przyjmując obserwowane w ostatnich latach ro z nice w tempie rozwoju wolumenu kontenero w 

na poziomie globalnym, rynku bałtyckiego i Polski niewątpliwie przyjąc  moz na, z e przyszłe 

wzrosty na krajowym rynku będą wyz sze od prognozowanych w skali s wiatowej. Śzczego lnie 

istotnym czynnikiem potwierdzającym taką tendencje jest relatywnie niski poziom 

międzykontynentalnej aktywnos ci handlowej Polski obsługiwanej w technologii kontenerowej. 

Moz na to utoz samiac  z duz ym potencjałem dla dalszego rozwoju handlu w relacjach 

transoceanicznych.  

Poro wnanie wybranych pan stw europejskich42 oraz Polski pod względem liczby obsłuz onych 

kontenero w (TEU) przypadających na jedną osobę, czy tez  liczby kontenero w w odniesieniu 

do poziomu PKB pokazuje znaczące ro z nice (rysunek poniz ej). Z drugiej strony, analiza dynamiki 

wzrostu wskaz niko w wskazuje na szybszy ich awans w Polsce, co w perspektywie kilkunastu lat 

oznaczac  będzie stopniowe wyro wnywanie się ich poziomu. 

 

Rysunek 121. Benchmarki rynku kontenerowego dla Polski i wybranych państw Europy 
Źródło: Opracowanie własne. 

                                                        

41  M. Matczak, Trendy i wyzwania dla globalnego rynku kontenerów w 2018 roku. www.gospodarkamorska.pl  
42  W analizie uwzględniono następujące kraje: Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Portugalia, Śzwecja, Wielka 
Brytania. 
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Uwzględniając proces wyro wnywania się wartos ci wskaz niko w oraz zmiany w parametrach 

makroekonomicznych (wzrost PKB, zmiany demograficzne) oszacowac  moz na przyszły wolumen 

przeładunko w kontenerowych w polskich portach morskich (rysunek poniz ej). Zgodnie 

z szacunkami w okresie 2018-2029 następowac  będzie wyro wnywanie się intensywnos ci 

wykorzystania technologii kontenerowej w handlu, a w kolejnych latach wzrost determinowany 

będzie tempem rozwoju gospodarczego kraju (rozwo j obroto w kontenerowych wpisze się 

w tempo s wiatowe). 

 

Rysunek 122. Prognoza rozwoju przeładunków kontenerowych związanych z obsługą polskiego 
handlu zagranicznego do 2050 roku 
Źródło: Autorska analiza M. Matczak (5.06.2018). 

W zalez nos ci od struktury wykorzystanych wskaz niko w oraz dynamiki ich zmian okres lic  moz na 

warianty prognozy – maksymalny i minimalny (w dalszej częs ci opracowania uwzględniony 

zostanie takz e wariant s redni stanowiący wypadkową arytmetyczną dwo ch skrajnych).  

Drugim, waz nym segmentem rynku jest obsługa ładunko w tranzytowych, co odnosi się zaro wno 

do tzw. tranzytu morskiego oraz tranzytu lądowego. Obsługa oceanicznych połączen  

kontenerowych przez DCT Gdan sk determinuje rozwo j tranzytu morskiego, bowiem kontenery 

przypływające do Gdan ska dystrybuowane są na obszar regionu Morza Bałtyckiego (szczego lnie 

do porto w Zatoki Fin skiej). Analiza danych statystycznych z ostatnich lat (2010-2016) wskazuje, 

z e udział tranzytu morskiego w całos ci przeładunko w kontenero w w Polsce wynosił s rednio 

28,4%43 (w odniesieniu do przeładunko w polskiego HZ było to 41,4%). Dla 2017 roku obroty 

tranzytu morskiego oszacowano więc na ok. 713 tys. TEU. Prognozując przyszłe przeładunki 

moz na więc przyjąc  utrzymanie się aktualnej struktury: polski HZ – tranzyt morski (wariant 

maksymalny) lub stagnację na poziomie 2017 roku (wariant minimalny). W wyniku przeliczen , 

dla wariantu maksymalnego uzyskano przeładunki tranzytu morskiego na poziomie 4,06 mln 

TEU w 2050 roku.  

Nalez y jednak podkres lic , z e dalszy wzrost liczby połączen  oceanicznych obsługiwanych na DCT 

Gdan sk powinien skutkowac  kolejnymi i znacznymi przyrostami przeładunko w, co w duz ej częs ci 

warunkuje powro t rynku rosyjskiego na s ciez kę szybkiego wzrostu. Dlatego tez , nawet wariant 

maksymalny uznac  moz na za szacowany ostroz nie. 

                                                        

43  Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2011-2017. GUŚ Warszawa/Śzczecin 2011-2017. 



Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  335 / 373 

Śzansą rozwojową dla rynku kontenerowego jest takz e szersza obsługa strumienia ładunko w 

tranzytu lądowego, co w dominującej częs ci dotyczy takich pan stw, jak: Białorus , Śłowacja, Węgry, 

Ukraina. Pomimo tego, z e obecnie łączny udział tego rodzaju relacji jest marginalny (w 2016 roku 

było to 9,8 tys. ton ładunko w skonteneryzowanych44), spodziewac  się moz na wzrosto w ro wniez  

w tym obszarze (w prezentowanych szacunkach pominięto tranzyt lądowy). Wskazane kraje 

z uwagi na brak bezpos redniego dostępu do morza oraz bliskos c  lokalizacji DCT Gdansk będą 

w przyszłos ci stanowic  solidną bazę ciągo w ładunkowych w tranzycie. 

Podsumowując, moz na oszacowac , z e łączne wzrosty rynku portowej obsługi kontenero w 

w Polsce powinny skutkowac  osiągnięciem wolumenu od 8,2 mln TEU (wariant minimalny) 

do 15,0 mln TEU (wariant maksymalny) w 2050 roku. Przyjmując zatem utrzymanie się aktualnej 

pozycji terminalu DCT Gdan sk na rynku (66,8% udziału) skalkulowac  moz na potencjalny popyt 

na jego usługi wynoszący 5,5 – 10,0 mln TEU (s rednio 7,7 mln TEU) w 2050 roku.  

14.4 Potencjał usługowy DCT Gdańsk dla obsługi kontenerów 

Zaprezentowana wyz ej prognoza popytu potencjalnego na usługi terminala DCT Gdan sk powinna 

byc  spo jna z oferowaną tam podaz ą usług. Zgodnie z przedstawioną wczes niej charakterystyką 

przedsięwzięcia inwestycyjnego aktualne moz liwos ci przeładunkowe terminalu (po zakon czeniu 

aktualnie realizowanego programu rozwojowego) wyniosą 3-3,5 mln TEU rocznie45. Realizacja 

kolejnych faz projektu T 3 (niezalez nie od wyboru wariantu lokalizacyjnego) będzie zwiększac  

moz liwos ci przeładunkowe terminalu o 1,3–1,7 mln TEU dla kaz dego z nich (docelowo 

sumarycznie dla całego DCT: 8 mln TEU (byc  moz e nieco więcej, gdyz  to zalez y 

m.in. od docelowego układu logistycznego). Przyjmując powyz sze załoz enia, a jednoczes nie 

odnosząc to do uzyskanych prognoz popytu okres lic  moz na wzajemne zalez nos ci, co 

zaprezentowane zostało na rysunku poniz ej.  

Koncentrując uwagę na s rednich wartos ciach prognostycznych wskazac  moz na, z e pilna 

potrzeba uzyskania dodatkowej podaży potencjału przeładunkowego pojawi się już 

w 2020 roku (deficyt na poziomie 420 tys. TEU). Nalez y jednak pamiętac , z e jedynie DCT Gdan sk 

jest w stanie obsłuz yc  ruch tranzytu morskiego (statki oceaniczne), kluczowego dla rozwoju 

polskiej gospodarki, dlatego tez  w najbliz szych latach przyjąc  moz na, z e 100% tego ruchu (a nie 

szacowane 66,8%) trafi do Gdan ska. Problem deficytu może pojawić się więc jeszcze szybciej.  

Realizacja pierwszej fazy inwestycji T3 (etap 1 lub etap 3) pozwoli na zagospodarowanie 

dodatkowego popytu rynkowego, a ewentualny deficyt pojawic  się moz e około 2031 roku. 

Jez eli jednak DCT Gdan sk pozostanie jedynym głębokowodnym terminalem w kraju zdolnym 

obsługiwac  statki oceaniczne, problem brako w podaz owych pojawi się juz  w 2028 roku.  

                                                        

44  Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2017. GUŚ Warszawa/Śzczecin 2017. 

45
  Optymalna operacyjna zdolność przeładunkowa będzie wówczas wynosiła 2,8 mln TEU rocznie, a wg innych analiz 

2,45 mln TEU rocznie.  
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Rysunek 123. Rozwój rynku w perspektywie planów rozwojowych DCT Gdańsk SA 
Źródło: Opracowanie własne. 

Analogiczne czasookresy moz na wyznaczyc  dla fazy 2 i 3. Zaprezentowana analiza przyszłych 

wolumeno w kontenero w oraz podaz y usług przeładunkowych DCT Gdan sk wskazuje na dwa 

zasadnicze wnioski. Po pierwsze istnieje bardzo pilna potrzeba realizacji pierwszej fazy projektu 

T3, bowiem braki podaz owe wystąpią w perspektywie 2-3 lat. Drugim wnioskiem jest 

koniecznos c  uzalez nienia decyzji o realizacji kolejnych faz od przyszłych, realnych zmian 

rynkowych (s ciez ki wzrostu).  

Brak realizacji inwestycji oznaczac  będzie ograniczenie aktywnos ci przewoz niko w oceanicznych 

do istniejących obecnie dwo ch zawinięc  tygodniowo, a tym samym zmusi ich do szukania innych 

alternatyw lokalizacyjnych poza Polską (m.in. Kłajpeda, Ryga, Goeteborg, Aarhus, Śztokholm). 

Pomimo istnienia w kraju projekto w rozwojowych dotyczących budowy nowych, 

głębokowodnych terminali kontenerowych - terminal kontenerowy Gdynia, port zewnętrzy 

w Ś winoujs ciu oraz tzw. Port Centralny w Gdan sku – wszystkie te inwestycje są obecnie w fazie 

planowania koncepcyjnego oraz pierwszych przymiarek projektowych. Co najwaz niejsze brak 

jest podmioto w gotowych juz  dzis  zainwestowac  odpowiednie fundusze w realizację projektu, 

a jednoczes nie posiadających odpowiednie dos wiadczenie i praktykę w prowadzeniu portowego 

biznesu kontenerowego.  

14.5 Korzyści społeczne i ekonomiczne rozwoju terminala DCT Gdańsk 
wymiarze miasta, regionu oraz kraju 

Porty morskie opro cz swojej oczywistej funkcji przeładunkowo-składowej pełnią takz e waz ne 

funkcje miasto- i regionotwo rcze, co w szczego lnos ci odnosi się do tworzenia rynku pracy, a tym 

samym generowania przychodo w podatkowych (np. PIT), czy tez innych dochodo w budz etowych. 

Śame porty, jako struktury wielopodmiotowe będą generowac  efekty mnoz nikowe, co nalez y 

rozumiec  jako oddziaływania na otoczenie gospodarcze. W modelowy sposo b46 oddziaływanie to 

moz na analizowac  na czterech podstawowych poziomach: 

                                                        

46  Metodologia analizy oparta o opracowanie: M. Matczak, Raport – Polskie porty morskie jako biegun rozwoju 
gospodarczego kraju i regionów lokalizacji, Rada Interesanto w Portu Gdynia/Bałtycki Terminal Kontenerowy/Actia 
Forum, Gdynia 2017. 



Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  337 / 373 

 Port morski – rozumiany jako przedsiębiorstwa przeładunkowe (terminale), zarządy 

porto w oraz firmy wspomagające transport morski47. 

 Śektor portowy – obejmujący przedsiębiorstwa transportu morskiego (armatorzy) 

oraz działalnos c  morskich agencji48. 

 Otoczenie bezpos rednie – w tym prace badawczo-rozwojowe i edukacja morska 

oraz pozostała działalnos c  związana z sektorem morskim49.  

 Otoczenie gospodarcze porto w – utoz samiane jako transport zapleczowy, a takz e 

przemysł eksportowy korzystający z usług transportu morskiego.  

Odnosząc powyz szy układ do aktualnej sytuacji sektora portowego w Polsce wskazac  moz na 

na następujące efekty mnoz nikowe występujące pomiędzy poszczego lnymi obszarami 

w wybranych kategoriach (rysunek poniz ejh). 

 

Rysunek 124. Efekty mnożnikowe funkcjonowania portów morskich 
Źródło: M. Matczak, Raport – Polskie porty morskie jako biegun rozwoju gospodarczego kraju i regionów lokalizacji, 
Rada Interesantów Portu Gdynia/Bałtycki Terminal Kontenerowy/Actia Forum, Gdynia 2017. 

                                                        

47  Do grupy „działalnos c  wspomagająca transport morski” zaliczane są: nawigacja, pilotaz , ratownictwo, roboty 
czerpalne i podwodne, usługi portowe i morskie, holowanie, cumowanie i inne. 
48  Do grupy „agencje transportowe” zaliczane są: agencje celne, morskie agencje, maklerstwo, doradztwo 
morskie, ekspertyzy morskie, ekspertyzy dotyczące rozmieszczania i zabezpieczania ładunku. 
49  Do grupy „pozostałe” zaliczane są: wydobywanie ropy naftowej z morza, budowa obiekto w inz ynierii wodnej 
dla gospodarki morskiej, działalnos c  w zakresie architektury, inz ynierii dla gospodarki morskiej, wynajem s rodko w 
transportu wodnego, doradztwo, badania i analizy techniczne, rekrutacja pracowniko w i inne rodzaje działalnos ci na 
rzecz gospodarki morski. 
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Opierając się o kwestie zatrudnienia, zaprezentowane wyniki nalez y interpretowac  

w następujący sposo b – jedno miejsce na terminalu tworzy dodatkowe 2 miejsca w samym porcie 

morskim (poziom lokalny) oraz cztery miejsca pracy w regionie. Jednoczes nie generuje potrzebę 

zatrudnienia kolejnych 25 oso b w transporcie zapleczowym oraz w przemys le eksportującym 

swoje wyroby przy wykorzystaniu transportu morskiego. Widoczny jest więc zwielokrotniony 

efekt aktywnos ci inwestycyjnej ukierunkowanej na porty morskie. 

Przyjmując zaprezentowane wyz ej, uproszczone załoz enia dotyczące oddziaływania terminala 

portowego na system społeczno-ekonomiczny oszacowac  moz na skutki realizacji (lub jej 

zaniechania) inwestycji T3.  

Zgodnie z informacjami, s rednie zatrudnienie na DCT Gdan sk wynosi obecnie 900 oso b50, moz na 

zatem przyjąc  z e kolejne fazy rozbudowy terminala będą zwiększac  liczbę pracowniko w s rednio 

o około 500 oso b51. W rezultacie, pełne wdroz enie projektu T3 skutkowac  będzie wzrostem 

zatrudnienia do 2400 oso b, co przy wykorzystaniu zaprezentowanych wyz ej mnoz niko w 

utoz samiac  nalez y ze wzrostem zatrudnienia w jego otoczeniu (tabela poniz ej).  

Tabela 85. Efekty mnożnikowe wywołane przez realizację inwestycji DCT T3 w odniesieniu 
do rynku pracy [osób] 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Zaniechanie inwestycji spowoduje więc zmniejszenie liczby miejsc pracy (strata społeczna) 

w regionie portowym o około 13,3 tys. (suma strat na poziomie otoczenia bezpos redniego).  

Oszacowane wartos ci liczby zatrudnionych w regionie moz na takz e przełoz yc  na wartos ci 

pienięz ne, bowiem nowe miejsca pracy przyczynią się do tworzenia wartos ci dodanej oraz PKB 

w rejonie i kraju. Przyjmując wartos c  129,8 tys. złotych jako wartos c  PKB na jednego 

zatrudnionego (dane dla 2015 roku)52 moz na wskazac , z e inwestycja pozwoli zwiększyc  PKB 

regionu docelowo o 1,7 mld zł rocznie. Wartos c  tą moz na utoz samiac  z 1,6% wartos ci PKB 

tworzonej obecnie w wojewo dztwie pomorskim. Co waz ne, działalnos c  DCT T3 pozwoli takz e 

na wytworzenie dodatkowych 5,1 mld zł PKB w wymiarze kraju (otoczenie gospodarcze).  

Uwzględniając dalej poziom wynagrodzenia otrzymywany przez osoby zatrudnione w sektorze 

portowym53 skalkulowac  moz na łączny poziom wynagrodzen  oso b w regionie, kto rych praca 

powiązana będzie z działaniem T3 (760,6 mln zł rocznie), a takz e poziom wpływo w podatkowych 

z tego tytułu. Przyjmując modelowy podział dochodo w budz etowych PIT wyszczego lnic  moz na 

wpływy dla poszczego lnych szczebli administracji (tabela poniz ej). 

                                                        

50 Forum Gospodarcze TVP Gdan sk  
51  Wielkos c  przyjęta modelowo, zakłada się bowiem nieproporcjonalny wzrost liczby pracowniko w działo w 
nieoperacyjnych. 
52  PKB wojewo dztwa pomorskiego wynosił 103 397 mln zł, natomiast liczba pracujących (faktyczne miejsca 
pracy) to 798 217 oso b w 2015 roku. 
53  Przyjęto s rednie wynagrodzenie w gospodarce morskiej na poziomie 4801,87 zł brutto miesięcznie (wartos c  
dla 2016 roku). Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2017. GUŚ Warszawa/Śzczecin 2017.  
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Tabela 86. Roczne szacunkowe wpływy podatkowe PIT z tytułu budowy terminala DCT T354 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ostatnim ze wskazanych obszaro w oddziaływan  społeczno-ekonomicznych realizacji projektu T3 

jest zwiększenie się potencjalnych wpływo w z tytułu podatku VAT, cła i akcyzy od towaro w 

importowanych spoza Unii Europejskiej. Rozwo j połączen  transoceanicznych spowoduje 

bowiem znaczący przyrost udziału towaro w odprawianych w Polsce (a nie w innych portach 

europejskich w ramach relacji hub and spoke55).  

Zgodnie z danymi CAAC, łączne wpływy z tytułu cła, podatku VAT i akcyzy generowane 

w Oddziale Celnym „Terminal Kontenerowy” w Gdan sku wyniosły 7,44 mld zł w 2015 roku 

(z czego 6,7 mld zł to przychody z tytułu podatku VAT). Biorąc pod uwagę o wczesne przeładunki 

terminala DCT Gdan sk (1,069 tys. TEU) moz na oszacowac , z e jeden obsłuz ony kontener generuje 

6957 złotych dochodo w budz etowych. Przekładając to w uproszczony sposo b na prognozowane 

przeładunki moz na oszacowac  potencjalne przychody wynikające z realizacji projektu T3 

(rysunek poniz ej). 

 

Rysunek 125. Szacunkowe przychody z tytułu wpływów granicznych (VAT import, cło, akcyza) 
wynikające z realizacji projektu T3 [mld zł] 
Źródło: Opracowanie własne. 

Łącznie, szacunkowe wpływy z analizowanych opłat granicznych wyniosłyby 551,9 mld zł 

w okresie 2020-2050. Zaniechanie realizacji inwestycji, a tym samym ucieczka ładunko w 

do obcych porto w morskich, moz e więc doprowadzic  do bezpowrotnej utraty wpływo w, a tym 

samym spadku dobrobytu społecznego w regionie i kraju. 

                                                        

54  Załoz ono modelowo opodatkowanie PIT w wysokos ci 18% dochodu brutto. 
55 Umiejscowienie magazyno w oraz organizacja ruchu pomiędzy nimi na zasadzie struktury promienistej.  
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14.6 Podsumowanie i wnioski 

Podsumowując powyz szą analizę zdefiniowac  moz na szereg wniosko w, w tym: 

Ś wiatowy rynek kontenerowy będzie się stabilnie rozwijac  w najbliz szych latach, dlatego tez  

spodziewac  się moz na kolejnych wzrosto w liczby kontenero w przewoz onych transportem 

morskim. 

Poszukiwanie korzys ci skali będzie nadal zachęcac  armatoro w do wykorzystywania coraz 

większych statko w oraz do rozwoju bezpos rednich połączen  oceanicznych do rynko w 

peryferyjnych (Morze Bałtyckie). 

Obecnie w Polsce funkcjonuje tylko jeden terminal zdolny obsługiwac  największe kontenerowce 

na s wiecie – DCT Gdan sk. Terminal dysponuje odpowiednimi relacjami biznesowymi, 

dos wiadczeniem handlowym i operacyjnym, wiedzą i know-how, a takz e doskonałymi relacjami 

z największymi globalnymi operatorami kontenerowymi (m.in. Maersk Line, MŚC, CMA-CGM, 

COŚCO). 

Plany rozwojowe innych terminali głębokowodnych w kraju (Gdan sk, Gdynia, Ś winoujs cie) 

pozostają obecnie w fazie koncepcyjno-projektowej, a takz e nie posiadają zagwarantowanego: 

finansowania, relacji biznesowych (wolumenu ładunko w) oraz wsparcia operacyjnego 

pozwalającego na ich szybkie uruchomienie oraz efektywne funkcjonowanie. Projekty te mogą 

byc  jednak rozpatrywane jako dodatkowe z ro dło podaz y przy dynamicznie rozwijającym się 

rynku (wariant maksymalny) w długiej perspektywie (po 2030 roku).  

Port Centralny w Gdan sku mo głby stanowic  miejsce dalszych działan  rozwojowych DCT Gdan sk 

(po docelowym zagospodarowaniu oraz efektywnym wykorzystaniu eksploatacyjnym T 3). 

W wariancie maksymalnym, braki podaz owe mogą się ujawnic  ok. 2045 roku, a jes li przyjąc , 

z e wzrost moz liwos ci przeładunkowych kaz dego etapu T 3 wynosi nie 2 mln TEU, ale 1,3 mln 

TEU, to juz  ok. 2035 r.  

Polska gospodarka wciąz  nadrabia lukę rozwojową w stosunku do pan stw wysokorozwiniętych, 

kto ra przejawia się w niz szej aktywnos ci handlowej na rynkach zamorskich, a takz e w niz szym 

poziomie wykorzystania technologii kontenerowej. Śkutkiem tego jest znacząco szybsze tempo 

rozwoju rynku kontenerowego obsługującego wymianę handlową, co powinno bezpos rednio 

przełoz yc  się na dynamiczny przyrost popytu na usługi przeładunkowe w najbliz szych latach.  

Rozwo j siatki połączen  oceanicznych obsługiwanych w terminalu DCT Gdan sk pozwala takz e 

na obsługę ruchu tranzytowego (tranzyt morski), co w perspektywie wzrostu popytu 

na transport ze strony innych pan stw regionu Morza Bałtyckiego (szczego lnie rynku rosyjskiego) 

wzmacniac  będzie tempo przyrostu wolumenu. 

Brak szybkich działan  inwestycyjnych przyczyni się więc zaro wno do przeniesienia polskich 

ładunko w handlu zagranicznego do innych porto w (m.in. Hamburg, Rotterdam), jak 

ro wniez  spowoduje zatrzymanie (a w efekcie regres) funkcji dystrybucyjnej portu w Gdan sku.  

Budowę terminala DCT T3 rozpatrywac  nalez y jako waz ny czynnik generujący impulsy 

rozwojowe dla lokalnego i regionalnego systemu społeczno-gospodarczego, bowiem w kształcie 

docelowym będzie on generowac  do 13,3 tys. miejsc pracy w wojewo dztwie pomorskim, z czego 

ponad 4 tys. w samym porcie w Gdan sku.  

Rozwo j gospodarczy miasta i regionu determinowany inwestycją DCT T3 wytworzy ro wniez  

dodatkową wartos c , zaro wno na poziomie samorządowym, jak i krajowym. Śzacuje się, 
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z e docelowa realizacja projektu zwiększy PKB regionu pomorskiego o 1,6%, tj. 1,7 mld zł rocznie. 

W wymiarze kraju moz e to byc  dodatkowe 5,1 mld zł rocznie. 

Terminal oraz przedsiębiorstwa z nim wspo łpracujące przy obsłudze ładunko w 

skonteneryzowanych będą takz e z ro dłem dodatkowych dochodo w budz etowych. Odnosząc się 

do podatku PIT, mo wic  moz na o docelowym poziomie 76 mln zł rocznie, z kto rych prawie 38 mln 

zł zasili budz et Miasta Gdan sk.  

Jak wskazywano, obecnie funkcjonowanie, a w szczego lnos ci rozbudowa terminalu DCT 

warunkująca dalszy rozwo j siatki kontenerowych połączen  oceanicznych będzie takz e sprzyjac  

wzrostowi wpływo w nalez nos ci celno-skarbowych wynikających z faktu obsługi ładunko w 

spoza UE. Uproszczone szacunki pozwalają na okres lenie wielkos ci wpływo w z analizowanych 

opłat na łącznym poziomie 551,9 mld zł w okresie 2020-2050 (zakładając aktualną strukturę 

rynku w układzie połączenia oceaniczne – połączenia dowozowe).  

Ocena skutko w realizacji inwestycji, zaro wno w konteks cie ekonomicznym, społecznym 

czy s rodowiskowym musi uwzględniac  wszystkie uwarunkowania, a w szczego lnos ci straty kto re 

odnosic  będzie region w efekcie zaniechania inwestycji. Jednoczes nie, zaro wno projekt jaki 

i po z niejsze funkcjonowanie terminalu musi w sposo b kompromisowy uwzględniac  postulaty 

otoczenia, tak aby ostatecznym skutkiem realizacji projektu T 3 był wzrost dobrobytu zaro wno 

lokalnej społecznos ci, jak i rozwo j gospodarki narodowej.  

 

Opisane wyz ej uwarunkowania, motywy i skutki uzasadniają uznanie planowanego 

przedsięwzięcia ro wniez  za przejaw realizacji interesu publicznego, jak tez  nadanie mu rangi 

działania o znaczeniu krajowym. 

Poniewaz  planowany terminal T 3, tak samodzielnie, jak i jako częs c  Terminalu Kontenerowego 

DCT lub w powiązaniu z innymi przedsięwzięciami, nie będzie powodowac  znaczącego i 

negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000, nie zachodzi potrzeba badania 

nadrzędnos ci interesu publicznego polegającego na budowie tego terminalu nad celami ochrony 

obszaro w Natura 2000 i interesem ochrony przyrody. Nie znajdą w konsekwencji zastosowania 

przesłanki art. 34 ustawy o ochronie przyrody (art.6.4 dyrektywy siedliskowej), gdyz  w 

okolicznos ciach związanych z przedsięwzięciem nie są one przedmiotowe. 

Interes publiczny w rozbudowie Terminalu DCT, jego związek z jedyną lokalizacją umoz liwiającą 

obsługę statko w o zanurzeniu 17 m na południowym Bałtyku, jak i ustalenie braku znaczącego 

oddziaływania na obszar Natura 2000, budują zarazem uzasadnienie dla realizacji tego 

przedsięwzięcia mimo ingerencji (lokalizacji) w obszar Natura 2000. 

Uwagi wymaga takz e, z e istnieją uzasadnione podstawy, by powody realizacji terminalu T 3, 

nawet gdyby inwestycja tworzyła kolizję z celami ochrony obszaro w Natura 2000, uznac  za 

imperatywne, a tym samym za przemawiające za podjęciem realizacji przedsięwzięcia. 
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15 Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki i luk 
we współczesnej wiedzy  

Na obecnym etapie oceny oddziaływania nie ma z adnych konkretnych informacji odnoszących się 

do faktycznej obecnos ci obiekto w o wartos ci kulturowej lub niewybucho w na dnie, czy pod dnem 

– w rejonie planowanego przedsięwzięcia. W związku z tym w obu wypadkach zalecone zostało 

przeprowadzenie odpowiednich badan , aby przed rozpoczęciem prac rozpoznawane były 

ewentualne problemy w tym zakresie.  

 

16 Podsumowanie i wnioski, opis przewidywanych działań mających 
na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań 
na środowisko oraz monitoring oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia 

1. Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego głębokowodnego 

morskiego Terminalu Kontenerowego DCT o nową instalację – kolejny terminal w ramach 

przedsiębiorstwa DCT Gdan sk ŚA., pod roboczą nazwą „T 3”. Realizacja terminalu będzie 

powodowac  koniecznos c  wykonania prac pogłębiarskich w akwenie przyległym do T 3. Z 

racji powiązan  technologicznych pogłębienie to jest traktowane jako częs c  

przedsięwzięcia, aczkolwiek jej inwestorem moz e byc  inny podmiot, odpowiedzialny za 

zapewnienie dostępu do portu. Realizacja przedsięwzięcia moz e stworzyc  potrzebę 

wykonania prac adaptacyjnych na terenie Terminali T 1 i T 2, powiązanych z nim 

funkcjonalnie. 

2. Rozbudowa Terminalu Kontenerowego DCT w Gdan sku ma ogromne znaczenie 

dla unowoczes nienia i rozwoju potencjału przeładunkowo-składowego Portu Po łnocnego 

w Gdan sku. Przyczyni się do dalszego zwiększenia konkurencyjnos ci i poprawy 

funkcjonowania Portu Gdan skiego. W obrębie Terminalu Kontenerowego DCT 

oraz towarzyszących mu funkcji usługowych znajdzie dodatkowo zatrudnienie kilkaset 

oso b.  

 Obecnie w Polsce funkcjonuje tylko jeden terminal zdolny obsługiwac  największe 

kontenerowce na s wiecie – DCT Gdan sk. Terminal dysponuje odpowiednimi relacjami 

biznesowymi, dos wiadczeniem handlowym i operacyjnym, wiedzą i know-how, 

a takz e doskonałymi relacjami z największymi globalnymi operatorami 

kontenerowymi (m.in. Maersk Line, MŚC, CMA-CGM, COŚCO). Plany rozwojowe innych 

terminali głębokowodnych w kraju (Gdan sk, Gdynia, Ś winoujs cie) pozostają obecnie 

w fazie koncepcyjno-projektowej, a takz e nie posiadają zagwarantowanego: 

finansowania, relacji biznesowych (wolumenu ładunko w) oraz wsparcia operacyjnego 

pozwalającego na ich szybkie uruchomienie oraz efektywne funkcjonowanie. 

Zatem tylko DCT jest obecnie w stanie przyjmowac  i obsługiwac  oceaniczne statki 

kontenerowe, kto re mają zanurzenie 15 m.  

 Brak szybkich działan  inwestycyjnych w Gdan sku przyczyni się zaro wno 

do przeniesienia polskich ładunko w handlu zagranicznego do innych porto w 

(m.in. Hamburg, Rotterdam), jak ro wniez  spowoduje zatrzymanie (a w efekcie regres) 

funkcji dystrybucyjnej portu w Gdan sku. Budowę terminala T 3 rozpatrywac  nalez y 

jako waz ny czynnik generujący impulsy rozwojowe dla lokalnego i regionalnego 
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systemu społeczno-gospodarczego, bowiem w kształcie docelowym będzie on 

generowac  do 13,3 tys. miejsc pracy w wojewo dztwie pomorskim, z czego ponad 4 tys. 

w samym porcie w Gdan sku.  

 Rozwo j gospodarczy miasta i regionu determinowany inwestycją T 3 wytworzy 

ro wniez  dodatkową wartos c , zaro wno na poziomie samorządowym, jak i krajowym. 

Śzacuje się, z e docelowa realizacja projektu zwiększy PKB regionu pomorskiego 

o 1,6%, tj. 1,7 mld zł rocznie. W wymiarze kraju moz e to byc  dodatkowe 5,1 mld zł 

rocznie. Terminal oraz przedsiębiorstwa z nim wspo łpracujące przy obsłudze 

ładunko w skonteneryzowanych będą takz e z ro dłem dodatkowych dochodo w 

budz etowych. Odnosząc się do podatku PIT, mo wic  moz na o docelowym poziomie 76 

mln zł rocznie, z kto rych prawie 38 mln zł zasili budz et Miasta Gdan sk.  

 Funkcjonowanie, a w szczego lnos ci rozbudowa Terminalu DCT warunkująca dalszy 

rozwo j siatki kontenerowych połączen  oceanicznych będzie sprzyjac  wzrostowi 

wpływo w nalez nos ci celno-skarbowych wynikających z faktu obsługi ładunko w 

spoza UE. Uproszczone szacunki pozwalają na okres lenie wielkos ci wpływo w 

z analizowanych opłat na łącznym poziomie 551,9 mld zł w okresie 2020-

2050 (zakładając aktualną strukturę rynku w układzie połączenia oceaniczne – 

połączenia dowozowe).  

3. Planowane przedsięwzięcie rozbudowy Terminalu Kontenerowego DCT obejmujące: 

roboty czerpalne, zalądowienie, budowę pirso w i nabrzez y, budowę powierzchni 

składowych oraz rozwiązan  transportowych wraz z urządzeniami przeładunkowymi 

oraz pracami adaptacyjnymi – będzie organizacyjnie i funkcjonalnie powiązane 

z istniejącym Terminalem Kontenerowym DCT. 

 Przedsięwzięcie, realizowane wyłącznie na akwenie morskim docelowo ma 

doprowadzic  do powstania w terminalu DCT dodatkowych trzech nabrzez y 

przeładunkowych o łącznej długos ci ok. 1650 m, oraz placo w składowych przyległych 

do obecnego terminalu T 1, na kto rych powstanie autonomiczny technologicznie 

terminal przeładunkowy. Zalądowieniu podlegac  będzie obszar do 95 ha powierzchni 

wo d morskich. Budowa nabrzez y oraz placo w składowych, powierzchni 

komunikacyjnych i innych elemento w nowego terminalu będzie rozłoz ona na etapy. 

Teren przewidziany pod realizację przedsięwzięcia, obejmuje akwen morskich wo d 

wewnętrznych nieokres lony w ewidencji grunto w w granicach wyznaczonych 

przez szes ciobok o wspo łrzędnych geograficznych wierzchołko w: 18° 43' 33'', 54° 

23' 30''; 18° 43' 09'', 54° 22' 58''; 18° 43' 18'', 54° 23' 21''; 18° 43' 50'', 54° 22' 41''; 

18° 44' 25'', 54° 23' 16''; 18° 44' 56'', 54° 23' 04''. Rozbudowa moz e rodzic  potrzebę 

prac adaptacyjnych oraz zmian organizacyjnych na terenie istniejących terminali 

kontenerowych DCT: T 1 oraz T 2, kto re będą przedmiotem odrębnych przedsięwzięc . 

 Powiększenie terminalu w pierwszej fazie umoz liwi osiągnięcie w perspektywie 

około roku 2021-22 podwyz szenia zdolnos ci przeładunkowej terminalu DCT 

o ok. 1,3–1,7 (max 2) mln TEU). W kolejnych dwo ch fazach zdolnos c  przeładunkowa 

terminalu DCT ma byc  zwiększana o kolejnych 1,3–1,5 (max 2) mln TEU. W skład 

planowanego Terminalu Kontenerowego T 3 wchodzic  będą nabrzez a przeładunkowe, 

kto re zostaną wykonane jako przedłuz enie istniejących nabrzez y terminala T 1 

w kierunku po łnocnym i wschodnim. Zalądowieniu podlegac  będzie obszar do 95 ha 

powierzchni wo d morskich. Na obszarze wo d portowych przyległych 

do nowopowstałych nabrzez y będą wykonane roboty czerpalne celem stworzenia 
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akwenu podejs ciowego i manewrowego dla planowanych nabrzez y T 3. Pogłębieniu 

podlegac  będzie obszar o powierzchni ok. 38 ha. Przewidywana realizacja T 3 nastąpi 

w trzech etapach. W fazie eksploatacji uz ytkowanie terminalu T 3 będzie 

funkcjonalnie powiązane z instalacją terminalem T 1 i T 2, przy zachowaniu 

odrębnos ci i integralnos ci kaz dej z tych instalacji. 

4. Budowa nowoczesnego kompleksu transportowego - intermodalnego, jest spo jna 

z ustaleniami dokumento w strategicznych na poziomie unijnym, krajowym i wojewo dzkim 

oraz miasta Gdan ska. Terminal DCT znajduje się w VI Korytarzu europejskich sieci TEN-T, 

został uwzględnionym w przyjętej pod koniec 2011 roku przez Radę Ministro w „Koncepcji 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”, na poziomie regionalnym budowa 

Terminalu DCT jest zgodna z „Planem zagospodarowania przestrzennego Wojewo dztwa 

Pomorskiego 2030”, „Śtrategią rozwoju Wojewo dztwa Pomorskiego 2020” 

oraz ustaleniami „Regionalnej strategii rozwoju transportu w Wojewo dztwie Pomorskim 

na lata 2007-2025”.  

Terminal T 3 zlokalizowany ma byc  na terenie powstałym z zalądowienia akwenu 

morskiego – nie podlega zatem obecnie ustaleniom miejscowych plano w 

zagospodarowania przestrzennego.  

5. Planowane przedsięwzięcie połoz one jest w granicach jednej obszarowej formy ochrony 

przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: obszaru 

specjalnej ochrony ptako w „Zatoka Pucka” PLB220005. 

6. Planowane przedsięwzięcie połoz one jest w granicach JCWP przejs ciowej Zatoka Gdan ska 

Wewnętrzna o kodzie PL TW IV WB4. 

7. Realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie istniejących siedlisk dna morskiego 

(bezkręgowce/makrozoobentos) na łącznej powierzchni ok. 133 ha, przy czym 

powierzchnię planowanego do zalądowienia nowego terminalu T 3 – do 95 ha, nalez y 

uznac  za trwałą utratę siedliska związanego z piaszczysto-mulistym przybrzez nym dnem 

morskim. Analizowany fragment dna Zatoki Gdan skiej w rejonie planowanej inwestycji 

cechuje się umiarkowanym i niskim stopniem bioro z norodnos ci, przeciętną biomasą, 

brakiem gatunko w i siedlisk podlegających ochronie. Ws ro d dominujących pod względem 

liczebnos ci i biomasy organizmo w stwierdzono gatunki oportunistyczne, o szerokim 

zakresie tolerancji w odniesieniu do zro z nicowanych lub zmiennych warunko w 

s rodowiskowych. Nalez y zatem uznac , z e trwałe zniszczenie fragmentu dna zatoki 

na powierzchni ok. 95 ha (planowany terminal) oraz przekształcenie na powierzchni 

ok. 38 ha, w konteks cie umiarkowanych waloro w biocenotycznych, będzie 

oddziaływaniem niewielkim, wziąwszy pod uwagę szerokie rozprzestrzenienie 

analogicznych siedlisk w całym akwenie Zatoki Gdan skiej. Oddziaływanie to nie 

spowoduje istotnego wpływu na ichtiofaunę Zatoki Gdan skiej. Oddziaływania te będą miec  

charakter lokalny i nie wpłyną na warunki bytowania ryb w szerszym konteks cie 

przestrzennym. 

8. W trakcie całorocznych badan  ptako w w obszarze Portu Po łnocnego (Orbital 2016) 

najliczniej odnotowano: mewa (7 gatunko w), kormoran, uhla, nurogęs , łabędz  niemy, 

bielaczek, biegus zmienny, kulik wielki, łabędz  krzykliwy, czernica, lodo wka i perkoz 

dwuczuby.  
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 Zgodnie z obowiązującym standardowym formularzem danych (ŚDF) dla obszaru 

PLB220005 Zatoka Pucka, przedmiotami ochrony w jego ramach są spos ro d 

obserwowanych gatunko w ptako w – uhla, kormoran, perkoz dwuczuby (populacje 

zimujące i przelotne) oraz mewa srebrzysta (populacja lęgowa) i czernica.  

 W trakcie przeprowadzonych w latach 2015–2016 badan , wykazano niejednorodne 

występowanie ptako w w obrębie portu. W trakcie prac w obszarze bezpos redniego 

oddziaływania inwestycji odnotowano 6 710 ptako w wodno-błotnych spos ro d 

157 459 osobniko w stwierdzonych w inwentaryzowanym obszarze Portu Po łnocnego. 

Śtanowi to zaledwie 4% wszystkich ptako w odnotowanych w obrębie Portu 

Po łnocnego. 

 W fazie budowy wystąpią następujące presje na awifaunę, kto re mogą dotyczyc  

gatunko w, będących przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000:  

o eliminacja dostępnos ci siedlisk z erowiskowych i miejsc wypoczynku 

w przybrzez nej częs ci akwenu morskiego; 

o moz liwos c  płoszenia ptactwa w otoczeniu inwestycji w wyniku prowadzenia 

prac budowlanych.  

 W fazie eksploatacji nalez y spodziewac  się dwo ch zasadniczych czynniko w mogących 

powodowac  presję na gatunki, będące przedmiotem ochrony w OŚO „Zatoka Pucka”: 

o przepłoszenie ptactwa migrującego i zimującego, zatrzymującego się na akwenie 

planowanego terminalu; 

o niepokojenie i płoszenie ptako w lęgowych na nabrzez ach portowych – w tym 

na pirsie rudowym. 

 Biorąc pod uwagę niewielkie zgrupowania ptako w w obrębie obszaru bezpos redniego 

oddziaływania inwestycji, jak ro wniez  niewielkie znaczenie obszaru zaro wno 

w obrębie samego Portu Po łnocnego i obszaru Natura 2000, nie prognozuje się 

negatywnego oddziaływania inwestycji na przedmioty ochrony. Planowana inwestycja 

na etapie budowy nie wpłynie znacząco negatywnie zaro wno na awifaunę lęgową, jak 

ro wniez  ptaki migrujące i zimujące w obrębie Zatoki Gdan skiej. Cechują się one duz ą 

mobilnos cią i plastycznos cią w wykorzystywaniu miejsc zapewniających optymalne 

warunki do wypoczynku i z erowania. Nie przewiduje się ro wniez  moz liwos ci 

negatywnego oddziaływania w fazie eksploatacji zaro wno na ptaki lęgowe, jak 

i wykorzystujące przybrzez ne akweny morskie w okresie migracji i zimowania. Wpływ 

planowanej inwestycji zaro wno na etapie budowy, jak i eksploatacji, na trasy 

sezonowych migracji ptako w najprawdopodobniej będzie znikomy, lub niezauwaz alny. 

Większe gatunki ptako w (np. gęsi, z urawie) przemieszczające się na większych 

wysokos ciach nie będą zmieniały kierunko w przelotu, podobnie jak to się dzieje 

nad terenami zurbanizowanymi. Mniejsze gatunki wędrujące na niskim pułapie będą 

przelatywały nad terminalem, tak jak to się obecnie odbywa nad innymi częs ciami 

portu, lub będą nieznacznie modyfikowały trasę omijając terminal i utrzymując 

przelot nad terenami niezabudowanymi. 

 Przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu ro wniez  na populację 

kormorana (najliczniejszego gatunku stwierdzanego w bezpos rednim sąsiedztwie 

inwestycji a będącego przedmiotem ochrony obszaru). Ptaki te są obligatoryjnymi 

ichtiofagami, z erującymi na drobnych rybach, wpływ inwestycji na te ptaki będzie 

minimalny i ograniczony do okresowego płoszenia z miejsc przebywania. Wpływ 
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na zasobnos c  bazy pokarmowej będzie znikomy, kormorany z erują raczej na rybach 

pelagicznych i te w wyniku prac co najwyz ej zmienią swoje miejsce przebywania. 

Jakos c  siedlisk wykorzystywanych do odpoczynku przez ptaki nie zostanie 

zmniejszona w wyniku prac inwestycyjnych jak ro wniez  w fazie eksploatacji. Brak 

ro wniez  prognozowanego negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia 

na populację mewy srebrzystej, kto ra nie jest naraz ona na negatywne oddziaływanie, 

gdyz  nie jest ptakiem nurkującym w poszukiwaniu pokarmu. 

 Potencjalne negatywne odziaływanie na kormorana (w postaci czasowego 

niepokojenia ptako w) moz e dotyczyc  frakcji ptako w wykorzystujących baseny 

portowe do odpoczynku w okresie polęgowym i zimowania choc  jak wykazano 

w badaniach obszar inwestycyjny nie nalez y do baseno w portowych licznie 

zajmowanych przez ptaki. Do gatunko w objętych niewielkim kro tkotrwałym 

oddziaływaniem na etapie prac inwestycyjnych nalez y zaliczyc : perkoza dwuczubego, 

łabędzia niemego, nurogęs  i lodo wki. Prognozowane niewielkie negatywne 

oddziaływanie będzie jednak dotyczyło bardzo niewielkiego obszaru wo d przy pirsie 

T 3 (okres pogłębiania) i ro wnie nieistotnego obszarowo terenu prowadzenia prac 

związanych z budową i powiększeniem pirsu i będzie powodowało koniecznos c  

kro tkookresowego przemieszczenia się ptako w poza rejon prowadzenia prac.  

 Oddziaływanie potencjalnie moz e ro wniez  dotyczyc  ptako w lęgowych gniazdujących 

w Porcie (mewy, rybitwy), przez potencjalne płoszenie. Jednak w przypadku mew, 

ptaki gniazdują w bezpiecznej odległos ci od planowanych prac (obecnie około 15 par 

na falochronie wyspowym) i terenu przyszłego terminala. Rybitwy rzeczne, jak 

pokazują dos wiadczenia z lat poprzednich kiedy prowadzone były prace w okresie 

lęgowym w bezpos redniej bliskos ci kolonii (remont Pirsu Rudowego, pogłębienie 

basenu portowego, realizacja T 2) są zaskakująco plastyczne i niewraz liwe na tego 

typu prace. Prowadzenie analogicznych prac w poprzednich latach w odległos ci 

wielokrotnie mniejszej niz  planowane w ramach niniejszej inwestycji, nie wpłynęło 

negatywnie na kolonie lęgową (zaro wno na zasiedlenie jak i sukces lęgowy 

oraz przez ywalnos c  piskląt). W związku z powyz szym prognozowanie negatywnego 

wpływu na populacje rybitwy rzecznej w obszarze jest nieuprawnione. 

 W trakcie prac na etapie budowy nalez y maksymalnie ograniczyc  koniecznos c  

cumowania jednostek przy falochronach w okresie kwiecien -lipiec, celem uniknięcia 

strat w lęgach gniazdujących tam ptako w (mewa srebrzysta, oraz moz liwe 

gniazdowanie rybitwy rzecznej po ukon czeniu budowy platformy lęgowej dla tego 

gatunku).  

 Na pozostałe gatunki ptako w będące celami ochrony (wymienione w ŚDF obszaru) 

inwestycja nie będzie w sposo b oczywisty znacząco negatywnie oddziaływała. 

 W związku z planowaną inwestycją dojdzie do zalądowienia częs ci obszaru będącego 

potencjalnie miejscem z erowania szeregu gatunko w. Biorąc jednak pod uwagę 

niewielką powierzchnię zajętos ci w poro wnaniu do powierzchni obszaru PLB 220005 

Zatoka Pucka i promilowy ubytek dna, jak ro wniez  niewielkie wykorzystywanie 

obszaru przez gatunki wykorzystujące zasoby bentosu, wpływ inwestycji na ubytek 

siedlisk z erowiskowych nalez y uznac  za nieznaczący. 

 Urobek pozyskany w procesie pogłębienia basenu portowego będzie składowany 

na polach refulacyjnych (klapowiskach) w głębi Zatoki Gdan skiej. Obszary te są 

obecnie regularnie wykorzystywane do składowania urobku z aktualnie 
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realizowanych lub planowanych inwestycji. Pomimo stwierdzenia wysokich 

zagęszczen  bentosu w miejscach odkładu, nalez y oczekiwac , z e w związku z pracami 

utrzymaniowymi (pogłębieniem baseno w portowych Portu Po łnocnego, jak 

ro wniez  aktualnie realizowanych inwestycji związanych z budową falochrono w i toru 

podejs ciowego wraz z kierownicą) urobek odkładany w ramach analizowanej 

inwestycji nie spowoduje bezpos redniego ubytku potencjalnych miejsc 

z erowiskowych dla ptako w, przede wszystkim z powodu ich zaniku w związku 

z realizacją innych inwestycji w obszarze. 

9. Z uwagi na odległos c  prowadzonych prac od ostoi morskich ssako w będących 

przedmiotem ochrony ŚOO (powyz ej 10 km) jak ro wniez  niewielki zasięg obszarowy 

oddziaływania inwestycji, prawdopodobien stwo wystąpienia negatywnych oddziaływan  

na spo jnos c  i integralnos c  sieci Natura 2000 i pogorszenie siedlisk morskich ssako w 

nalez y uznac  za mało prawdopodobne. Ewentualne zakło cenia naturalnych zachowan  

ssako w morskich mogą byc  związane z emitowanym hałasem w czasie realizacji 

inwestycji. Potencjalne oddziaływanie będzie miało charakter lokalny i kro tkotrwały, 

ograniczony do rejonu i czasu trwania prac refulacyjnych i związanych z wylądowaniem 

pirsu. Po zaprzestaniu prac, a tym samym ustąpieniu zakło cen  związanych z hałasem, 

sytuacja wro ci do stanu sprzed rozpoczęcia prac.  

 Analizując wpływ na cele ochrony ŚOO, tj. na fokę szarą Halichoerus grypus i mors wina 

Phocoena phocoena moz na załoz yc , z e ze względu na płochliwos c  tych zwierząt (a 

w przypadku mors wina małe prawdopodobien stwo zapłynięcia) prawdopodobnie będą 

one unikac  miejsc, w kto rych prowadzone będą prace na etapie budowy. Dotychczas nie 

odnotowano w bezpos rednim sąsiedztwie obszaru inwestycyjnego regularnego i licznego 

przebywania ssako w morskich. Obszar nie wyro z nia się (ilos cią stwierdzen  fok) od innych 

obszaro w podlegających presji antropogenicznej i przemysłowej w obrębie Zatoki 

Gdan skiej 

10. W połowach badawczych prowadzonych w rejonie zbliz onym do inwestycji stwierdzono 

występowanie 18 gatunko w ryb, w tym cztery (dorsz, stornia, s ledz  i szprot) ma znaczenie 

przemysłowe. Odnotowano takz e dwa gatunki ryb chronionych (parposz, jesiotr 

ostronosy). Wyraz nym dominantem we wszystkich strefach była stornia. W strefie 

najbliz szej brzegowi i umocnien  portowych stwierdzono występowanie gatunko w 

słodkowodnych związanych z ujs ciem Wisły (certa, okon , sandacz).  

 Z uwagi na lokalny, ograniczony charakter wpływu inwestycji na s rodowisko morskie, 

nie ma podstaw przypuszczac , aby realizacja inwestycji mogła znacząco negatywnie 

wpłynąc  zaro wno na stan ochrony kto regokolwiek z gatunko w wymienionych 

powyz ej ryb.  

 W przypadku ro z anki, piskorza i bolenia, będących gatunkami słodkowodnymi, 

wykluczono wpływ zaro wno na etapie inwestycji jak i funkcjonowania, z uwagi 

na małe prawdopodobien stwo wystąpienia gatunko w w rejonie inwestycji. 

 W przypadku ciosy, mając na uwadze lokalizację przedmiotowej inwestycji, jej zasięg 

obszarowy, odległos c  od siedlisk ww. gatunku oraz fakt odbywania tarła w go rnych 

odcinkach rzek o silnym prądzie, nie ma podstaw przypuszczac , aby realizacja 

inwestycji mogła negatywnie wpłynąc  zaro wno na stan ochrony gatunku jak i na stan 

jego naturalnych istotnych siedlisk. 
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11. W odniesieniu do powierzchni obszaru wykorzystywanej przez ptaki nie nastąpi znaczący 

wpływ na integralnos c  obszaru Natura 2000, tzn. nie nastąpi ubytek, fragmentacja jak 

ro wniez  dostępnos c  istotnych elemento w siedlisk gatunko w tj. miejsc lęgowych, miejsc 

z erowiskowych czy miejsc odpoczynku. Inwestycja nie spowoduje przerwania droz nos ci 

korytarzy ekologicznych wykorzystywanych przez ptaki jak ro wniez  nie wpłynie trwale 

na zachwianie dynamik migracji gatunko w będących celami ochrony. Kro tkotrwałe 

natęz enie i wspo łoddziaływanie niekto rych czynniko w moz e w kro tkich okresach czasu 

negatywnie oddziaływac  na integralnos c  obszaru. Dotyczy to warunko w ekologicznych 

(rozumianych jako parametry fizyczne i chemiczne wody), kto re lokalnie i czasowo mogą 

zostac  pogorszone, co z kolei moz e wpłynąc  na pogorszenie się warunko w z erowiskowych 

na stosunkowo niewielkiej częs ci akwenu, czy tez  koniecznos c  przeniesienia się w inne 

rejony w fazie budowy w wyniku niepokojenia. 

 

12. Zaro wno w fazie budowy jak i funkcjonowania nie dojdzie do trwałego i znaczącego 

wpływu na spo jnos c  sieci Natura 2000 rozumianej jako zachowanie toz samej liczby 

i jakos ci gatunko w przebywających w obszarze przed realizacją inwestycji, a takz e 

prawidłowe ich rozmieszczenie geograficzne w stosunku do zasięgu występowania, w tym 

ro wniez  łącznos ci między poszczego lnymi obszarami w ramach sieci. Funkcja obszaru 

i rola jaką odgrywa w sieci obszaro w ptasich wybrzez a Bałtyku nie zostanie utracona. 

Po analizie wpływu na poszczego lne przedmioty ochrony ostoi, nie diagnozuje się wpływu 

na poziom włas ciwego stan ochrony poszczego lnych gatunko w będących celami ochrony. 

13. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie dojdzie ro wniez  do pogorszenia włas ciwego stanu 

ochrony gatunko w wg wskaz niko w włas ciwego stanu ochrony dla gatunko w lęgowych 

będących celami ochrony na obszarze PLB220005.  

14. Teren zaplecza lądowego planowanej inwestycji, znajdujący się w odległos ci ok. 300 m 

na południe od wschodniej częs ci planowanego terminala T 3, ma kluczowe znaczenie jako 

obszar działan  łagodzących, związanych z poprzednią rozbudową DCT o terminal T 2. 

Działania łągodzące na terenie plaz y i jej zaplecza są tu prowadzone zgodnie z decyzją 

RDOŚ –Gd-WOO.4211.29.2013.AT.9 z dnia 28 marca 2014. Planowane prace prowadzone 

będą w odległos ci ponad 300 m od brzegu, w związku z tym nie będą miały negatywnego 

wpływu na ptaki lęgowe, w tym populację lęgową sieweczki obroz nej, jak ro wniez  gatunki 

potencjalnie lęgowe na tym terenie – rybitwę białoczelną, ohara i nurogęs . 

W fazie funkcjonowania inwestycji w strefie brzegu terenu powadzonych działan  

łagodzących przewiduje się wystąpienie następujących zjawisk będących pos rednimi 

efektami realizacji inwestycji: zmniejszenie siły falowania; wzrost akumulacji osado w 

plaz owych, w tym materiału organicznego – kidziny; rozwo j zbiorowisk nakidzinowych. 

Będzie to związane ze znacznym osłonięciem tego fragmentu brzegu przed falowaniem 

przez konstrukcję nabrzez a planowanego terminalu. Zmiany związane z przyrostem 

brzegu od wschodniej strony terminalu T 1 i zwiększeniem akumulacji kidziny są 

obserwowane juz  aktualnie i były zauwaz ane m.in. w sprawozdaniach ze skutecznos ci 

prowadzonych działan  łagodzących. Zjawiska te ocenia się jako pozytywne dla rybitw 

białoczelnych i sieweczek obroz nych. Kidzina, kto ra moz e pojawiac  się na brzegu 

w większej ilos ci, stanowi bazę z erową dla sieweczek jako miejsce z ycia owado w. Będzie 

tez  bazą z erową dla innych gatunko w ptako w, kto rym działania łagodzące nie są 

dedykowane. Nalez y jednak pamiętac  o zapobieganiu wzrostowi ros lin na plaz y 
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(szczego lnie wierzby i trzciny), kto rych konkurencyjnos c  w efekcie zwiększenia 

akumulacji materii organicznej w strefie brzegowej moz e wzrosnąc . 

15. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zagroz enia nieosiągnięcia celo w 

s rodowiskowych ustalonych dla JCWP przejs ciowej Zatoka Gdan ska Wewnętrzna o kodzie 

PL TW IV WB4. Dotyczy to zaro wno fazy budowy jak i fazy funkcjonowania. 

Na podstawie przeprowadzonej oceny wpływu na cele s rodowiskowe ustalone 

dla obszaro w chronionych JCWP przejs ciowej Zatoka Gdan ska Wewnętrzna, nie 

przewiduje się aby planowane przedsięwzięcie mogło wpływac  na moz liwos c  utrzymania 

bądz  osiągnięcia włas ciwego stanu ochrony gatunko w i siedlisk objętych ochroną 

na obszarach PLB0005 Zatoka Pucka oraz PLH220105 Klify i Rafy Ramienne Orłowa.  

16. Na podstawie map zagroz enia powodziowego i map ryzyka powodziowego moz na 

stwierdzic , z e obszar przedsięwzięcia nie znajduje się w strefie zagroz enia powodzią, 

gdyz  maksymalny przewidywany poziom morza w tym rejonie, w odniesieniu do sytuacji 

powodziowej o prawdopodobien stwie 0,2%, szacowany jest na 2,5 m, a rzędna nabrzez a 

terminalu wynosi 3,0 m i została wyznaczona na takim włas nie poziomie ro wniez  z uwagi 

na długookresowe przewidywania co do poziomu morza i wezbran  sztormowych.  

17. Wprowadzanie zanieczyszczen  do powietrza związane z eksploatacją nowego terminalu 

oraz całos ci zakładu DCT Gdan sk ŚA nie będzie powodowac  przekroczen  warunko w 

okres lonych w przepisach (wartos ci odniesienia oraz wartos ci dopuszczalne substancji 

w powietrzu) – emisja zanieczyszczen  pyłowych i gazowych do powietrza nie będzie 

powodowała przekroczenia standardo w jakos ci powietrza poza terenem zakładu.  

Emisja z DCT będzie miała przede wszystkim charakter niezorganizowany, pochodzący 

przede wszystkim z ruchu jednostek pływających oraz urządzen  i maszyn do manipulacji 

kontenerami, zasilanych silnikami diesla. W przypadku planowanego przedsięwzięcia 

przewidywane jest zastosowanie w całos ci suwnic zasilanych elektrycznie, z kto rych 

emisja będzie zachodzic  jedynie w przypadku awarii zasilania i koniecznos ci 

uruchomienia zainstalowanych na nich agregato w prądotwo rczych. 

18. Przedsięwzięcie nie będzie w istotny sposo b wpływac  na globalne zmiany klimatyczne. 

Gło wnym z ro dłem emisji gazo w cieplarnianych będzie spalanie paliw (olej napędowy) 

w silnikach s rodko w transportu i maszyn roboczych oraz jednostek pływających 

przy realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji.  

 Podstawową zasadą ograniczającą emisję gazo w cieplarnianych, a tym samym 

zmniejszającą wpływ na klimat planowanej inwestycji, będzie wykorzystanie 

sprawnych technicznie maszyn, urządzen  i pojazdo w z aktualnymi badaniami 

technicznymi oraz racjonalne wykorzystanie paliw (olej napędowy). Działania te mogą 

miec  wpływ na ograniczenie emisji, a tym samym mogą minimalizowac  oddziaływanie 

przedsięwzięcia na zmiany klimatu. W ramach planowanego przedsięwzięcia, w celu 

ograniczenia emisji m.in. gazo w cieplarnianych, przewiduje się instalację suwnic 

zasilanych energią elektryczną oraz budowę przyłączy elektrycznych w nabrzez ach, 

jak ro wniez  zasilanie pojazdo w silnikami na gaz (LNG, LPG, CNG).  

 Wielkos c  emisji związana z budową i eksploatacją terminala w konteks cie globalnego 

ocieplenia i zmian klimatu będzie miała znaczenie pomijalne. 
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19. W obrębie wo d portowych w okresie budowy, w związku z prowadzeniem prac 

pogłębiarskich nastąpi okresowe zwiększenie koncentracji substancji biogennych, 

zawiesin, spadek przezroczystos ci wody. Najpowaz niejszym zagroz eniem, o lokalnym 

zasięgu mogą byc  rozlewy substancji olejowych lub innych szkodliwych substancji 

chemicznych. Przestrzeganie rez imo w technologicznych i wykorzystanie sprawnego 

sprzętu zminimalizuje ryzyko zanieczyszczenia akwenu. Oddziaływanie w czasie fazy 

eksploatacji będzie mało znaczące na wody morskie, będzie pochodzic  od wo d opadowych, 

odprowadzanych po podczyszczeniu do wo d portowych.  

 Wody opadowe będą odprowadzane do wo d portowych za pomocą nie więcej niz  35 

wyloto w usytuowanych w nabrzez u, falochronie lub innych konstrukcjach 

brzegowych. Wyloty będą rozmieszczone odpowiednio w stosunku do zlewni, 

z kto rych zbiera się wody opadowe. Ś rednice wyloto w będą dostosowane 

do konkretnego sposobu zaprojektowania sieci kanalizacyjnej. Podczyszczone wody 

opadowe, spełniające wymagania jakos ciowe, odprowadzane do wo d portowych 

z terenu Terminalu DCT nie spowodują negatywnego oddziaływania na s rodowisko 

wodne, gdyz  wody opadowe spływające do s rodowiska morskiego, to naturalny proces 

występujący w przyrodzie, a rozwiązania zastosowane w istniejącym Terminalu 

oraz zaplanowane do zastosowania w nowym Terminalu praktycznie nie zakło cają 

tego procesu.  

 Bezpos rednie sąsiedztwo morza sprawia, z e odprowadzenie wo d opadowych nie 

stanowi technicznego problemu, a jedynie wymaga włas ciwego dobrania elemento w 

sieci kanalizacyjnej, przyjęcia włas ciwych wymiaro w rur, dobrych spadko w (lub 

przyjęcia systemu cis nieniowego) oraz odpowiednich urządzen  podczyszczających. Śą 

to w zasadzie juz  tylko zagadnienia natury technicznej, kto re nie mają większego 

znaczenia z punktu widzenia ochrony s rodowiska. Powstanie T 3 moz e wiązac  się 

z koniecznos cią przebudowy systemu kanalizacji deszczowej na terminalu T 1.  

20. Oceniając obraz pola akustycznego wywołany eksploatacją urządzen  przeładunkowych 

i s rodko w transportu oraz wartos ci poziomu hałasu na granicach Terminalu i ` w punktach 

obserwacji usytuowanych na terenach chronionych moz na uznac , z e Terminal 

Kontenerowy DCT jest nieuciąz liwy pod względem emisji hałasu do s rodowiska. 

Analizując udziały poszczego lnych z ro deł hałasu moz na zauwaz yc , z e największy udział 

w emisji hałasu ma transport samochodami cięz arowymi i kontenery zaopatrzone 

w agregaty chłodnicze. Wartos ci poziomu hałasu prognozowane przy elewacjach 

budynko w mieszkalnych oraz na plaz y kąpieliska Śtogi są niz sze od dopuszczalnych 

poziomo w hałasu w s rodowisku przyjętych do oceny zaro wno w ciągu dnia jak i w nocy. Z 

analizy akustycznej wynika, z e na terenach podlegających ochronie akustycznej, 

tj. terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanych w odległos ci 

około 2000 m od granicy DCT, oddziaływanie hałasu z terenu Terminalu będzie pomijalne 

i bez z adnego wpływu na klimat akustyczny kształtowany w otoczeniu budynko w 

mieszkalnych, zaro wno w porze dnia jak i w nocy.  

 Oddziaływanie hałasu na etapie budowy projektowanego przedsięwzięcia ma 

charakter czasowy i przejs ciowy. Budowa nowych obiekto w i montaz  urządzen  będzie 

związana z okresową emisją hałasu, kto rej wielkos c  będzie wynikała z intensywnos ci 

prac oraz miejsca ich prowadzenia. Uciąz liwos c  hałasu podczas budowy nie będzie 

szkodliwa dla s rodowiska i ludzi na terenach przylegających do budowanego 
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Terminalu z uwagi na znaczne oddalenie od tereno w akustycznie chronionych 

przez całą dobę, tj. zabudowy mieszkaniowej dzielnicy Śtogi. Nalez y zwro cic  uwagę, 

z e terenem akustycznie chronionym jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy jest 

ro wniez  obszar plaz y i kąpieliska Śtogi.  

 Okresowy wzrost emisji hałasu moz e wystąpic  podczas specyficznych prac 

budowlanych np. podczas palowania terenu. Śprzęt budowlany winien spełniac  

wymogi, okres lone w Dyrektywie 2000/14/EC oraz Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan  dla urządzen  

uz ywanych na zewnątrz pomieszczen  w zakresie emisji hałasu do s rodowiska. 

Dopuszczalny poziom mocy akustycznej (LAW) urządzen  przewidzianych do ruchu, 

zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagan  dla urządzen  

uz ywanych na zewnątrz pomieszczen  w zakresie emisji hałasu do s rodowiska, nie 

moz e przekroczyc  wartos ci mocy akustycznej LAW =105 dB.  

 Poziom hałasu emitowanego podczas pracy pogłębiarek nie przekroczy LA = 90 dB, a 

z uwagi na znaczne oddalenie tereno w akustycznie chronionych od akwenu, kto ry 

będzie podlegac  pogłębianiu, nie przewiduje się nadmiernej emisji hałasu na tereny 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dzielnicy Śtogi. Nalez y zwro cic  uwagę 

na emisję hałasu na teren plaz y i kąpieliska. Dobrym rozwiązaniem moz e byc  

prowadzenie prac pogłębiania akwenu przylegającego do terminalu T 3 poza sezonem 

letnim, tzn. wiosną, jesienią i zimą. 

21. Planowane prace czerpalno–refulacyjne nie wymagają działan  zapobiegawczych 

ani stosowania osłon, kto re nalez ałoby uwzględnic  w projekcie, jes li do prac 

wykorzystywana będzie pogłębiarka ssąca ze spulchniaczem mechanicznym, a prędkos c  

jej poruszania się nie będzie przekraczac  wartos ci 1 węzła (prędkos c  ta dotyczy ro wniez  

poruszania się szaland  zrzucających urobek na klapowisko, co umoz liwi ro wnomierne 

rozmieszczenie urobku na dnie w obszarze klapowiska). Z uwagi na fakt, z e inne rodzaje 

pogłębiarek lepiej nadają się do niekto rych czynnos ci – nie nalez y wykluczac  moz liwos ci 

wykorzystywania innych pogłębiarek do tych celo w, np. pogłębiarek chwytakowych 

do wyro wnywania dna, przy czym powinny to byc  w tym przypadku pogłębiarki 

chwytakowe posiadające szczelnie zamknięcia chwytako w, co ogranicza zmętnienie wody.  

 Podczas zrzucania urobku na klapowisku pozycja szaland powinna byc  kontrolowana 

za pomocą urządzen  nawigacyjnych lub innych okres lających pozycję statku, 

aby zapewnic  zrzut we włas ciwe miejsce. Poza tym podczas zrzucania urobku 

na klapowisko nalez y uwzględnic  prądy podwodne oraz prędkos c  ruchu jednostki 

pływającej, aby zawiesiny powstające podczas zrzutu powstawały w obszarze 

klapowiska.  

 Rezultaty badan  stanu czystos ci osado w w rejonie portu w Gdan sku oraz w pobliz u 

funkcjonującego Terminalu i planowanej inwestycji pozwalają przyjąc , z e urobek 

pochodzący z obszaru wymaganych prac czerpalnych nie będzie zanieczyszczony. 

Przed przystąpieniem do realizacji prac czerpalnych wykonawca robo t winien 

przeprowadzic  rozpoznanie oraz wykonac  badania w celu stwierdzenia, czy do urobku 

stosuje się przepisy ustawy o odpadach, stosując w tym przypadku przepisy 

rozporządzenia Ministra Ś rodowiska z dnia 23 wrzes nia 2016 r. w sprawie 

szczego łowych warunko w uznania odpado w niebezpiecznych za odpady inne niz  

niebezpieczne. W realizacji etapu pierwszego procedury opisanej 
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w ww. rozporządzeniu nalezy posiłkowac  się wytycznymi przedstawionymi 

przez Komisję Helsin ską: „HELCOM Guidelines for the Disposal of Dredged Material at 

Śea”.   

 Kubaturę robo t czerpalnych w ramach planowanego przedsięwzięcia oszacowano 

na 4 mln m3. Według rozpoznania, kto re wynika z informacji dostępnych 

dla przedsięwzięc  planowanych do realizacji w rejonie przedmiotowego 

przedsięwzięcia 50-60% tej objętos ci (2–2,4 mln m3) stanowią namuły wymagające 

składowania na klapowisku morskim, a 40-50% piaski (1,6–2 mln m3) nadające się 

do wykorzystania przy zalądowieniu akwenu morskiego. Z kolei zalądowienie 95 ha 

akwenu morskiego będzie wymagac  wypełnienia kubatury ok. 10 mln m3 masami 

ziemnymi i skalnymi, materiałami konstrukcyjnymi, elementami wzmacniającymi itp. 

W zalez nos ci od litologii i stanu czystos ci osado w dennych wybrany zostanie 

odpowiedni wariant składowania urobku, na klapowisku morskim wskazanym 

przez Urząd Morski w Gdyni lub do wypełnienia przestrzeni podlegającej 

zalądowieniu w obrębie planowanego przedsięwzięcia. 

 W aspekcie ichtiofauny największe potencjalne oddziaływanie zdiagnozowano 

na etapie budowy i prac związanych z pogłębieniem basenu portowego. Działanie to 

moz e spowodowac  zakło cenia migracji s ledzia i szprota w obrębie obszaru portowego 

i wpłynąc  niekorzystne na tarło. Bagrowanie dna będzie powodowało zmętnienie 

wody i pogorszenie warunko w fizykochemicznych, w tym tlenowych, co stanowic  

moz e barierę dla przemieszczania się ryb. Ro wniez  wynikające z pracy urządzen  

i ruchu barek nasilenie hałasu i wibracji będzie skutkowało odstraszaniem  ryb. 

Koncentracja prac spowodowac  moz e kro tkotrwałą izolacje zachodniej wschodniej 

częs ci obszaru. Moz e to zakło cic  migracje tarłowe ryb oraz rozprzestrzenianie się 

narybku do siedlisk połoz onych w pozostałej częs ci akwenu. Oddziaływanie to moz na 

złagodzic  poprzez sposo b prowadzenia prac bagrowniczych tj. nieprowadzenie prac 

pogłębiarskich w okresie kwiecien –czerwiec oraz podjęcie działan  ograniczających 

rozprzestrzenianie się zawiesiny (spływ z szaland). 

22. Gospodarka odpadami w fazie budowy będzie obejmowac  typowe odpady technologiczne 

związane z terenem budowy, w tym masy ziemne oraz odpady komunalne. Nie 

przewiduje się, aby urobek z pogłębiania akwenu miał cechy odpadu niebezpiecznego i 

z tego powodu musiał byc  traktowany jako odpad.  

Gospodarka odpadami, kto ra będzie prowadzona na terminalu w fazie eksploatacji 

po rozbudowie będzie odnosic  się do takich samych proceso w technologicznych, takich 

samych rodzajo w odpado w, jak w funkcjonującym juz  terminalu, a zwiększą się jedynie 

ilos ci wytwarzanych odpado w, co nie będzie miało wpływu na moz liwos c  prowadzenia 

prawidłowej gospodarki odpadami.  

23. Zdarzeniami awaryjnymi związanymi z budową i funkcjonowaniem Terminalu 

Kontenerowego T 3 mogą byc  ro z nego rodzaju wypadki i wynikające z nich skutki 

z udziałem s rodko w transportu i urządzen  przeładunkowych. W zdecydowanej 

większos ci, poza zagroz eniem zdrowia i z ycia pracowniko w obsługi, nie będą powodowac  

zagroz enia s rodowiska. W przypadku rozszczelnienia kontenera z ładunkami 

niebezpiecznymi, odpowiednie wyposaz enie techniczne oraz procedury postępowania 

umoz liwią zneutralizowanie uwolnionego ładunku oraz jego odizolowanie od s rodowiska.  
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 W trakcie budowy lub eksploatacji terminalu DCT moz e dochodzic  do następujących 

sytuacji, kto re mają charakter awarii lub innego zagroz enia o moz liwych negatywnych 

skutkach dla s rodowiska: poz ary, wybuchy i związane z nimi emisje oraz wpływ 

s cieko w poz arowych na zbiorniki wodne, wycieki do gleby i wo d / emisje 

do atmosfery chemikalio w, awarie urządzen  zabezpieczających lub redukujących 

zrzuty zanieczyszczen  do s rodowiska, zakło cenia w dostawie wody, prądu, gazu 

i innych medio w, zagroz enia związane z okoliczną fauną i florą, inne niekontrolowane 

uwolnienia energii i substancji. 

 W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii na etapie realizacji inwestycji, 

nalez y:  

o prace czerpalne w rejonie kanału portowego prowadzic  w sprzyjających 

warunkach pogodowych; 

o zaplecza budowy zorganizowac  przy uwzględnieniu charakteru podłoz a 

oraz moz liwych do zastosowania zabezpieczen ; 

o stosowac  sprawny technicznie sprzęt budowlany;  

o posiadac  s rodki chemiczne (sorbenty), neutralizujące ewentualne wycieki 

z maszyn budowlanych, a tym samym minimalizujące moz liwos c  skaz enia 

gruntu. 

 Zdarzenia te mogą byc  skutkiem kolizji statku z nabrzez em lub statku ze statkiem, 

mogą byc  one wywołane uderzeniem kontenera wskutek powyz szych lub innych 

zdarzen  – wo wczas moz e dojs c  do wycieku paliwa lub zawartos ci kontenero w, moz e 

ro wniez  dojs c  do uszkodzenia nabrzez a, w skrajnym przypadku 

do uszkodzenia/przewro cenia suwnicy itp. Zdarzenia, kto re mogą skutkowac  

wywołaniem poz aru mogą byc  ro wniez  spowodowane przez pracę podwykonawco w, 

np. przez nieprawidłowe wykonywanie prac poz arowo niebezpiecznych. Czynnikiem 

naturalnym, kto ry mo głby zagraz ac  terminalowi jets ro wniez  powo dz , a w fazie 

budowy zagroz eniem specjalnym jest to wynikające z potencjalnego zalegania na dnie 

lub pod dnem przedmioto w wybuchowych pochodzenia wojskowego. Terminal nie 

jest przedmiotem przepiso w o powaz nych awariach, gdyz  substancje niebezpieczne, 

kto re są składowane na terminalu znajdują się tu w trybie transpotowym i podlegają 

przepisom związanym z przemieszczaniem materiało w niebezpiecznych po drogach 

wodnych, kołowych i kolejowych (IMDG, ADR, RID).  

 Procedury i instrukcje oraz inne dokumenty wewnętrzne opisujące sposo b 

zapobiegania awariom, przygotowania do ewentualnej awarii oraz reagowania 

na awarie są elementami zarządzania zakładem – ro wniez  w ramach systemu 

zarządzania s rodowiskowego zgodnego z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie 

dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspo lnocie 

(EMAŚ). W związku z tym podlegają okresowym audytom wewnętrznym 

i zewnętrznym oraz ogo lnej zasadzie ciągłego doskonalenia, co oznacza, z e są 

przedmiotem modyfikacji, dostosowania do potrzeb, zwiększenia ich włas ciwos ci, 

skutecznos ci i praktycznos ci. 

 W Porcie Gdan sk funkcjonuje, będący elementem systemu krajowego, system 

zwalczania zagroz en  i zanieczyszczen  na morzu, kto rego szczego łową organizację 

w skali kraju okres la Rozporządzenie Rady Ministro w z dnia 8 sierpnia 2017 r. 

w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagroz en  i zanieczyszczen  na morzu (Dz.U. 
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2017 poz. 1631). W Porcie Gdan sk wszelkie działania związane ze zwalczaniem 

zagroz en  i zanieczyszczen  w Porcie odbywają się na podstawie "Planu zwalczania 

zagroz en  i zanieczyszczen  wo d portowych zarządzanych przez Zarząd Morskiego 

Portu Gdan sk ŚA" zatwierdzonego przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni decyzją 

nr 8201/5/04 z dnia 02.12.2004 r. Plan został zaktualizowany w kwietniu 2012 r. 

i zatwierdzony przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni decyzją nr 076/46/12 

z dnia 22.06.2012 r. W DCT obowiązuje wpisujący się w ww. plan ogo lnoportowy „Plan 

zwalczania zagroz en  i zanieczyszczen  wo d basenu portowego (DCT/DOC/ŚC/27.04)”. 

 Poza tym DCT pracuje w ramach wewnętrznego systemu zarządzania 

s rodowiskowego zweryfikowanego na zgodnos c  z wymaganiami EMAŚ. Śystemem tym 

zostanie objęta działalnos c  prowadzona na T 3 – opracowane i wdroz one zostaną 

odpowiednie procedury zapobiegania awariom, gotowos ci na wypadek awarii 

i reagowania w razie awarii.  

24. Obszar planowanej inwestycji połoz ony jest poza rozpoznanymi dotąd obiektami 

kulturowymi zalegającymi na dnie morskim. Jak wynika z wyniko w badan  prowadzonych 

w otoczeniu przedsięwzięcia rejon Portu Gdan skiego jest zasobnym archeologiczne 

akwenem polskiego wybrzez a Bałtyku. Biorąc pod uwagę znaczną powierzchnię 

zajmowaną przez planowaną inwestycję (ponad 130 ha) moz na zatem spodziewac  się 

występowania tu zabytko w archeologicznych. W związku z tym nalez y podjąc  

odpowiednia działania zapobiegawcze, w celu ich zachowania.  

 Przed podjęciem prac budowlanych i pogłębieniowych nalez y wykonac  sondowania 

sonarowe w celu rozpoznania ewentualnych obiekto w kulturowych występujących 

na dnie morskim na terenie inwestycji. 

 Niezalez nie od tego wszelkie prace polegające na ingerencji w dno, w tym prace 

pogłębiarskie odbywac  się powinny przy zapewnieniu nadzoru archeologicznego. 

25. W otoczeniu lądowym planowanej inwestycji moz na wyro z nic  następujące jednostki 

krajobrazowe: 

o zespo ł nabrzez y, urządzen  i zabudowy portowej Portu Po łnocnego (w tym 

istniejącego DCT) – bezpos rednio stykający się z obszarem inwestycji od strony 

południowej i zachodniej; 

o krajobraz brzegu wydmowego, z plaz ą, wałem wydm białych i szarych i pasem 

boro w sosonowych na wydmach – rozciągający się w kierunku wschodnim 

i południowo-wschodnim w odległos ci ok. 350 – 500 m od planowanego 

nabrzez a terminala T 3.  

 Zespo ł portowy Portu Po łnocnego tworzy strefę krajobrazu wybitnie przemysłowego 

i przemysłowo-składowego, silnie przekształconego, z całkowitym brakiem 

elemento w naturalnych. Jednoczes nie częs c  elemento w istniejącego DCT takich jak 

wielkogabarytowe dz wigi i suwnice portowe stanowi tu silne dominanty 

krajobrazowe, potęgujące wraz enie silniego przekształcenia fizjonomii krajobrazu 

nadmorskiego, zwłaszcza wobec braku innych, naturalnych elemento w 

wysokos ciowych, stanowiących przesłony. Natomiast zdecydowanie odmienny 

charakter ma zaplecze lądowe w strefie krajobrazu wydmowego. Ma ono zachowane 

cechy naturalne, brak tu istotnych przekształcen  antropogenicznych, a istniejące 

i widoczne elementy zabudowy turystyczno-rekreacyjnej (baza ratownictwa i punkt 

medyczny) przy gło wnym wejs ciu na plaz ę Śtogi ma zachowane proporcje i gabaryty, 
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wpasowujące go dobrze w otoczenie pasa plaz y i wydm. Tą częs c  wybrzez a uznac  

moz na za dobrze zachowany fragment typowej, wydmowej strefy brzegowej Zatoki 

Gdan skiej, o wysokich walorach krajobrazowych. Istotnym elementem krajobrazu 

kulturowego na obszarze wyspy Śtogi jest panorama na morze, zwłaszcza w strefie 

uz ytkowanej rekreacyjnie. Rozwo j Portu Po łnocnego, a zwłaszcza Morski Terminal 

Kontenerowy DCT istotnie zmieniły krajobraz analizowanej częs ci wybrzez a wyspy 

Śtogi. W miejscu plaz y i zalesionych wydm oraz częs ci akwenu powstały nabrzez a 

i place składowe oraz obiekty kubaturowe, a takz e infrastruktura komunikacyjna 

(droga dojazdowa, drogi wewnętrzne i tor kolejowy). Obecnie otwarcie widokowe 

ze Śtogo w na morze w kierunku po łnocno-zachodnim jest zdominowane 

przez elementy krajobrazu przemysłowo-infrastrukturowego istniejącego nabrzez a 

DCT. Śpecyficzne, dobrze widoczne elementy stanowią nabrzez e przeładunkowe, 

cumujące kontenerowce, suwnice i place składowe. 

 Niezalez nie od sposobu przeprowadzenia budowy załoz yc  nalez y, z e wystąpi wpływ 

na walory krajobrazowe, gło wnie ze względu na: a) prowadzenie prac związanych 

z pogłębianiem i ze sztucznym zalądowieniem obszaru akwenu morskiego 

na powierzchni do 95 ha, b) powstanie i działanie tymczasowych elemento w 

technologicznych budowy takich, jak np.: praca pogłębiarek, maszyn wbijających pale, 

c) wprowadzenie do krajobrazu nowej infrastruktury hydrotechnicznej w postaci 

sztucznego nabrzez a na terenie dotychczasowego fragmentu akwenu morskiego 

Zatoki Gdan skiej. Częs c  z tych działan , związanych stricte z pracami budowlanymi 

będzie miec  charakter kro tkotrwały i przemijający, jednak w efekcie kon cowym, 

po zakon czeniu budowy nabrzez e wraz z infrastrukturą Terminalu będzie stanowic  

nowy, całkowicie sztuczny, antropogeniczny fragment wybrzez a morskiego, 

stanowiący silną dominantę w krajobrazie. Z punktu widzenia estetyki wybitnie 

indrustrialnego krajobrazu portowego, planowana rozbudowa DCT nie pogorszy stanu 

obecnego. Przedsięwzięcie to wpisuje się w zamierzenia i strategie inwestycyjne, 

jednoczes nie zachowując bez zmian powierzchnie lądowe w sąsiedztwie. Realizacja 

inwestycji wpłynie natomiast na dalsze zwiększenie powierzchni zajmowanej 

przez ten typ krajobrazu antropogenicznego i powstanie nowych specyficznych form 

ukształtowania nabrzez a. Jednoczes nie terminal kontenerowy jest elementem 

jednoznacznie identyfikowanym z funkcją portową, stanowiącą waz ną funkcję 

miastotwo rczą Gdan ska i okres lającą jego toz samos c . Dla okres lonych grup 

społeczen stwa dynamicznie rozwijający się terminal kontenerowy, kto rego działalnos c  

wiąz e się z obecnos cią duz ych, nowoczesnych jednostek pływających, moz e byc  

postrzegany jako atrakcyjna forma krajobrazu industrialnego. 

26. Wpływ funkcjonowania planowanej inwestycji na warunki z ycia mieszkan co w Śtogo w, 

uwzględniając przewidywany stan s rodowiska w miejscach stałego zamieszkania, jak i 

w obrębie tereno w rekreacyjnych, nalez y uznac  za nieznaczny. Na terenach tych nie 

wystąpią przekroczenia dopuszczalnych standardo w jakos ci s rodowiska. Nalez y 

jednak zaznaczyc , z e w przypadku analizowanej inwestycji wpływ na warunki 

wypoczynku ludzi nalez y rozpatrywac  takz e z punktu widzenia bliskiego sąsiedztwa 

duz ego obiektu przemysłowego, co wpływa na subiektywną negatywną percepcję 

krajobrazu rekreacyjnego, niezalez nie od faktycznego stanu jakos ci jego komponento w 

(klimat akustyczny, zanieczyszczenia powietrza, czystos c  wo d). Bliska odległos c  nabrzez y 

portu, urządzen  przeładunkowych, ruch duz ych statko w kontenerowych, a takz e 



Rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku, 2018 r. 
 

 

 

www.kpcic.gdynia.pl  356 / 373 

emitowany hałas i zanieczyszczenia powietrza (pomimo zachowania dopuszczalnych 

norm) mogą wywierac , subiektywnie, wpływ na warunki wypoczynku ludzi i postrzeganie 

atrakcyjnos ci nadmorskiej przestrzeni rekreacyjnej. 

27. Najbliz sza zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległos ci około 1,7 km na południe 

pod planowanego przedsięwzięcia w dzielnicy Śtogi, w rejonie Pustego Śtawu. Znacznie 

bliz ej znajdują się tereny uz ytkowane rekreacyjnie. Do takich nalez y zaliczyc : 

 wyznaczone kąpielisko Śtogi – połoz one jest w odległos ci ok. 610 m od nabrzez a 

planowanego terminala (ok. 330 m od terenu planowanych prac pogłębieniowych), 

 plaz ę nadmorską w Śtogach - najbliz sze wejs cie na plaz e z sezonowymi 

urządzeniami (kosze na s mieci itp.) znajduje się ok. 670 od planowanego nabrzez a, 

natomiast pas aktualnie wykorzystywanej rekreacyjnie plaz y znajduje się 

w minimalnej odległos ci ok. 430 m od skraju planowanego terminala i ok. 340 m 

od terenu prac pogłębieniowych 

 tereny os rodko w wypoczynkowych w rejonie Śtogo w – najbliz sze istniejące 

zlokalizowane w odległos ci ok. 850 m od terminala i odpowiednio ok. 720 m 

od terenu prac pogłębieniowych.  

28. Potencjalnie, na planowane przedsięwzięcie rozbudowy terminalu, rozciągnięty zostac  

moz e konflikt społeczny, jaki ujawnił się w 2018 r. w konteks cie Kąpieliska Morskiego 

Śtogi oraz Plaz y Śtogi, przy okazji prac nad projektem Śtudium uwarunkowan  i kierunko w 

zagospodarowania przestrzennego miasta Gdan ska. Konflikt ten dotyczył przeznaczania 

pod funkcje portowe tereno w sąsiadujących z kąpieliskiem morskim. Śtudium, 

przewidujące taki kierunek rozwoju, przyjęte zostało uchwałą nr LI/1506/18 Rady Miasta 

Gdan ska z dnia 23 kwietnia 2018 r.  

Konflikt powyz szy dotyczył tereno w lądowych objętych postanowieniami Śtudium. 

Planowane przedsięwzięcie w całos ci realizowane będzie na wodach morskich i 

w granicach Portu Gdan sk, moz na więc załoz yc , z e realizacja przedsięwzięcia nie będzie 

znacząco eskalowac  zaistniałego konfliktu. Konflikt ten łagodzic  moz e ro wniez  włas ciwie 

prowadzona polityka informacyjna dotycząca rozbudowy DCT, podkres lająca zakres 

przestrzenny projektu, zwracająca m.in. uwagę na istotę rozwoju gospodarki morskiej 

i unikatową rolę jaką pełni terminal DCT w porcie w Gdan sku i w gospodarce Polski 

w ogo le.  

29. Obszar morski w rejonie DCT nalez y uznac  za potencjalnie zagroz ony występowaniem 

przedmioto w wybuchowych pochodzenia wojskowego. Zalecane jest zatem zastosowanie 

procedur i technik poszukiwania niewybucho w i oczyszczenia z nich obszaru morskiego 

będącego rejonem inwestycji.  

30. Nie przewiduje się potrzeby ustalania dodatkowego monitoringu zaro wno inwestycyjnego 

jak i poinwestycyjnego dla z adnej z grup zwierząt stwierdzonych w zasięgu oddziaływania 

inwestycji. 

 Podczas prowadzenia robo t czerpalnych nalez y zapewnic  stały nadzo r archeologiczny. 

 Po uruchomieniu Terminalu T 3 nalez y wykonac  pomiary hałasu w celu okres lenia 

rzeczywistego zasięgu oddziaływania akustycznego i poro wnania obliczonego 

ro wnowaz nego poziomu dz więku A z faktycznie występującym oddziaływaniem 

hałasu na granicy wschodniej, po łnocnej, południowej i zachodniej zakładu oraz 

w kierunku najbliz ej połoz onych budynko w mieszkalnych dzielnicy Śtogi, jak ro wniez  
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na plaz y i kąpielisku Śtogi. Pomiary hałasu nalez y wykonac  w porze dnia i nocy 

na gło wnych kierunkach propagacji hałasu z terenu DCT.  

31. Niezalez nie od innych wskazanych działan  łagodzących rekomenduje się przyjęcie 

w decyzji o s rodowiskowych uwarunkowaniach dodatkowych zalecen  w następującym 

zakresie: 

 Na terenie budowy nalez y wyznaczyc , utwardzic  i odwodnic  miejsca 

do magazynowania materiało w i wyrobo w oraz magazynowania odpado w;  

 Śamochody opuszczające teren budowy nalez y oczys cic  w celu ochrony dro g 

publicznych; w tym celu nalez y na terenie budowy wyznaczyc  odrębne stanowisko 

lub wykonac  tymczasowo myjnie oraz wyposaz yc  je w odpowiednie urządzenia 

myjące lub w inny sposo b zapewnic  spełnienie tego warunku.  

 Odpady wytwarzane w trakcie realizacji przedsięwzięcia nalez y zbierac  w sposo b 

selektywny i magazynowac  w wyznaczonym w tym celu miejscu, niedostępnym 

dla oso b trzecich, w odpowiednich do rodzaju odpado w, szczelnych i oznakowanych 

pojemnikach, w sposo b, kto ry nie zmniejsza przydatnos ci tych odpado w do dalszych, 

zakładanych proceso w odzysku czy unieszkodliwiania odpado w.  

 Czasowe drogi dojazdowe powinny byc  wykonane jako odsączalne, rozbieralne, 

z elemento w nie powodujących zanieczyszczenia s rodowiska.  

 Nalez y zaprojektowac  w projekcie budowlanym sposoby postępowania 

z niezanieczyszczonymi masami ziemnymi przemieszczanymi w związku 

z pogłębianiem toru podejs ciowego i zalądawianiem akwenu morskiego. 

32. Po przeanalizowaniu zakresu planowanego przedsięwzięcia oraz zidentyfikowaniu jego 

oddziaływan  na s rodowisko i ich skali w niniejszym raporcie o oddziaływaniu 

na s rodowisko, nalez y stwierdzic , z e planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowac  

transgranicznego oddziaływania na s rodowisko. 
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