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I OPIS TECHNICZNY 

1. Cel, lokalizacja i zakres inwestycji 

1.1. Cel przedsięwzięcia 
Celem planowanego przedsięwzięcia jest podłączenie mieszkańców części miejscowości 

Rokitnica (ul. Topolowej, Ogrodowej, Korzennej, oraz fragmentów ulic Słonecznej i Bałtyckiej) do  
systemu kanalizacji sanitarnej (i w efekcie likwidacja zbiorników bezodpływowych). W tym celu 
zaprojektowano dwa kanały tłoczne biegnące wzdłuż istniejących ulic. 

W ramach inwestycji wykonać należy dwa włączenia do istniejącego systemu kanalizacji 
tłocznej: 

• w ul. Słonecznej, na wysokości dz. 243/3, obręb Rokitnica, 

• w ul. Słonecznej, na wysokości dz. 256/20, obręb Rokitnica. 
Niniejsze przedsięwzięcie jest inwestycją liniową, w której wyniku powstaną nowe obiekty 

sieci podziemnej – sieci kanalizacji sanitarnej składające się z: 
- kolektora kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø90 i Ø50,  
- kolumn płucząco-spustowych i kolumn do odpowietrzania sieci. 

1.2. Lokalizacja 
Projektowana w ramach niniejszego opracowania sieć kanalizacyjna zlokalizowana jest na 

terenie działek o numerach: 
 

• Sieć tłoczna z armaturą: 
36/5, 36/13, 220/2, 234/9, 239/8, 244, 280, 286 obręb Rokitnica 

 
Sieć zlokalizowana w pasach drogowych umiejscowiona jest poza jedniami.  

 Fragment sieci zlokalizowany w obrębie drogi wojewódzkiej DW226 wg odrębnego 
opracowania – zakres Wojewody Pomorskiego. 

1.3. Zakres przedsięwzięcia 
Zakres rzeczowy planowanego przedsięwzięcia: 

• Rurociąg tłoczny Ø 90PE-RC – 1462m,  

• Rurociąg tłoczny Ø 50PE-RC – 4,50 m,  
• Kolumny płucząco-spustowe DN80 

• Kolumny płucząco-spustowe DN40 
• Kolumny napowietrzająco-odpowietrzające DN80 

• Rury ochronne Ø160 PE-RC  

• Rury ochronne Ø90 PE-RC  

2. Określenie Inwestora 
Inwestorem niniejszej budowy jest firma EKSPLOATATOR Sp. z o.o., ul. Sportowa 25, 

Rotmanka 83-010 Straszyn. 

3. Podstawy opracowania  
1. Umowa z Eksploatator Sp. z .o.o. nr 20/2017 z dnia 12.10.2017, 
2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, obowiązujący na obszarze 

objętym projektem - Uchwała Nr XXXIV/190/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdański 
z dnia 27 października 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Pruszcz Gdański – część nizinna A, 

3. Załącznik do uchwały: Rysunek 3b1 dla terenów skoncentrowanego zainwestowania 
zespołu miejscowości Rokitnica-Roszkowo; 

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 
nr OŚ1.6620.23.2011.29 z dnia 11.03.2013; 

5. Warunki techniczne nr EKS/TD/MB/16.01.2018/8085 wydane przez 
„EKSPLOATATOR” Sp. z o.o.  

6. Geotechniczne warunki posadowienia – opinia geotechniczna, dokumentacja badań 
podłoża gruntowego, projekt geotechniczny wykonana przez Geo-Monitoring usługi 
geoinżynieryjne. Rumia ul. Skłodowskiej 2 w styczniu 2018r. 

7. Uzgodnienia z właścicielami działek obejmujące ustalenie lokalizacji przyłącza.  
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4. Opis stanu istniejącego 

4.1. Istniejąca kanalizacja sanitarna na terenie przedsięwzięcia 
Na przedmiotowym terenie funkcjonuje system polegający na zbieraniu ścieków do 

zbiorników bezodpływowych i systematycznym wywozie przez wyspecjalizowane firmy. 
W ul. Słonecznej, na wysokości dz. 243/3 w Rokitnicy zlokalizowany jest kanał tłoczny DN80, do 
którego projektowane sieci zostaną włączone.  

4.2. Analiza obszaru oddziaływania obiektu 
Przeanalizowano obszar oddziaływania pod względem zapisów następujących ustaw: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994r. poz. 414 
z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747). 

W odniesieniu do treści ww. aktów prawnych stwierdza się, że oddziaływanie 
projektowanego obiektu nie narusza zawartych w nich przepisów. Zasięg obszaru oddziaływania 
obejmuje działki, na których zlokalizowana jest inwestycja: 36/5, 36/13, 220/2, 234/9, 239/8, 244, 
280, 286 obr. Radunica  

4.3. Uwarunkowania formalno-prawne inwestycji 
Niniejszy projekt budowlany, zgodnie z Art. 35 ust. 1 pkt.1 Ustawy prawo budowlane jest 

zgodny z: 
a) ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
b) wymaganiami ochrony środowiska, określonymi w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

4.3.1. Zgodność projektowanej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

Na terenie objętym planowanym przedsięwzięciem, obowiązują ustalenia następujących 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, obowiązujący na obszarze objętym 
projektem - Uchwała Nr XXXIV/190/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 27 października 
2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz 
Gdański – część nizinna A. 

Realizacja inwestycji będzie przebiegała zgodnie z zapisami w/w uchwały.  

4.3.2. Odniesienie projektu do ustaleń decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

Niniejszy projekt jest zgodny z ustaleniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na przedsięwzięcie nr OŚ1.6620.23.2011.29 z dnia 11.03.2013 wydanej przez Wójta 
Gminy Pruszcz Gdański, której kopia jest załączona do niniejszego projektu.  

Decyzja ta, załączona do niniejszego projektu budowlanego, określa warunki środowiskowe 
dla realizacji przedsięwzięcia. 

Podstawowym warunkiem jest przestrzeganie zasad ograniczających do minimum wpływ 
inwestycji na środowisko, zarówno na etapie budowy, jak i na etapie eksploatacji wybudowanej 
sieci. 

Ad. 3.1 
Projekt uzgodniono z gestorami sieci podziemnych – zachowano odpowiednie odległości 

od istniejącego uzbrojenia. Projekt przewiduje wykonanie sieci kanalizacji tłocznej oraz części 
przyłączy metodami bezwykopowymi, co znacznie ograniczy wpływ wykonawstwa na 
środowisko.  

Ad. 3.2 
Sposób odwadniania wykopów opisano w punkcie 7.2.  
Ad. 3.3 
Materiały budowlane oraz sposób ich składowania opisano w punkcie 5.2. 
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Ad. 3.4 
Ze względu na zastosowanie metod bezwykopowych wykonania sieci i przyłączy nie 

przewiduje się przemieszczania mas ziemi. Ziemia z wykopów pod komory przewiertowe 
zostanie wykorzystana do zasypania wykopów.   

Wszystkie odpady powstające w czasie montażu nowych sieci z rur PE – resztki materiałów 
rur, końcówki rur i kształtowników, opakowania - należy zbierać do hermetycznych, zamykanych 
pojemników i usuwać na bieżąco do lokalnego zakładu utylizacji.  

Dalsze postępowanie z odpadami zgodnie z programem gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi oraz przekazaną informacją o sposobach gospodarowania odpadami innymi niż 
niebezpieczne. 

Ilości powstających odpadów zależą w znacznym stopniu od przyjętej technologii montażu 
i zostaną określone przez wykonawcę robót na podstawie przedmiaru. 

4.4. Położenie terenu 
Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w miejscowości Rokitnica, gmina 

Pruszcz Gdański.  
W promieniu 10km od inwestycji zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody: 

• Rezerwaty      [km] 
  Bursztynowa Góra    10,3 
  Ptasi Raj     10,4 

• Obszary chronionego krajobrazu    [km] 
  Żuław Gdańskich    w obszarze 
  Doliny Raduni     4,4 
  Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu 9,4 
  Wyspy Sobieszewskiej   10,15 

• Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe  [km] 
  Dolina Potoku Oruńskiego   5,7 
  Park Podworski w Wojanowie  6,0 

• Natura 2000 obszary specjalnej ochrony  
Ujście Wisły PLB220004   10,43 

4.5. Obszar powodziowy 
Obszar inwestycji znajduje się poza obszarem zagrożenia powodziowego (obszary, na 

których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat [H1%]). 
Obszar inwestycji znajduje się w obrębie mapy zagrożenia powodziowego nr N-34-62-A-b-3 oraz 
N-34-62-A-b-4 na stronie hydroportalu: http://mapy.isok.gov.pl/imap/.  

Na terenie objętym inwestycją zagrożenie powodziowe nie występuje.  

4.6. Istniejąca zieleń 
Na trasie kanalizacji tłocznej występuje zieleń wysoka oraz zakrzewienia (głównie na 

terenie działki nr 244). W uzgodnieniu z Inwestorem – firmą Eksploatator Sp. z o.o., projektuje się 
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej pod w/w zadrzewieniami metodą bezwykopową na 
głębokości min. 3,0 m pod powierzchnią terenu. Sieć kanalizacji tłocznej zlokalizowaną w pobliżu 
zieleni wysokiej należy wykonywać metodą bezwykopową w rurze ochronnej. W przypadku 
zbliżeń sieci do zieleni występującej na trasie wykonanie przewodów zaprojektowano tak, aby nie 
uszkodzić zieleni: 

• podczas prac budowlanych pnie drzew rosnących na terenie realizacji 
przedsięwzięcia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 

• w przypadku braku możliwości prowadzenia prac poza rzutem koron drzew lub 
metodą bezwykopową, zastosować wykop ręczny, odkładając warstwę urodzajną 
gleby oddzielnie do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót; 

• stosować metody bezwykopowe (zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu).  

4.7. Geologia i geomorfologia terenu 
Pod względem fizjograficznym (J. Kondracki, 2002 r.) obszar badań położony jest w: 

• podprowincji: Pobrzeże Południowobałtyckie (313.) 

• makroregionie: Pobrzeże Gdańskie (313.5), 
• mezoregionie: Żuławy Wiślane (313.54). 

 



Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokitnica – etap III 

PPiR TELSYSTEM sp. z o.o.        
Tom 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rokitnicy- etap III 

6 

Żuławy Wiślane to nisko położona równina deltowa o powierzchni około 2460 km2, 
utworzona przez akumulację namułów rzecznych w ciągu ostatnich 5 tys. lat. Część powierzchni 
Żuław to tereny depresyjne położone poniżej poziomu morza.  

Generalnie teren wykazuje spadek w kierunku wschodnim. W części wschodniej występują 
tereny depresyjne, położone poniżej poziomu morza. Rzędne terenu w punktach badań wynoszą 
od - 0,40 m npm do 1,0 m npm– określono na podstawie dokumentacji geotechnicznej Geo-
Monitoring ze stycznia 2018r.  

Pod względem hydrograficznym teren odwadniany jest przez system kanałów i rowów 
melioracyjnych, odprowadzających wody do rzeki Raduni. Radunia stanowi lewostronny dopływ 
Motławy. Ta z kolei jest lewostronnym dopływem Martwej Wisły. Stabilizacja wód gruntowych 
wykazuje dużą zmienność z uwagi na system rowów melioracyjnych, które miejscowo drenują 
pierwszy poziom wodonośny. 

4.7.1. Budowa geologiczna  

W podłożu gruntowym wydzielono 7 warstw geotechnicznych. Grunty występujące 
w podłożu różnią się między sobą parametrami fizyko-mechanicznymi i wykształceniem 
litologicznym. Są to: 

nN 
Grunty antropogeniczne zbudowane głównie z humusu, piasków humusowych, torfu, żwiru i 

odpadów budowlanych. 
Warstwa Ia 
Grunty organiczne wykształcone jako wilgotne torfy oraz torfy z przewarstwieniami piasku 

średniego. 
Warstwa Ib 
Organiczne grunty spoiste wykształcone jako wilgotne namuły gliniaste w stanie 

miękkoplastycznym, parametry wytrzymałościowe wyznaczono dla stopnia plastyczności IL=0,60. 
Warstwa II 
Obejmuje aluwialne grunty spoiste wykształcone jako wilgotne gliny w stanie plastycznym i 

twardoplastycznym, parametry wytrzymałościowe wyznaczono dla stopnia plastyczności IL=0,40. 
Warstwa IIIa 
Grunty niespoiste wykształcone jako wilgotne i nawodnione pisaki średnie w stanie 

średniozagęszczonym, parametry wytrzymałościowe wyznaczono dla stopnia zagęszczenia 
ID=0,35. 

Warstwa IIIb 
Grunty niespoiste wykształcone jako wilgotne i nawodnione piaski drobne, piaski średnie, 

piaski drobne z domieszką piasków średnich orz piaski średnie z domieszką piasków drobnych w 
stanie średniozagęszczonym, parametry wytrzymałościowe wyznaczono dla stopnia 
zagęszczenia ID=0,43. 

Warstwa IV 
Obejmuje grunty niespoiste wykształcone jako wilgotne i nawodnione pospółki w stanie 

średniozagęszczonym, parametry wytrzymałościowe wyznaczono dla stopnia zagęszczenia 
ID=0,48. 

4.7.2. Warunki wodne 

Warunki wodne opisano w oparciu o 11 wykonanych w styczniu 2018r otworów 
geotechnicznych oraz obserwacje terenowe. We wszystkich otworach nawiercono wodę 
gruntową (na głębokościach 0,7-3,6m ppt.) 

Poziom występowania wody gruntowej uzależniony jest od panujących warunków 
atmosferycznych. W okresach deszczowych lub podczas wiosennych roztopów wody gruntowe 
mogą występować wyżej. 

4.7.3. Wnioski geotechniczne 

1) Poniżej warstwy gleby stwierdzono występowanie rodzimych utworów czwartorzędowych 
w postaci gruntów organicznych wykształconych jako namuły gliniaste i torfy, gruntów 
aluwialnych spoistych wykształconych jako wilgotne gliny oraz gruntów niespoistych 
wykształconych jako wilgotne i nawodnione piaski drobne, piaski średnie, piaski średnie z 
domieszką piasków drobnych, pospółki w stanie średniozagęszczonym. 
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2) Z uwagi na występowanie w podłożu gruntów organicznych (torfów, namułów) wody 
gruntowe mogą wykazywać agresywny charakter w stosunku do betonu i stali 
(agresywność kwasowa).  

3) Stabilizacja wód gruntowych wykazuje dużą zmienność z uwagi na system rowów 
melioracyjnych, które miejscowo drenują pierwszy poziom wodonośny.  

4) Nasypy niekontrolowane oraz grunty organiczne w postaci torfów oraz namułów gliniastych 
uznaje się za nienośne, nienadające się do ponownego wbudowania, kwalifikujące się 
do wymiany. 

5) Ściany wąskoprzestrzennych wykopów należy zabezpieczyć obudową z rozparciem. 
6) Głębokość przemarzania gruntu dla omawianego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t. 
7) Na badanym obszarze nie zaobserwowano występowania niekorzystnych zjawisk 

geodynamicznych. 
8) W oparciu Ministra Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463), poza faktem, iż obszar pod planowaną 
inwestycję położony jest na obszarze delty Wisły, warunki gruntowe przeważnie można 
uznać za proste na pograniczy złożonych z uwagi na występowanie wody gruntowej 
powyżej poziomu posadowienia. Występują również grunty słabonośne w postaci torfów i 
namułów gliniastych. 

9) Z uwagi na planowaną głębokość wykopów przekraczającą 1,2 m ppt., obiekt zalicza się do 
II kategorii geotechnicznej. 

5. Stan projektowany 

5.1. Opis projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie stanowiła część nowego systemu 

odprowadzania ścieków z części obszaru miejscowości Rokitnica.  
Projektowany główny kolektor sieci tłocznej Ø90 przebiega częściowo w poboczu drogi 

wojewódzkiej nr 226 oraz w pasach drogowych ul. Podmiejskiej i ul. Słonecznej. Jezdnie ww. ulic 
mają nawierzchnię asfaltową. Drugi główny kolektor sieci tłocznej Ø90 zaprojektowano w 
zasadniczej części w obszarze działki nr 244 oraz w pasie drogowym ul. Topolowej. Wszystkie 
kolektory tłoczne Ø90 na obszarze Inwestycji przewiduje się do przyszłej rozbudowy sieci. Od 
głównych odcinków sieci zaprojektowano odgałęzienia w postaci kolektorów tłocznych Ø50 
zlokalizowane w ul. Bałtyckiej.  

Przejścia projektowanej sieci kanalizacyjnej pod kanałami, przepustami, obszarami 
zadrzewionymi, rowami melioracyjnymi, zjazdami z drogi głównej oraz pod jezdnią ul. 
Podmiejskiej, ul. Bałtyckiej i Słonecznej należy wykonać bezwykopowo w rurze ochronnej.  

Trasy projektowanej sieci przedstawiono na rysunku nr 1 Projekt zagospodarowania terenu.  

5.2. Materiały do budowy sieci 
Budowę rurociągu tłocznego przewidziano z rur polietylenowych PE-RC PN10 SDR17 o 

średnicach: Ø90x5,4mm i Ø50x3,0 mm łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego. 
Dopuszcza się zgrzewanie doczołowe rur Ø90  sztangach. W przypadku wykonywania odcinków 
sieci metodą bezwykopową bez rur ochronnych, należy stosować rury polietylenowe 
przystosowane do układania taką metodą (rury trójwarstwowe). 

Materiały do budowy rurociągów: zgodne z Normami, chemicznie odporne na działanie 
związków chemicznych organicznych i nieorganicznych, muszą posiadać odpowiednie aprobaty 
techniczne i deklaracje właściwości użytkowych. W toku budowy materiały składować 
w wyznaczonych do tego miejscach.  

5.3. Armatura 

5.3.1. Kolumny płucząco-spustowe 

Dla umożliwienia płukania rurociągu tłocznego należy zainstalować na nim kolumny 
płucząco-spustowe w obudowie do zabudowy w ziemi DN80 PN10 i DN40 PN10. Lokalizację 
kolumn pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.  
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5.3.2. Kolumna odpowietrzająco-napowietrzająca 

Dla umożliwienia odpowietrzania i napowietrzania rurociągu tłocznego należy zainstalować 
na nim kolumny  odpowietrzająco-napowietrzające w obudowie do zabudowy w ziemi, DN80 
PN10. Lokalizację kolumn pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.  

5.3.3. Trójniki 

Odgałęzienia i skrzyżowania sieci tłocznej wykonać w postaci trójników systemowych z PE 
o parametrach zgodnych z materiałem sieci kanalizacyjnej. Rozwiązania poszczególnych węzłów  
w projekcie wykonawczym.  

6. Metody bezwykopowe 
Przejścia poprzeczne pod jezdnią ul. Podmiejskiej, ul. Słonecznej i ul. Bałtyckiej, pod 

przepustami, kanałami i rowami melioracyjnym, obszarami zadrzewionymi i zakrzewionymi, 
zielenią wysoką, wjazdami o nawierzchni szczelnej należy bezwzględnie wykonać metodami 
bezwykopowymi.  

Odcinki sieci kanalizacyjnej do wykonania wzdłuż jezdni o nawierzchniach szczelnych 
również należy wykonać metodami bezwykopowymi – przewiertem sterowanym z lokalnymi 
wykopami otwartymi na cele wykonania komór startowych i końcowych oraz montażu armatury 
na przewodach kanalizacyjnych.  

Ze względu na ograniczenia techniczno-prawne, odcinek sieci kanalizacyjnej projektowany 
w obszarze działki nr 244 przebiega częściowo pod istniejącą zielenią wysoką. W uzgodnieniu z 
Inwestorem – firmą Eksploatator Sp. z o.o., zaprojektowano wykonanie sieci pod w/w 
zadrzewieniami metodą bezwykopową na głębokości min. 3,0 m pod powierzchnią terenu, z 
lokalnymi wykopami otwartymi celem wykonania komór startowych i końcowych. Sieć 
kanalizacyjną należy wykonać w rurze ochronnej, co najmniej w obszarze wyznaczonym przez 
rzut korony zieleni wysokiej. 

Odcinki przeznaczone do wykonania bezwykopowo oznaczono w części graficznej 
opracowania. Odstępstwo od wykonania odcinka metodą bezwykopową wymaga zgody Zarządcy 
drogi (dotyczy odcinków w pasie drogowym) oraz zgody nadzoru autorskiego. Natomiast odcinki, 
oznaczone do wykonania w wykopie otwartym, dopuszcza się wykonać metoda bezwykopową, 
bez konieczności uzyskania odrębnej zgody.  

Roboty budowlane w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 226, należy prowadzić 
zgodnie z warunkami określonymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.  

 
Należy stosować rury ochronne w miejscach pokazanych na projekcie zagospodarowania 

terenu: 
• rura ochronna Ø160 PE-RC dla rury przewodowej Ø90, 

• rura ochronna Ø90 PE-RC dla rury przewodowej Ø50.  
Rurę przewodową wprowadzić do rury ochronnej na płozach centrujących. Końcówki rur 

ochronnych uszczelnić manszetami i pianką uszczelniającą.  

7. Roboty ziemne 
Wytyczenia trasy kolektora i rzędnych winien dokonać uprawniony geodeta. 
Sieć kanalizacji tłocznej oznaczoną w części graficznej do wykonania metodami 

bezwykopowymi oraz przejścia poprzeczne przewodów przez przeszkody terenowe wykonać 
metodami bezwykopowymi (zgodnie z opisem – pkt. 6 i projektem zagospodarowania terenu).  

W pozostałych miejscach dopuszcza się posadowienie sieci metodą wykopu otwartego.  
Wykopy należy wykonywać wąskoprzestrzennie, sprzętem mechanicznym i ręcznie 

(szczególnie w miejscach gdzie występuje uzbrojenie podziemne), o ścianach pionowych 
umocnionych szalunkami przenośnymi.  

Istniejącą infrastrukturę podziemną, zlokalizowaną w obrębie wykopów, należy 
zabezpieczyć na czas prowadzenia robót. Na istniejących kablach założyć rury dwudzielne, 
zgodnie z warunkami uzgodnień z ich gestorami. 

Rozebrane nawierzchnie należy odtworzyć do stanu pierwotnego. Szczegóły odtworzenia 
nawierzchni podano w projekcie wykonawczym.  
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7.1. Posadowienie przewodów 
Posadowienie przewodu z polietylenu RC nie wymaga wykonania podsypki. Należy jedynie 

oczyścić dno wykopu z kamieni i innych ostrych elementów, które mogłyby narazić przewód na 
zniszczenie. Odcinki przyłączy z PE100, wykonywane w wykopie otwartym, posadowić na 
podsypce piaskowej grubości 10 cm.  

7.2. Odwodnienie wykopów 
Roboty montażowe przewodów mogą być wykonywane tylko w wykopach o podłożu 

odwodnionym lub naturalnie suchym. Odwodniony stan podłoża pozwala na uformowanie 
zagłębienia pod rurę, montaż złącz, jak też utrzymanie projektowanych spadków kolektora. 

Woda gruntowa nawiercona została na rzędnej 0,7-3,6 m p.p.t; sieć tłoczna zaprojektowana 
jest na rzędnej ok. 1,6 m p.p.t. z lokalnymi zagłębieniami na cele pokonania przeszkód 
terenowych, stąd może pojawić się potrzeba odwodnienia wykopów.  

W przypadku wystąpienia wód gruntowych w wykopie należy zastosować odwodnienie 
wykopu przy pomocy igłofiltrów rozmieszczonych ok. 0,5-1,0m od krawędzi wykopu. Przy 
zastosowaniu odwodnienia należy obniżyć zwierciadło wody gruntowej, tak aby znajdowało się 
minimum 0,5m poniżej dna wykopu. Obniżenie wód gruntowych przy tak wykonanym 
odwodnieniu będzie mniejsze niż sezonowe wahanie zwierciadła wód gruntowych (nie powstanie 
efektywny lej depresji). Obszar oddziaływania przy odwadnianiu terenu dotyczy tylko działek, na 
których projektowana jest inwestycja. 

Szczegóły dotyczące sposobu odwodnienia ujęte zostaną w projekcie wykonawczym.  

8. Warunki wykonywania prac 
Celem zmniejszenia oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko na etapie budowy, 

wykonawca robót budowlanych winien przestrzegać następujących warunków: 
1. W całym okresie realizacji budowy należy zapewnić płynność robót celem 

zoptymalizowania czasokresu ich wykonywania, oraz maksymalnie ograniczyć hałas 
i emisję spalin.  

2. Celem uniknięcia awarii, dla potrzeb budowy należy stosować wyłącznie 
atestowane, sprawne maszyny i urządzenia dopuszczone do użytku przez Urząd 
Dozoru Technicznego (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 
2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi 
technicznemu /Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468/, wydane na podstawie art. 5 ust. 2 
ustawy o dozorze technicznym). Ponadto stan techniczny pojazdów i urządzeń 
należy systematycznie kontrolować. 

3. Nadmiar ziemi z wykopu należy wywozić do lokalnego zakładu utylizacji.   
4. W trakcie budowy należy chronić wszelki istniejący drzewostan, a mianowicie: 

- podczas prac budowlanych pnie drzew rosnących na terenie realizacji 
przedsięwzięcia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 

- w przypadku braku możliwości prowadzenia prac poza rzutem koron drzew, 
zastosować wykop ręczny, odkładając warstwę urodzajną gleby oddzielnie do 
wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót; 

- w miejscach zbliżeń do pni na odległość mniejszą niż 1,5 m – kanalizację należy 
wykonać metodą bezwykopową (przewiertem); 

- w rzucie koron nie należy składować materiałów budowlanych ani poruszać się 
ciężkim sprzętem. 

5. Po budowie cały teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 

Szczegółowe warunki wykonywania prac określone będą w dokumentacji pn. Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

9. Uwagi końcowe 
1. Wykonanie i odbiór wszystkich robót zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi COBRTI 

INSTAL – zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r., 
zgodnie ze sztuką techniczną a także zgodnie z instrukcjami producentów zastosowanych 
rur.  
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2. Rejon prowadzenia robót powinien być dokładnie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem 
osób niepowołanych. Na czas prowadzenia robót w pasie chodnika należy wykonać obejścia 
i kładki dla ruchu pieszego. 

3. Prace ziemne w rejonie skrzyżowań i przy zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
prowadzić sprzętem ręcznym. 

4. Przed przystąpieniem do prac wykonać próbne przekopy w celu ustalenia zagłębienia 
istniejącego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyżowań. 

5. Istniejące uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć 
przez podwieszenie. 

6. Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykonać zgodnie z wytycznymi 
Energa i Orange, rurami ochronnymi dwudzielnymi. 

7. Przy prowadzeniu prac w pobliżu linii nadziemnych energetycznych i telekomunikacyjnych 
zabezpieczyć słupy trakcyjne i zachować szczególną ostrożność.  

8. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy uzyskać zgodę zarządcy na jego 
zajęcie – zgodnie z uzgodnieniami.  

9. Po zakończeniu prac montażowych poszczególnych odcinków sieci należy wykonać 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z naniesieniem na mapy i przekazać ją do zasobu 
geodezyjnego w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.  

 
 Opracowali:  
 
mgr inż. Monika Lorenc      mgr inż. Justyna Otlewska 
 
 
 
inż. Sławomir Szurman 
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10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

 
 

1) Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAMI 
I PRZYDOMOWYMI PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W ROKITNICY- ETAP III  

Adres:  
działki nr: 36/5, 36/13, 220/2, 234/9, 239/8, 244, 280, 286 obr. Radunica 
 

 
 
2) Inwestor 

 
EKSPLOATATOR Sp. z o.o., ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn 

 
 

3) Jednostka opracowująca projekt 
 

 
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM Sp. z o.o. 

ul. Czyżewskiego 38/1, 80-336 Gdańsk 
 
 
 
4) Projektant, sporządzający informację 
 

 
mgr inż. Monika Lorenc 
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1)  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

 
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej: 
-siec kanalizacji tłocznej. 

 
Kolejność realizacji: roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu budowy, wytyczenia 
geodezyjne, rozbiórki nawierzchni, wykopy z zabezpieczeniem szalunkiem, przygotowanie 
podłoża pod rurociągi, układanie rurociągów, przewierty, obsypki i zasypki, naprawy nawierzchni, 
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, uporządkowanie terenu.   

 

2)  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Pod powierzchnią terenu ułożone jest uzbrojenie podziemne: sieci wodociągowe, gazowe, kable 
energetyczne. Na inwestowanym terenie znajdują się także napowietrzne linie energetyczne. 

 
3)   Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia  
bezpieczeństwa i zdrowia dla ludzi: 
 

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu zaprojektowane są zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawno-budowlanymi i budowlano-technicznymi. W trakcie wykonawstwa należy 
stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach gestorów uzbrojenia podziemnego 
i nadziemnego oraz właścicieli pozostałych obiektów budowlanych (drogi, rowy, itd.). Żaden 
z elementów nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w stopniu przekraczającym 
możliwe do przyjęcia ryzyko. 

 
4)  Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń 
 

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także 
sposoby zapobiegania tym zagrożeniom („plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny 
podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych. 

 
Roboty niebezpieczne 

 
Wykonawstwo robót będzie obejmowało niektóre rodzaje robót i sytuacji niebezpiecznych 
wymienionych w §4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury: 
wykop wąsko przestrzenny zabezpieczony obustronnie,  
roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, 
roboty sieciowe i obiektowe polegające na układaniu rurociągów i elementów budowlanych 
i montażu elementów technologicznych w głębokich wykopach wąsko przestrzennych, 
przejścia poprzeczne pod ulicami (z założeniem utrzymania ciągłości ruchu). 

 
5)  Instruktaż pracowników 

 
Wykonawca powinien zapewnić pracownikom odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP, 

zwracając szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z charakteru prowadzonej budowy, 
a także zapoznać ich z planem ratownictwa w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, 
rozmieszczeniem sprzętu ratunkowego. Podstawowym celem szkolenia pracowników jest 
zmniejszenie do minimum ryzyka związanego z prowadzeniem budowy określonej zakresem 
opisanym  w  pkt. 1.  

 
Szkolenie powinno zawierać m.in.: 

określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczającej 
przed skutkami zagrożeń, zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 
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6)   Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z zagrożeń opisanych w punkcie 3, oraz sposoby zapobiegające zagrożeniom 
opracuje kierownik budowy lub inny przedstawiciel wykonawcy w „planie bioz” w okresie 
przygotowania do prac budowlanych. 

 

 



 
 

Gdańsk, 30.08.2018 
 
     Sławomir Szurman 

                    (imię i nazwisko)     
 

Oświadczenie  

 

Oświadczam, że projekt budowlany: 

CZĘŚĆ I - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ W ROKITNICY 

 
W RAMACH PROJEKTU PN.  

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROKITNICA – ETAP III 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie 

z umową nr 20/2017 

 

 
 
 
                                                                       ....................................... 
                                                                                                        (podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gdańsk, 30.08.2018 
Lech Mrowicki 

           (imię i nazwisko)     
 

Oświadczenie  

 

Oświadczam, że projekt budowlany: 

CZĘŚĆ I - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ W ROKITNICY 

 
W RAMACH PROJEKTU PN.  

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROKITNICA – ETAP III 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie 

z umową nr 20/2017 

 

 
 
 
                                                                       ....................................... 
                                                                                                        (podpis) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Gdańsk, 30.08.2018 

Monika Lorenc 
           (imię i nazwisko)     
 

Oświadczenie  

 

Oświadczam, że projekt budowlany: 

CZĘŚĆ I - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ W ROKITNICY 

 
W RAMACH PROJEKTU PN.  

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROKITNICA – ETAP III 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie 

z umową nr 20/2017 

 

 
 
 
                                                                       ....................................... 
                                                                                                        (podpis) 
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Uchwała Nr XXXIV/190/2005
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 27 października 2005 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Pruszcz Gdański – część nizinna A

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, 
poz.  139  z  późniejszymi  zmianami  z  uwzględnieniem  art.  85  ust.  2  ustawy  z  dnia 
27 marca 2003 r.  o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z  późniejszymi  zmianami)  Rada  Gminy  Pruszcz  Gdański  uchwala  miejscowy  plan 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański - część nizinna A, scalając ustalenia 
niżej wymienionych uchwał Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie 
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz 
Gdański:

- nr XXVIII/57/2001 dotyczącej miejscowości Przejazdowo, Bystra, Krępiec, Dziewięć 
Włók,

- nr XXVIII/59/2001 dotyczącej miejscowości Wiślina, Mokry Dwór,
- nr XXVIII/60/2001 dotyczącej miejscowości Rokitnica, Radunica,
- nr XXVIII/63/2001 dotyczącej miejscowości Roszkowo, Lędowo.

D Z I A Ł  I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Integralną częścią planu są rysunki planu określone w § 4.
2. Zakres obowiązywania treści rysunków planu określa niniejsza uchwała.

§ 2

1. Plan obejmuje obszar części nizinnej A gminy Pruszcz Gdański.
2. Cały obszar części nizinnej gminy Pruszcz Gdański dzieli się następująco:

1/ część A obejmującą obręby: Przejazdowo, Bystra, Krępiec, Dziewięć Włók, 
Wiślina, Mokry Dwór, Rokitnica, Radunica, Roszkowo i Lędowo,

2/ część B obejmującą obręby: Wiślinka i Bogatka. 
3. Dla części A i B tworzy się oddzielne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
4. Granica pomiędzy częściami nizinną i wyżynną gminy pokrywa się z granicą następujących 

obrębów:
1/ po stronie nizinnej obrębu Roszkowo,
2/ po stronie wyżynnej obrębu Cieplewo.

5. Granica pomiędzy nizinną częścią A i B pokrywa się z granicami następujących obrębów:
1/ po stronie części A obrębów Przejazdowo, Dziewięć Włók i Bystra,
2/ po stronie części B obrębu Bogatka.

§ 3

1. Tworzy się system oznaczeń dla rysunków planów zagospodarowania przestrzennego 
części nizinnej A gminy wg następujących zasad:
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1/ poszczególne rysunki oznacza się liczbami 1, 2, 3 ...,
2/ wszystkie rysunki części nizinnej oznacza się literą b,
3/ pierwszy rysunek  części  A całego jej  obszaru w skali  1:10.000 oznacza się 

symbolem 1 b 1,
4/ rysunki kolejnych zmian dla całego obszaru oznaczone będą   symbolami 1 b 2, 

1 b 3 itd.,
5/ pierwszy  rysunek  dla  poszczególnych  miejscowości  lub  ich  części  w 

odpowiedniej skali oznacza się 2 b 1, 3 b 1 itd.,
6/ rysunki  kolejnych  zmian  dla  poszczególnych  miejscowości  lub  ich  części 

oznacza się 2 b 2, 3, 4 itd., 3 b 2, 3, 4 itd.,
2. W przypadku opracowywania planów dla kolejnych miejscowości ich rysunki należy oznaczać 

kolejnymi liczbami – 4 b 1, 5 b 1,....
3. Opracowywane zmiany planów należy oznaczać kolejnymi liczbami jak w ust. 1 pkt 4 i 6.

1.
§ 4

1. Niniejsza uchwała obejmuje następujące rysunki planu:
1/ 1 b 1 - dla całego obszaru części nizinnej A w skali 1:10.000 z wyłączeniem 

terenów jak w pkt. 2, 3, 
2/ 2  b  1  -  dla  terenów  skoncentrowanego  zainwestowania  miejscowości 

Przejazdowo w skali 1:5.000,
3/ 3 b 1 - dla terenów skoncentrowanego zainwestowania zespołu miejscowości 

Rokitnica – Roszkowo w skali 1:5.000.
2. Informacje na rys. 1b1 dla terenów jak w ust. 1 pkt. 2 do 3 mają charakter orientacyjny.

§ 5

Celem ustaleń planu jest:
1/ stworzenie  ram  prawnych  dla  harmonijnego  gospodarowania  przestrzenią 

żuławskiej części gminy z uwzględnieniem jej specyfiki i zgodnie z zasadami 
rozwoju zrównoważonego,

2/ zminimalizowanie konfliktów pomiędzy interesem publicznym i prywatnym,
3/ stworzenie  korzystnych  warunków  dla  rozwoju  różnorodnych  inicjatyw 

gospodarczych, dopuszczalnych na obszarze nizinnej części gminy,
4/ ograniczenie konfliktów pomiędzy różnymi formami działalności gospodarczej a 

funkcjami mieszkalnymi,
5/ ochrona  środowiska  kulturowego  i  przyrodniczego,  ze  szczególnym 

uwzględnieniem Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław,
6/ utrwalenie  i  rozwinięcie  powiązań  funkcjonalno-przestrzennych  z  miastami 

Gdańskiem i Pruszczem Gdańskim.

§ 6

Przedmiotem ustaleń planu są:
1/ funkcje poszczególnych terenów oraz zasady ich zagospodarowania,
2/ określenie terenów dla celów publicznych,
3/ określenie zasad rozwoju w specyficznych warunkach terenów depresyjnych i 

przydepresyjnych,
4/ określenie  zasad  obsługi  w zakresie  infrastruktury  technicznej  oraz ochrony 

systemów sieci przesyłowych związanych z aglomeracją gdańską,
5/ określenie  zasad  kształtowania  i  ochrony  środowiska  przyrodniczego, 

kulturowego i krajobrazu.

§ 7

Ustala się następujące podstawowe funkcje nizinnej części gminy:
1/ rozwój różnorodnych form produkcji rolnej dostosowanej do specyfiki obszaru 

żuławskiego,
2/ specjalizacja dla wybranych miejscowości:
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- Przejazdowo  -  produkcja i składy oraz obsługa ludności,
- Rokitnica – Roszkowo -  mieszkalnictwo,

3/ turystyka  krajoznawcza  w  obszarze  zachowanego  krajobrazu  historycznego 
pomiędzy rzeką Motławą a kanałem Czarna Łacha,

4/ strefa sieci przesyłowych aglomeracji gdańskiej oraz tranzytowej drogi krajowej 
nr 7.

§ 8

Dla  potrzeb  programów  rozwojowych  oraz  infrastruktury  technicznej  ustala  się  liczby 
mieszkańców wynikające  z  chłonności  terenów  określonych  w  planie  dla  następujących 
miejscowości: Bystra – 500, Dziewięć Włók – 180, Krępiec – 100, Lędowo – 250, Mokry Dwór – 
220, Przejazdowo – 800, Radunica – 420, Rokitnica – 1000, Roszkowo – 300, Wiślina – 250, 
łącznie część nizinna gminy – 4.020.

§ 9

1. Ustala  się  zakaz  lokalizowania  i  funkcjonowania  na  obszarze  objętym  planem, 
przedsięwzięć  w  zakresie  obiektów produkcyjnych i  składów  mogących znacząco 
oddziaływać  na  środowisko wymagających  sporządzenia  raportu  ich  oddziaływania  na 
środowisko, jeżeli ich lokalizacja stanowić będzie zagrożenie dla innych funkcji  ustalonych 
planem.

2. Nowe  działania  gospodarcze  związane  z  obiektami  i  składami  istniejącymi  podlegają 
zasadom jak w ust. 1.

3. Ustalenia ust. 1 i 2 nie dotyczą niezbędnych urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą 
techniczną, sieciami przesyłowymi i drogami.

§ 10

1. Tereny  o  określonej  funkcji,  zawarte  są  pomiędzy  liniami  regulacyjnymi,  których 
przebiegi przedstawione są na rysunkach planu.

2. Linie  regulacyjne  zbieżne  z  istniejącymi  granicami  ewidencyjnymi,  oznaczone  są  liniami 
ciągłymi.

3. Linie regulacyjne wymagające ustalenia nowych granic ewidencyjnych, oznaczone są liniami 
przerywanymi.

4. Linie  regulacyjne  jak  w  ust.  2  i  3  mogą  ulegać  niezbędnym korektom  w postępowaniu 
realizacyjnym,  pod  warunkiem,  że  nie  wpłynie  to  negatywnie  na  funkcje  podstawowe 
poszczególnych terenów i spełnione będą ustalenia ust. 5 oraz ust. 6.

5. Niezbędne korekty  linii  regulacyjnych w odniesieniu  do  dróg  i  ulic,  nie  mogą  ograniczyć 
obowiązujących szerokości pasów drogowych wg aktualnego stanu prawnego.

6. Ustalenia  ust.  4  w  odniesieniu  do  obiektów  infrastruktury  technicznej,  oznaczonych  na 
rysunkach planu,  mogą być podejmowane jedynie w oparciu o szczegółowe opracowania 
branżowe, uzgodnione stosownie do swej funkcji z uwzględnieniem przepisów szczególnych.

7. Ustalenia ust. 6 nie naruszają planu, jeżeli nie naruszają interesu żadnej ze stron lub interes 
stron został zaspokojony.

§ 11

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1/ planie - należy przez to rozumieć ustalenia objęte niniejszą uchwałą,
2/ rysunku - należy przez to rozumieć odpowiednio rysunki nr 1 b 1, 2 b 1, 3 b 1 i 

4 b 1 zgodnie z § 4,
3/ „Studium” -  należy przez to  rozumieć  „Studium  uwarunkowań i  kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański”  uchwalone przez 
Radę Gminy uchwałą nr  X/75/99 dnia 15 lipca 1999 r.,  które  obowiązuje w 
zakresie,  w  którym  nie  jest  sprzeczne  ze  zmianą  określoną  „Aneksem  do 
Studium”  uchwalonym  przez  Radę  Gminy  uchwałą  nr  VI/40/2003  dnia  29 
kwietnia 2003 r.,

4/ Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pruszcz Gdański,
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5/ obszarze  planu -  należy  przez  to  rozumieć  obszar  nizinnej  części  gminy 
Pruszcz Gdański zgodnie z § 2,

6/ funkcji podstawowej - należy przez to rozumieć funkcje ustalone w dziale III 
rozdział 1 i  2, łącznie z elementami im towarzyszącymi jak dojazdy, dojścia, 
zieleń oraz sieci i obiekty infrastruktury technicznej,

7/ funkcji uzupełniającej - należy przez to rozumieć funkcję inną od podstawowej 
i z nią niesprzeczną, zgodnie z § 13 ust. 4,

8/ symbolu -  należy  przez  to  rozumieć  oznaczenie  na  rysunku,  dla  którego 
funkcję  określa  objaśnienie  w  legendzie  na  rysunku  a  stosowny zakres  tej 
funkcji ustala treść niniejszej uchwały,

9/ terenie istniejącego zainwestowania - należy przez to rozumieć tereny trwale 
zabudowane, zagospodarowane i uzbrojone, łącznie z enklawami terenów nie 
zainwestowanych o powierzchniach do 0,5 ha znajdującymi się w ich obrębie,

10/ powodzi nadzwyczajnej - należy przez to rozumieć powódź, która może się 
zdarzyć  w  wyniku  szczególnie  wysokich  wezbrań  na  Wiśle  przy  braku 
warunków na odpływ wód i w wyniku tej sytuacji przerwania wałów rzeki,

11/ ulicy  -  należy przez to rozumieć drogę w obrębie zabudowy istniejącej  jak i 
zabudowy przewidzianej w ustaleniach niniejszego planu.

D Z I A Ł  II

USTALENIA  DLA  CAŁEGO  OBSZARU  PLANU

ROZDZIAŁ  1

W  ZAKRESIE  USTALEŃ  SZCZEGÓLNYCH

§ 12

1. Zobowiązuje  się  wszystkie  organa  administracji  oraz  osoby  prawne  i  fizyczne 
działające  lub  podejmujące  działania  na  obszarze  części  nizinnej  gminy  Pruszcz 
Gdański -  do uwzględniania specyfiki Żuław Gdańskich jako obszaru depresyjnego, 
gdzie prowadzi się polderową gospodarkę przestrzenną.

2. Wszyscy  właściciele  i  użytkownicy  terenów  w  obszarze  planu  ponoszą 
odpowiedzialność za funkcjonowanie części nizinnej gminy w zakresie, który wynika z 
obowiązującego prawa.

3. Wójt  oraz wszystkie organa wydające stosowne decyzje, zobowiązani są do informowania   
wszystkich osób prawnych i  fizycznych,  że podejmują  działania na obszarze zagrożonym 
różnymi formami powodzi z powodzią nadzwyczajną włącznie.

4. Wszelkie działania inwestycyjne w obszarze planu, związane z jego transformacją z 
rolniczego na zurbanizowany,  wymagają  dostosowania  rozwiązań  projektowych do 
istniejącego egzystencjalnego systemu odwodnienia i ochrony przeciwpowodziowej 
oraz uzyskania w tym zakresie uzgodnień kompetentnych organów.

5. Zmiany  istniejącego  systemu  jak  w  ust.  4  nie  mogą  mieć  charakteru  wycinkowego  i 
wymagają udokumentowania,  że nie zostanie  naruszona sprawność kompleksu  urządzeń 
egzystencjonalnych systemu odwodnienia i ochrony przeciwpowodziowej obszaru planu oraz 
terenów gmin sąsiednich systemowo powiązanych.

6. Wójt  oprócz  ustaleń  jak  w  ust.  3  zobowiązany  jest  do  informowania  o  zagrożeniu 
nadzwyczajnym, ze względu na możliwe formy awarii na terenie Rafinerii Gdańskiej osoby 
prawne i  fizyczne na terenie  następujących miejscowości:  Przejazdowo, Bystra,  Dziewięć 
Włók, Krępiec, Mokry Dwór i Wiślina oraz zagrożeniach sanitarnych w obrębie potencjalnych 
stref ograniczonego użytkowania i stref obowiązkowego monitoringu zagrożeń określonych w 
§ 31 a dotyczących  miejscowości: Przejazdowo, Bystra i Dziewięć Włók.
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ROZDZIAŁ  2

W  ZAKRESIE  URBANISTYKI

§ 13

1. Zagospodarowanie  terenów  następuje  na  rzecz  ich  funkcji  podstawowych 
określonych  w  dziale  III,  z  uwzględnieniem  wszystkich  aktualnie  obowiązujących 
przepisów szczególnych.

2. Ustalenia  ust.  1 dotyczące wszystkich aktualnie obowiązujących przepisów szczególnych, 
obejmują  także  ustanawiane  obszary  ograniczonego  użytkowania  oraz  tworzone  strefy 
bezpośredniego  zagrożenia  powodzią,  którym  podporządkowuje  się  zakres  funkcji 
podstawowych.

3. W obrębie terenów jak w ust. 1 dominują obiekty lub zagospodarowanie wynikające z funkcji 
podstawowych.

4. Inne funkcje, poza podstawowymi, mogą być lokalizowane uzupełniająco, jeżeli są spełnione 
następujące warunki:

1/ nie są wyłączone przez ustalenia zawarte w dziale III,
2/ nie są one w żadnej kolizji z funkcją podstawową,
3/ nie naruszają zasad kompozycji zabudowy oraz skali zabudowy,
4/ nie stanowią zagrożenia sanitarnego oraz pożarowego,
5/ na terenach o  funkcjach  podstawowych związanych z trwałą  zabudową,  nie 

przekroczą 20% powierzchni terenu w liniach regulacyjnych,
6/ na  terenach  o  funkcjach  podstawowych  nie  związanych  z  zabudową,  nie 

przekroczą łącznie 5% powierzchni terenu w liniach regulacyjnych.
5. Ustalenia ust. 4 nie dotyczą terenów oznaczonych na rysunku następującymi symbolami : W, 

WR, SZ, L, LP, ZN, ZI, ZC, R, RP, w których przewiduje się wyłącznie funkcje podstawowe, 
jeżeli ustalenia działu III nie stanowią inaczej.

6. Istniejące funkcje obce w stosunku do funkcji podstawowych, nie spełniające warunków ust. 
4 pkt. 1, 2 i 3 podlegają likwidacji w oparciu o ustalenia właściwych organów.

7. Znajdujące się w obrębie terenów przeznaczonych pod zabudowę i składy – zadrzewienia i 
stawy,  podlegają  ochronie  z  wyjątkiem  sytuacji  szczególnych  wymagających 
udokumentowania.

8. W  zagospodarowaniu  wszystkich  terenów,  należy  uwzględnić  potrzeby  osób 
niepełnosprawnych, eliminując lub ograniczając wszelkie bariery.

9. Tereny użytkowane są wg stanu dotychczasowego do czasu realizacji funkcji  określonych 
niniejszym planem, jeżeli nie naruszają ustaleń niniejszej uchwały.

10.Wójt może wydać stosowną decyzję czasowej zmiany użytkowania terenu, pod warunkiem, 
że nie ograniczy to realizacji ustaleń planu, nie naruszy interesu osób trzecich oraz nie będzie 
dotyczyło zabudowy o cechach trwałych.

11.Czasowe  użytkowanie  terenu  dla  eksploatacji  bursztynu  wymaga  spełnienia  warunków 
określonych w § 66 ust. 1, 2 i 3.

§ 14

1. Dla wszystkich terenów, w których następuje podział na działki i  konieczność wydzielenia 
publicznych dróg  dojazdowych  obowiązuje  opracowanie  koncepcji  zagospodarowania 
nieruchomości  lub  koncepcji  urbanistycznej  jako  opracowania  przedprojektowego, 
będących podstawą do wykonania operatów geodezyjnych.

2. W koncepcji jak w ust. 1 należy uwzględnić:
- ustalenia niniejszej uchwały,
- wkomponowanie  zabudowy w  istniejący  lub  przewidziany  do  modernizacji 

układ systemu melioracyjnego z uwzględnieniem ustaleń § 12 ust. 4 i 5,
- wytworzenie  zespołów  zindywidualizowanych  sprzyjających  organizowaniu 

wspólnot mieszkańców,
- drogi  dojazdowe o  szerokości  pasa  drogowego minimum  10  m  z placem 

manewrowym dla samochodów ciężarowych,
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- dla  zespołów  do  7  działek  zabudowy jednorodzinnej  dopuszcza  się  ciągi 
pieszo-jezdne o minimalnej szerokości pasa drogowego 5 m z obowiązkiem 
wykonania placu manewrowego o wymiarach 10 × 10 m,  przy wydzieleniu 
więcej jak trzech działek,

- miejsca na parkowanie samochodów, zieleń i  place,  zgodnie z ustaleniami 
działu III,

- ochronę istniejących systemów odwodnienia terenów,
- niezbędne  tereny  na  infrastrukturę  techniczną  w  tym  rezerwy  na  stacje 

transformatorowe zaopiniowane przez gestorów sieci.
3. Wójt  w sytuacji konfliktowej zainteresowanych stron, szczególnie jeżeli dotyczyć to będzie 

dróg  dojazdowych  i  infrastruktury  technicznej,  wszczyna  procedurę  opracowania  planu 
miejscowego w stosownej skali.

4. Dla  przedsięwzięć  ważnych dla  gminy,  szczególnie  zespołów zabudowy usługowej,  Wójt 
inicjuje opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej.

5. Zatwierdzając plan podziału terenu i akceptując koncepcję zagospodarowania nieruchomości 
lub  koncepcję  urbanistyczną.  Wójt  informuje  o  realnym  terminie  wykonania  drogi 
dojazdowej i uzbrojenia, ustalając kto odpowiada za ich realizację, jaki pozostaje stan 
władania  pasem  drogi  dojazdowej  oraz  informuje  pisemnie  o  ustaleniach 
wynikających z § 12.

6. Zbywający  grunty  pod  zabudowę  jest  zobowiązany  do  informowania  nabywców  o 
ustaleniach i informacjach jak w ust. 5.

7. Niedopełnienie obowiązku jak w ust. 6 obciąża zbywającego grunt w całości skutkami 
prawnymi i finansowymi.

8. Obszar opracowań jak w ust. 1 i 4 winien obejmować teren przedsięwzięcia z otoczeniem, 
uwzględniając obsługujące ulice, rowy melioracyjne, pasy zieleni naturalnej i izolacyjnej.

9. Opracowania jak w ust. 1 i 4 opracowują osoby należące do izby zawodowej architektów lub 
urbanistów.

10.Scalenie nieruchomości połączone z ich podziałem dokonuje się w oparciu o miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego w skali 1 : 1000 wszczynając stosowną procedurę.

§ 15

1. Na  terenach  istniejącego  zainwestowania zabudowa  może  podlegać  wymianie, 
rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania, łącznie ze zmianami granic działek 
– pod warunkiem, że działania te będą zgodne z ustaleniami niniejszej uchwały i nie dotyczą 
funkcji określonych w §13 ust. 6.

2. Ustalenia  ust.  1  obowiązują  także  przy uzupełnianiu  zabudowy na  terenach  istniejącego 
zainwestowania,  pod  warunkiem,  że  zabudowa  projektowana  będzie  odpowiednio 
dostosowana do zabudowy istniejącej.

3. Ustalenia  ust.  2  nie  dotyczą  dostosowania  do  zabudowy  dysharmonizującej  krajobraz 
żuławski, którą przeznacza się do modernizacji lub rozbiórki.

4. Dokonane  podziały  na  działki  zabudowy  jednorodzinnej  lub  mieszkalno-usługowej,  w 
odniesieniu do ustaleń dotyczących minimalnych powierzchni, uznaje się za obowiązujące, 
jeżeli podział na działki został wykonany na podstawie prawomocnej decyzji Wójta i nie jest 
sprzeczny z  innymi ustaleniami niniejszego planu. 

§ 16

1. Ustala się obowiązującą zasadę, że uciążliwości wynikające z użytkowania terenów 
lub budynków, nie mogą przenikać granic własności lub użytkowania w odniesieniu 
do obiektów istniejących i projektowanych.

2. Ustalenia ust. 1 nie dotyczą dróg i ulic oraz linii kolejowych, dla których obowiązują zasady 
jak w ust. 5.

3. Sposób użytkowania obiektów i terenów, które nie spełniają ustaleń ust. 1 z uwzględnieniem 
ust. 2, podlega zmianie w przypadku stwierdzenia przez właściwy organ inspekcji sanitarnej 
lub ochrony środowiska przekroczenia obowiązujących norm.

4. Zmiana wg ust.  3 może być wstrzymana, jeżeli nastąpi powiększenie obszaru własności i 
użytkowania  lub  zostaną  wykonane  za  porozumieniem  stron,  ekrany  izolujące  lub  inne 
zabezpieczenia gwarantujące spełnienie ustaleń ust. 1.



      7

5. W  odniesieniu  do  ulic  i  linii  kolejowych,  dla  których  stwierdzone  zostanie  przekroczenie 
dopuszczalnego  poziomu  hałasu,  obowiązuje  podjęcie  działań  zmniejszających  tą 
uciążliwość w stosunku do zabudowy mieszkaniowej i obiektów użyteczności publicznej.

6. Działania jak w ust. 5 powinny polegać na wykonaniu ekranów technicznych lub ekranów z 
zielenią oraz zwiększeniu dźwiękochłonności ścian i okien budynków.

7. Obowiązek  wykonania  ustaleń  jak  w  ust.  5  i  6  w  stosunku  do  zabudowy istniejącej  w 
momencie uprawomocnienia planu, ciąży odpowiednio na zarządcy drogi lub zarządcy linii 
kolejowej.

§ 17

1. Określa się następujące zasady ustalenia linii  zabudowy na obszarach istniejącego 
zainwestowania:

1/ w  obrębie  stref  konserwatorskich,  obiektów  i  zespołów  architektonicznych 
określonych w § 23, przyjmuje się jako obowiązujące istniejące linie zabudowy, 
jeżeli właściwa służba ochrony zabytków nie postanowi inaczej,

2/ w  osiedlach  będących  w  realizacji,  ustalone  linie  zabudowy uznaje  się  za 
obowiązujące,

3/ na  pozostałych  terenach  istniejące  linie  zabudowy  przyjmuje  się  za 
nieprzekraczalne.

2. Na obszarach nie zainwestowanych ustala się następujące nieprzekraczalne linie zabudowy 
z uwzględnieniem ust. 3 do 8:

1/ dla drogi KS - 100 m od granicy pasa drogowego, dla zabudowy mieszkaniowej 
-  40 m od krawężnika dla zabudowy innej,

2/ dla ulic klasy KGP - 10 m i dla dróg klasy KGP - 25 m od krawężnika,
3/ dla ulic klasy KZ - 8 m i dla dróg klasy KZ - 20 m od krawężnika,
4/ dla ulic klasy KL - 5 m od granicy pasa drogowego i dla dróg klasy KL - 20 m od 

krawężnika,
5/ dla ulic klasy KD - 4 m od granicy pasa drogowego i dla dróg klasy KD - 15 m 

od krawężnika,
6/ dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław - 30 m od granic lasu i 100 m od 

linii brzegowej rzek, z wyjątkiem zabudowanych działek budowlanych i siedlisk 
rolniczych w tym istniejącej zabudowy przywałowej.

3. Przyjęte  w  planach  miejscowych,  koncepcjach  urbanistycznych  i  urbanistyczno-
architektonicznych wykonanych przed uprawomocnieniem planu linie zabudowy, zgodne z 
ust. 1 i 2 uznaje się za obowiązujące.

4. Ustalenia jak w ust. 2 nie mogą ograniczać pasów zieleni izolacyjnej przy drogach, od granicy 
których nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi minimum 5 m. Przy nasadzeniach drzew i 
krzewów wzdłuż linii kolejowej obowiązuje odległość minimum 20 m od osi najbliższego toru.

5. Realizację  zabudowy wzdłuż dróg  krajowych  i  krajowej  linii  kolejowej,  należy poprzedzić 
oceną  prognozowanego  hałasu  emitowanego  przez  ruch  pojazdów  lub  pociągów, 
zwiększając stosownie do jej wyników nieprzekraczalną linię zabudowy określoną w ust. 1, 2 i 
3.

6. Inwestorowi przysługuje  prawo realizacji  zabudowy zgodnie z ustaleniami  ust.  1,  2 i  3 w 
odległości  mniejszej  od  wynikającej  z  ust.  5,  pod  warunkiem  wykonania  na  swój  koszt 
zabezpieczeń jak w § 16 ust. 5 i 6, przy czym obowiązek ten spoczywa także na następcach 
prawnych.

7. Ustala się prawo do realizacji  zabudowy na granicy działek, jeżeli nie naruszy to interesu 
stron.

8. Ustalenia  ust.  7  dotyczą  szczególnie  zabudowy  bliźniaczej  i  szeregowej  zarówno 
mieszkaniowej  jak  i  usługowej,  magazynowej  i  produkcyjnej  z  zachowaniem  przepisów 
szczególnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i sanitarnej. 

ROZDZIAŁ  3

W  ZAKRESIE  ARCHITEKTURY
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§ 18

Ustala się następujące zasady kształtowania architektury:    
1/ wszystkie opracowania projektowe muszą obejmować przedmiot inwestycji lub 

modernizacji, łącznie z analizą otoczenia w tym otoczenia przyrodniczego,
2/ podstawą określenia charakteru architektury i inspiracją projektową winny być 

zachowane obiekty żuławskiej architektury regionalnej,
3/ dla obiektów i ich zespołów pełniących funkcje użyteczności publicznej, należy 

zapewnić  opracowanie  projektów  gwarantujących  dobry  poziom  dzieł 
architektonicznych  z  uwzględnieniem  pkt.  2,  opracowanych  wyłącznie  przez 
członków Izby Architektów,

4/ w strefach konserwatorskich obowiązują dodatkowo ustalenia rozdziału 4,
5/ w obszarze planu  obowiązuje  zakaz realizacji  obiektów dysharmonizujących 

krajobraz oraz obiektów o architekturze nie uwzględniającej ustaleń pkt 2.

§ 19

1. Ustala  się  następujące  zasady  określenia  rzędnych  posadzek  parterów  budynków 
mieszkalnych:

1/ ustala się rzędną minimum 3,5 m n.p.m. dla posadzek parteru lub taką rzędną 
parteru, która umożliwi uzyskanie minimum 3,5 m n.p.m.  dla rzędnej drugiej 
kondygnacji,

2/ obowiązuje  zakaz  wyniesienia  piwnic  ponad  poziom  terenu  lub  pagórka 
terpowego  z  wyjątkiem  stosownie  zabezpieczonych  pomieszczeń  przyłączy 
technicznych,

3/ na terenach depresyjnych obowiązuje wykonanie pagórków terpowych, których 
wysokość powinna być niższa o 0,5 m od rzędnej posadzki parteru,

2. Rzędne posadzek parteru  dla  obiektów usługowych związanych z pobytem dzieci  i  osób 
chorych oraz o funkcjach hotelowych ustala się jak w ust. 1.

3. Dla usług nie wymienionych w ust. 2 oraz dla pozostałych obiektów, rzędne posadzek parteru 
ustala  się  w  sposób  zapewniający  łatwą  dostępność  oraz  uwzględniając  potrzeby 
technologiczne.

4. Dla obiektów jak w ust. 2 i 3 obowiązują także ustalenia ust. 1 pkt. 2.
5. W stosunku do obiektów wpisanych do rejestru zabytków o rzędnych posadzek rozstrzyga 

Wojewódzki Konserwator Zabytków.
6. W  strefach konserwatorskich należy rzędne posadzek parterów określić w nawiązaniu do 

obiektów historycznych.

§ 20

Ustala się następujące zasady kształtowania dachów:
1/ budynki  mieszkalne  -  dachy  dwuspadowe,  symetryczne  z  poddaszem 

użytkowym, o spadkach 45°,  pokrycie dachówką lub materiałami  dachówko-
podobnymi  w  kolorze  odcieni  czerwieni,  brązów  i  grafitu  z  zachowaniem 
jedności typów i kolorów wzdłuż ciągów ulicznych,

2/ pozostałe  dachy  z  wyjątkiem  hal  produkcyjnych  i  magazynowych  jako 
dwuspadowe, symetryczne o spadku 30° z tolerancją 10°, pokrycie jak w pkt. 1,

3/ hale produkcyjne i magazynowe - wg rozwiązań indywidualnych,
4/ w obrębie stref konserwatorskich charakter i pokrycie dachów oraz usytuowanie 

kalenicy określają uwarunkowania historyczne,
5/ dachy jak w pkt. 1 należy sytuować kalenicą równolegle do drogi jeżeli ze stanu 

istniejącego nie wynika inne ich usytuowanie i jeżeli z uwarunkowań jak w pkt. 4 
nie wynikają inne ustalenia,

6/ w obrębie terenów, dla których opracowane były plany miejscowe, w oparciu o 
które realizowana jest zabudowa, sposób usytuowania kalenicy dachów należy 
kontynuować,

7/ wystudiowany  w  koncepcjach  zagospodarowania  nieruchomości  oraz 
koncepcjach urbanistyczno-architektonicznych nowych kompleksów zabudowy, 
sposób  usytuowania  kalenicy  dachów  uznaje  się  za  obowiązujący  z 
uwzględnieniem zastrzeżenia zawartego w pkt. 4,
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8/ dla budynków jak w pkt. 2 i 3 sposób usytuowania kalenicy dachów określa się 
indywidualnie,

9/ ustala  się  zasadę  sukcesywnej  zamiany  dachów  płaskich  na  budynkach 
mieszkalnych i usługowych, na dachy wysokie wg zasad jak w pkt. 1 i 2,

10/ istniejące  pokrycia  dachowe  z  eternitu,  należy  sukcesywnie  wymieniać  na 
materiały jak w pkt. 1,

11/ przy stosowaniu materiałów dachówko-podobnych z blach obowiązują pokrycia 
matowe w kolorach jak w pkt. 1.

§ 21

1. Na obszarze planu obowiązują następujące zasady określenia wysokości zabudowy:
1/ przy uzupełnieniu zabudowy, nawiązanie do wysokości zabudowy istniejącej w 

sąsiedztwie, z uwzględnieniem § 20 pkt. 9,
2/ dla projektowanej zabudowy jednorodzinnej jedna kondygnacja plus poddasze 

użytkowe,
3/ dla  zabudowy wielorodzinnej  i  usługowej  jedna  do  dwóch  kondygnacji  plus 

poddasze użytkowe,
4/ pozostała zabudowa jedna do dwóch kondygnacji, ale nie wyżej jak 12 m do 

kalenicy dachu.
2. Gabaryty masztów radiowych i telefonii komórkowej, masztów reklamowych oraz elektrowni 

wiatrowych należy dostosować do ograniczonych wysokości wynikających z bezpieczeństwa 
lotów, zgodnie z § 30.

3. W  sytuacjach uzasadnionych szczególnymi względami technologicznymi, dopuszcza się w 
obszarze terenów oznaczonych symbolem PSB obiekty o większej wysokości od ustalonych 
w ust. 1 pkt. 4, pod warunkiem wykonania prognozy skutków dla krajobrazu, które określi 
sposób minimalizacji negatywnego wpływu zamierzenia na krajobraz żuławski.

ROZDZIAŁ  4

W ZAKRESIE OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO

§ 22

1. Dla  zapewnienia  ciągłości  historycznej  szczególnej  ochronie  w  postępowaniu 
realizacyjnym podlegają następujące elementy tożsamości obszaru planu:

1/ zachowane tereny historycznego krajobrazu żuławskiego położone pomiędzy 
rzeką  Motławą  a  kanałem  Czarna  Łacha  z  zabudową  łańcuchówek 
przywałowych we wsiach Krępiec i Lędowo,

2/ historyczny  układ  osłony  przeciwpowodziowej  i  melioracji,  jeżeli  nie  jest  to 
sprzeczne  z  koniecznością  restrukturyzacji  urbanizowanych  terenów 
polderowych,

3/ cmentarz z dzwonnicą w Wiślinie,
4/ wszystkie  zachowane  historyczne  obiekty  zagród  żuławskich  i  zagród 

holenderskich.
2. Należy zapewnić szeroką informację o wartościach elementów jak w ust. 1 oraz sposobie ich 

ochrony.

§ 23

1. W obszarze planu istnieją następujące obiekty architektoniczne wpisane do rejestru 
zabytków:

1/ Dziewięć Włók  -  dom drewniany nr 1 – nr rejestru 674,
2/ Wiślina -  brama cmentarna – dzwonnica cmentarza menonickiego – nr rejestru 

675,
3/ Wiślina  -  dom nr 7 – nr rejestru 676,
4/ Wiślina  -  dom nr 33 -  nr rejestru 677.
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2. W stosunku do obiektów jak w ust. 1 obowiązuje: ochrona konserwatorska wszystkich 
elementów  historycznego  zagospodarowania,  w  tym  układ  przestrzenny,  budynki, 
nawierzchnie dróg, zabytkowy drzewostan, relikty historycznych ogrodzeń, słupów bramnych i 
innych elementów małej architektury.

3. Na  terenie  obiektów  i  zespołów  wpisanych  do  rejestru  zabytków  jak  w ust.  1 
obowiązuje  zezwolenie  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków w Gdańsku  na  wszelkie 
prace i działania naruszające stan istniejący.

4. Zasady jak w ust. 2 i 3 obowiązują także w stosunku do kolejno wpisywanych obiektów do 
rejestru zabytków.

5. W celu ochrony dziedzictwa kulturowego ustala się strefy ochrony konserwatorskiej 
obejmujące co następuje:

1/ zespoły  ruralistyczne  dotyczące  historycznych  części  wsi:  Wiślina,  Dziewięć 
Włók, Rokitnica i Roszkowo,

2/ obszar  historycznego  krajobrazu  żuławskiego  położony  pomiędzy  rzeką 
Motławą i kanałem Czarna Łacha w obrębie wsi Krępiec, Mokry Dwór i Lędowo 
z fragmentem wsi Bystra.

6. W obrębie stref konserwatorskich jak w ust. 5, w stosunku do zespołów i obiektów 
obowiązuje ochrona ruralistycznych i architektonicznych wartości historycznych, zachowanie 
cech historycznych przy remontach i modernizacji, nawiązanie do cech historycznych przy 
realizacji  nowych  obiektów,  likwidacja  obiektów  dysharmonizujących  krajobraz  oraz 
uzgodnienie działań z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku.

7. W obszarze planu obowiązują strefy ochrony archeologicznej oznaczone granicami lub 
symbolami oraz cyframi, zgodnie z ewidencją Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

8. W obrębie stref archeologicznych jak w ust. 7 obowiązują następujące zasady:
1/ wszelkie działania inwestycyjne związane ze zmianą dotychczasowego sposobu 

użytkowania,  należy  poprzedzić  archeologicznymi  badaniami  ratowniczymi  i 
wykonaniem dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej,

2/ zakres  badań  ratowniczych  oraz  projektowane  inwestycje  wymagają  opinii 
Muzeum  Archeologicznego  w  Gdańsku  i  uzgodnienia  z  Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków.

9. Ustala się, że działania w obrębie wszystkich istniejących obiektów historycznych, niezależnie 
od ich położenia, wymagają opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2.
§ 24

1. Ustala się granicę projektowanego zespołu przyrodniczo- krajobrazowego  w obrębie 
Krępiec,  dla  ochrony  szczególnych  wartości  zachowanego  historycznego  krajobrazu 
żuławskiego oraz wartości przyrodniczych.

2. Wójt  w  porozumieniu  z  prezydentem  miasta  Gdańska  przeprowadzi  niezbędne  badania 
historyczne i  przyrodnicze dla  wyznaczonego obszaru i  terenów położonych w granicach 
miasta  Gdańska  –  jako  podstawy  do  wszczęcia  procedury  ustanowienia  zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego.

3. Ustala się alternatywnie ochronę terenów przyrodniczych wzdłuż cieków wodnych jak w ust. 
1, jako użytek ekologiczny.

§ 25

1. Cały obszar planu znajduje się w obrębie następujących Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych Nr 111 „Subniecka Gdańska” i Nr 112 B „Żuławy Gdańskie”.

2. Szczegółowe zasady ochrony zbiorników określi Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej, w drodze rozporządzenia.

3. Do czasu określenia zasad jak w ust. 2 wszelkie zamierzenia mogące stanowić zagrożenie 
dla czystości gruntu i wód wymagają  uzgodnień Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

4. Właściciele  i  użytkownicy  istniejących  obiektów  i  urządzeń  nie  spełniających  warunków 
zabezpieczenia  wód  i  gruntu  przed  zanieczyszczeniem,  które  stanowią  zagrożenie  dla 
zbiorników  jak  w  ust.  1,  zobowiązani  są  do  zmiany  istniejącego  stanu  w  terminach 
uzgodnionych z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej.
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5. Wyodrębnione na rysunku granice GZWP Nr 112 B „Żuławy Gdańskie” określają obszar o 
zwiększonym  zagrożeniu  zanieczyszczeniem  ze  względu  na  ograniczone  warunki  dla 
naturalnej izolacji.

§ 26

1. Określa się na rysunkach granice Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich, 
który obejmuje obszar planu z wyłączeniem obrębu Przejazdowo.

2. W  obrębie  wyznaczonego  obszaru  obowiązuje  szczególne  przestrzeganie  ustaleń 
związanych  z  ochroną  środowiska  i  krajobrazu  kulturowego,  określonych  w  niniejszej 
uchwale.

§ 27

1. Ustala się przebieg korytarzy ekologicznych wzdłuż rzek i głównych kanałów obszaru 
planu.

2. Korytarze ekologiczne pełnią funkcje hydrologiczne, biologiczne i klimatyczne.
3. W obrębie korytarzy ekologicznych należy zapewnić korzystne warunki dla przemieszczania 

się różnych elementów przyrody.

§ 28

1. Wyznacza  się  tereny  zabudowy  przeznaczonej  do  rehabilitacji,  obejmujące  zespoły 
budynków wielorodzinnych byłych PGR w miejscowościach Przejazdowo, Bystra i Rokitnica.

2. Rehabilitacja obejmuje działania na rzecz zmiany wartości użytkowych poprzez modernizację 
budynków  z  ich  dociepleniem,  dostosowanie  architektury  do  krajobrazu  żuławskiego, 
wyznaczenie  właściwych  terenów  dla  potrzeb  dojazdów,  parkowania,  zieleni  i  placów 
rekreacyjnych.

3. Przeprowadzenie  procesu  rehabilitacji  wymaga  opracowania  koncepcji  urbanistyczno-
architektonicznej dla sprecyzowania programu działań.

§ 29

1. Określa się na rysunkach strefy hałasu lotniczego.
2. W  obrębie stref  obowiązuje zwiększenie izolacyjności  akustycznej obiektów związanych z 

pobytem ludzi i zwierząt.
3. W stosunku do obiektów zrealizowanych przed powstaniem zagrożenia hałasem, obowiązek 

realizacji  ustaleń  ust.  2  ciąży  na  użytkowniku  lotniska  a  dla  obiektów  nowych  na  ich 
właścicielu.

§ 30

1. Określa się na rysunkach strefy ograniczenia wysokości obiektów.
2. Ograniczenia wysokości w obszarze pomiędzy granicami stref określa się przez interpolację.
3. W  obrębie  stref  projektowane  wszystkie  obiekty  sięgające  dopuszczalnych  wysokości 

wymagają uzgodnienia z Szefostwem Infrastruktury Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.
4. Ustalenia ust. 3 nie dotyczą zabudowy niskiej o wysokości do 12 m.
5. Uzgodnieniom jak w ust. 3 podlegają obowiązkowo w zakresie obowiązujących przepisów, 

wszystkie maszty antenowe, radiowe i telefonii komórkowej, kominy i wieże oraz elektrownie 
wiatrowe.

§ 31

1. Określa  się  na  rysunkach  potencjalne  obszary  ograniczonego użytkowania  oraz 
wymagające  monitorowania  zagrożeń, obejmujące   tereny  zagrożeń  sanitarnych  od 
oczyszczalni Gdańsk Wschód, Rafinerii Gdańskiej oraz projektowanej drogi ekspresowej nr 
7.

2. Do  czasu  ustanowienia  przez  kompetentny  organ,  granic  obszaru  ograniczonego 
użytkowania lub stwierdzenia, że taki obszar nie znajduje uzasadnienia, w obrębie obszaru 
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potencjalnych  ograniczeń  obowiązuje  zakaz  realizacji  nowej  zabudowy  mieszkaniowej  i 
nowych zagród rolniczych.

3. W pasie szerokości 500 m od oczyszczalni Gdańsk Wschód obowiązuje strefa sanitarna do 
czasu wygaśnięcia jej ważności. Ustanowienie obszaru monitoringu uzależnia się od decyzji 
kompetentnego organu.

4. Ustala  się  w  pas  szerokości  1000  m  od  Rafinerii  Gdańskiej  i  300  m  od  składowiska 
fosfogipsów, w których może być wymagane monitorowanie zagrożeń. Wielkość faktycznej 
strefy do monitorowania oraz sposób prowadzenia monitoringu ustala kompetentny organ, 
zgodnie z aktualnym prawem.

§ 32

1. Określa się na rysunkach wewnętrzną i zewnętrzną strefę ochrony pośredniej ujęcia 
wodnego Lipce.

2. W  strefach  jak  w  ust.  1  obowiązuje  szczególny  reżim  sanitarny,  zakaz  odprowadzenia 
wszelkich zanieczyszczeń do gruntu i wody oraz zakaz stosowania środków chemicznych.

3. W postępowaniu realizacyjnym należy uwzględnić kolejne decyzje związane z granicami stref 
oraz ustalenia dotyczące form ochrony.

4. Tereny  zabudowy  w  obrębach  Radunica  i  Rokitnica  należy  w  pierwszej  kolejności 
przeznaczyć do całkowitego skanalizowania, zarówno w zakresie kanalizacji sanitarnej, jak i 
kanalizacji deszczowej z wykonaniem niezbędnych separatorów.

5. Dla  obszaru  strefy  ujęcia  jak  w  ust.  1  należy  zrealizować  system  odprowadzenia  wód 
opadowych w powiązaniu z obszarem zabudowy wsi Radunica i Rokitnica.

§ 33

1. Określa  się  na  rysunkach  granicę  obszaru  Żuław  zagrożonego  powodzią 
nadzwyczajną.

2. Granica jak w ust. 1 jest podstawą ustaleń zawartych w § 12 oraz w § 19, przy założeniu, że 
wysokość fali powodziowej może ekstremalnie osiągnąć rzędną 3,0 m n.p.m.

3. Granica jak w ust. 1 podlega korekcie, jeżeli w oparciu o aktualną wiedzę zostanie ustalona 
inna rzędna fali powodziowej jak w ust. 2.

4. Każdy  zamieszkujący  lub  realizujący  przedsięwzięcia  w  obszarze  zagrożenia  powodzią 
nadzwyczajną, powinien być o tym poinformowany.

5. Ustalenia jak w ust. 3 podejmuje Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

§ 34

Ustala się, że działania na rzecz eksponowania wartości krajobrazowo – przyrodniczych w tym 
realizacja punktów widokowych oraz miejsc  postojowych dla pojazdów są zgodne z planem, 
jeżeli nie zostaną naruszone inne jego ustalenia oraz interes prawny stron.

ROZDZIAŁ  5

W  ZAKRESIE  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ

§ 35

1. Wójt  inicjuje  działania  na  rzecz  skoordynowanego  rozwoju  wszystkich  elementów 
infrastruktury technicznej.

2. Ustala się, że podstawą działań jak w ust. 1 powinny być zaktualizowane i uszczegółowione 
opracowania branżowe, dostosowane do projektowanego rozwoju uwzględniające polderową 
gospodarkę  wodną i  zabezpieczenia przed zatopieniem terenów depresyjnych i  zalaniem 
terenów przydepresyjnych.

3. Opracowania  jak  w  ust.  2,  należy  wykonać  z  uwzględnieniem  kierunków  rozwoju 
infrastruktury technicznej, określonych w niniejszym rozdziale z uwzględnieniem przepisów 
szczególnych.
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4. Rozwój  poszczególnych  sieci  infrastruktury  technicznej  winien  być  podporządkowany 
zasadzie rozwoju zrównoważonego.

5. Opracowania  jak  w ust.  2,  podlegają  akceptacji  przez Wójta  po  uzyskaniu  niezbędnych 
uzgodnień wynikających z przepisów szczególnych i  stwierdzeniu  zgodności  rozwiązań z 
niniejszą uchwałą.

6. Podstawą  oddania  poszczególnych  obiektów  do  eksploatacji  musi  być  pełne 
zabezpieczenie gruntu, wody i powietrza przed nienormatywnymi zanieczyszczeniami.

7. Dopuszcza się realizację czasowych indywidualnych urządzeń unieszkodliwiania ścieków jak 
w § 37 ust. 6.

8. Ustalenia  ust.  7  obowiązują,  jeżeli  brak  możliwości  podłączenia  nieruchomości  do  sieci 
publicznej i jeżeli urządzenia indywidualne gwarantować będą pełną ochronę ziemi oraz wód 
powierzchniowych i gruntowych.

9. Dla potrzeb opracowań jak w ust. 2 ustala się korytarz techniczny o symbolu TW, K, G, 
szerokości 12 m dla magistralnych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych 
– wyprowadzony z centrum zespołu miejscowości Rokitnica – Roszkowo do kolejnych wsi 
Mokry Dwór, Wiślina, Dziewięć Włók i rejonu Bystra – Przejazdowo w kierunku Bogatki.

10.Korytarz jak w ust. 9 łączy się z korytarzem części wyżynnej gminy Pruszcz Gdański poprzez 
obręby  Cieplewo  i  Roszkowo  oraz  z  oczyszczalnią  Gdańsk  –  Wschód  poprzez  obręb 
Bogatka.

11.Rozwiązanie  jak  w  ust.  10  służyć  będzie  szczególnie  dla  przeprowadzenia  kolektora 
sanitarnego z terenów rozwojowych części wyżynnej gminy Pruszcz Gdański.

12.Sieci  rozdzielcze  należy projektować  tworząc  lokalne  korytarze  infrastruktury  technicznej 
równolegle do pasów drogowych i kanałów systemu melioracyjnego oraz wykorzystując ciągi 
zieleni izolacyjnej i naturalnej lub w pasie drogowym za zgodą zarządcy drogi.

13.Ustala  się  zakaz  prowadzenia sieci  zarówno podziemnych jak  i  napowietrznych – przez 
tereny ukośnie.

14.Odstępstwo od ustaleń ust. 13 dotyczy wyznaczonych korytarzy infrastruktury technicznej.
15.Adaptuje się i ustala na rysunkach przebieg korytarzy dla następujących magistralnych sieci 

przesyłowych związanych z aglomeracją gdańską: elektroenergetyczne – symbol TE, gazowe 
– symbol TG, kanalizacji sanitarnej – symbol TK, wodociągowej – symbol – TW, ropociągi – 
symbol TR.

16.Wszystkie  korytarze  techniczne  określone  na  rysunkach  mogą ulegać niezbędnym 
korektom  wynikającym  z  przyczyn  technicznych  lub  szczegółowości  podkładów 
mapowych,  ich  szerokość  zależy  od  parametrów  technicznych  sieci  i  aktualnie 
obowiązujących przepisów szczególnych z uwzględnieniem praw nabytych stron.

17.W obrębie wszystkich korytarzy technicznych określonych w ust. 9, 10, 12 i 15 obowiązuje 
zakaz realizacji obiektów nie związanych z funkcjonowaniem sieci.

18.Ustala się, że niniejszy plan jest podstawą realizacji  wszystkich sieci infrastruktury 
technicznej jako celu publicznego, niezbędnych dla funkcjonowania całego obszaru 
planu jak i jego części.

§ 36

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia obszaru planu w wodę:
1/ podstawą zaopatrzenia w wodę są istniejące ujęcia w Weselnie, Roszkowie i w 

Przejazdowie oraz źródła położone w obszarze gmin sąsiednich, jeżeli wynikać 
to będzie z uzgodnień właściwych samorządów,

2/ strefy  ochrony  bezpośredniej  ujęć  określa  się  zgodnie  z  przepisami 
szczególnymi,

3/ dopuszcza się realizację nowych ujęć, jeżeli nie stanowi to naruszenia funkcji 
podstawowej terenu zgodnie z § 13 ust. 4,

4/ przed  likwidacją  ujęć  lokalnych,  należy  uzyskać  potwierdzenie  o  ich 
nieprzydatności w sytuacji zdarzeń nadzwyczajnych,

5/ przy projektowaniu i realizacji sieci magistralnych należy uwzględnić ustalenia § 
35, dążąc jednocześnie do zpierścieniowania systemu.

§ 37

Ustala się następujące zasady odprowadzenia ścieków:
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1/ odbiornikiem ścieków z obszaru planu będzie oczyszczalnia Gdańsk Wschód,
2/ ustala się etapową realizację kolektora magistralnego z terenów rozwojowych 

wyżynnej części gminy, poprzez obszar planu, zgodnie z § 35 ust. 9, 10, 11,
3/ z  kolektorem  jak  w  ust.  2  należy  połączyć  poszczególne  miejscowości 

systemem grawitacyjno-ciśnieniowym,
4/ w obszarze planu należy zlikwidować wszystkie odpływy ścieków sanitarnych do 

wód powierzchniowych lub do gruntu,
5/ wszystkie przepompownie i ewentualne podczyszczalnie, należy wyposażyć w 

zbiorniki  awaryjne,  eliminując  możliwość  zanieczyszczenia  wód 
powierzchniowych lub  gruntu,

6/  dla zabudowy rozproszonej  poza zwartym obszarem wsi  oraz czasowo dla 
pojedynczych budynków jednorodzinnych i drobnych usług w obrębie zwartej 
zabudowy wsi, dopuszcza się realizację indywidualnych urządzeń sanitarnych, 
zgodnie  z  §  35  ust.  8,  pod  warunkiem  ich  zabezpieczenia  na  wypadek 
wystąpienia powodzi,

7/ wyklucza się możliwość realizacji kompleksów nowej zabudowy na terenach nie 
objętych zbiorczą kanalizacją sanitarną,

8/ przy projektowaniu sieci obowiązują ustalenia § 35.

§ 38

Ustala się następujące zasady odprowadzenia wód deszczowych:
1. Ustala się zakaz realizacji wszelkich zespołów zabudowy przed wykonaniem prawidłowego 

odprowadzenia wód deszczowych i dostosowania do nowej funkcji systemu melioracyjnego.
2. Wytyczne rozwiązań technicznych:

1/ kanalizacja deszczowa funkcjonować będzie wyłącznie w oparciu o rozwiązania 
lokalne, powiązane z  polderowym systemem melioracyjnym,

2/ ustala  się,  że  wszystkie  podłączenia  kanałów  deszczowych  do  wód 
powierzchniowych z baz produkcyjnych i transportowych, składów materiałów 
budowlanych i chemicznych oraz ulic miejscowości, muszą być wyposażone w 
separatory dostosowane do ilości i rodzaju zanieczyszczeń,

3/ w obszarze opracowania należy minimalizować ilość nawierzchni szczelnych na 
rzecz  ażurowych  w  celu  ograniczenia  ilości  wód  deszczowych  oraz  do 
stworzenia warunków dla lokalnej filtracji gruntowej,

4/ ustala się jako obowiązującą zasadę, realizację placów i parkingów oraz dróg 
pieszo-jezdnych o nawierzchni ażurowej,

5/ dla dróg należy opracować stosowne systemy ich odwodnienia, dostosowane 
do uwarunkowań żuławskich i uzgodnione zgodnie z obowiązującym prawem,

6/ użytkownicy w zakresie obowiązującego prawa, będą partycypować w kosztach 
przebudowy i eksploatacji systemu odprowadzającego wody deszczowe. 

3. Wójt  w  porozumieniu  ze  służbami  melioracyjnymi,  spowoduje  wykonanie  opracowania 
studialno  -  projektowego  dla  obszarów  koncentracji  zabudowy  w  Przejazdowie  w  celu 
określenia  warunków dla  rozwiązań technicznych kanalizacji  deszczowej  w powiązaniu  z 
systemem melioracyjnym.

4. Przy projektowaniu sieci należy przestrzegać ustaleń § 35.

§ 39

Zasady funkcjonowania polderowego systemu  osłony przeciwpowodziowej i melioracji.
1. Ustala  się  korytarze  odwodnienia  obszaru  gminy  tworzące  polderowy  system   osłony 

przeciwpowodziowej i melioracji odwadniająco-nawadniających.
2. System jak  w ust.  1 działa w oparciu  o  modernizowany i  doskonalony układ elementów 

składowych jak rowy podstawowe i szczegółowe, kanały, rzeki, pompownie, wały oraz wrota 
przeciwsztormowe i pompownie przeciwsztormowe.

3. Doskonalenie systemu jak w ust. 2 musi uwzględniać:
1/ postępujące  zmiany  poziomu  wód  zatoki  Gdańskiej  dla  inwestycji 

długowiecznych,
2/ zwiększający się ilościowo spływ wód z wyżynnej części gminy oraz z terenów 

urbanizowanych w części nizinnej gminy,
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3/ rozwiązania proekologiczne, w tym zabezpieczenie warunków funkcjonowania 
korytarzy ekologicznych,

4/ automatyzację kontroli i funkcjonowania urządzeń,
5/ współodpowiedzialność użytkowników obszaru planu zgodnie z obowiązującym 

prawem,
6/ podejmowanie działań na rzecz wykorzystania doświadczeń historycznych.

4. Wszelkie formy zagospodarowania terenów należy dostosować do systemu melioracyjnego 
w tym ciągów drenażowych lub do  jego  prawidłowej  przebudowy w oparciu  o  warunki  i 
uzgodnienia właściwych służb melioracyjnych.

5. Ustala się zakaz prowadzenia zabudowy w pasie szerokości 50 m od funkcjonujących wałów 
przeciwpowodziowych.

6. Zakaz  jak  w  ust.  5  nie  dotyczy  istniejących  zagród  przywałowych,  w  obrębie  których 
uzupełnienie zabudowy i modernizacja obiektów istniejących odbywa się zgodnie z tradycją 
historyczną w oparciu o warunki  Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków oraz właściwych 
służb ochrony przeciwpowodziowej.

7. Wzdłuż wszystkich rowów, kanałów i rzek obowiązuje zapewnienie dostępności, zgodnie z 
aktualnymi  przepisami,  z  uwzględnieniem  warunków   pracy  stosownego  sprzętu 
technicznego.

8. Ustala się zakaz obustronnego obsadzania drzewami rowów i kanałów.
9. Utrzymywanie  lub  likwidacja  drzew i  krzewów w korytarzach  odwodnienia  jak  w  ust.  1, 

podporządkowuje się potrzebom funkcjonowania systemu melioracyjnego i spływu wielkich 
wód.

10.Adaptuje  się  zbiornik  retencyjny  Rafinerii  Gdańskiej,  oznaczony  symbolem  WR  oraz 
zabezpiecza się ochronę korytarza technicznego magistrali  wodociągowej od zbiornika do 
rafinerii, której przebieg określono na rysunku.

11.Ustala  się,  że  Wójt  wspólnie  z  gminą  miejską  Pruszcz  Gdański  spowoduje  wykonanie 
opracowań specjalistycznych,  które  określą  sposób  odprowadzania  wód deszczowych ze 
wspólnej zurbanizowanej zlewni polderowej w rejonie obrębów Roszkowo i Rokitnica.

§ 40

Ustala się następujące zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego:
1. System działa w oparciu o główne punkty zasilania położone poza obszarem planu.
2. Linie elektroenergetyczne przesyłowe objęte są korytarzami technicznymi określonymi w § 35 

ust. 15 i 16 w obszarze których obowiązuje zakaz lokalizacji stałych obiektów nie związanych 
z ich funkcją.

3. Projektowane i modernizowane linie 15 kV oraz linie NN w obszarach  zainwestowania w 
maksymalnym stopniu skablowane należy prowadzić w lokalnych korytarzach infrastruktury 
technicznej wykonywanych wg zasad określonych w § 35 ust. 12 i 13.

4. Przy opracowywaniu koncepcji urbanistycznych i koncepcji urbanistyczno-architektonicznych 
zgodnie z § 14 ust.  2 i  4,  należy określić  niezbędne rezerwy terenu na lokalizację stacji 
transformatorowych w oparciu  o  bilans  zapotrzebowania energii  oraz warunki  techniczne 
zakładu energetycznego.

5. Lokalizacje  stacji  transformatorowych,  oprócz  zasad  jak  w  ust.  4,  określa  się  w 
opracowywanych studiach  branżowych z  uwzględnieniem ustaleń  niniejszej  uchwały oraz 
interesu prawnego stron.

6. W obszarze planu nie przewiduje się lokalizacji elektrowni wodnych.
7. W  obrębie  zagród  gospodarstw  rolnych  z  wyłączeniem  terenów wszelkich  stref  ochrony 

konserwatorskiej,  dopuszcza  się  realizację  indywidualnych  elektrowni  wiatrowych  małej 
mocy, przy uwzględnieniu zasad określonych w § 16 ust. 1.

8. Ustala  się  potencjalną  lokalizację  farmy  elektrowni  wiatrowych  na  terenie  oznaczonym 
symbolem TEF.

9. Ustala  się  następujące  warunki  wstępne  realizacji  farmy  jak  w ust.  8:  przeprowadzenie 
pomiaru warunków wiatrowych, uwzględniając ograniczenia wysokości wież i średnic łopat 
wirnika  zgodnie  z  §  30,  wykonanie  wstępnej  oceny  przyrodniczej,  warunków  lokalizacji 
poszczególnych  wież  i  uzyskanie  potwierdzenia  spełnienia  warunków  wynikających  z 
przepisów w zakresie ochrony środowiska.

10.Dla potencjalnej lokalizacji farmy jak w ust. 8 ustala się następujące minimalne odległości 
wież od zabudowy mieszkaniowej 500 m, od granicy strefy ochrony krajobrazu wzdłuż rzeki 
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Motławy 1000 m,  od  dróg publicznych na  wysokość  wieży i  wirnika  tj.  strefy  zagrożenia 
upadkiem.

§ 41

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz ziemny:
1. Miejscowości  w  obszarze  planu  przeznacza  się  do  objęcia  systemem  sieciowego 

zaopatrzenia w gaz ziemny.
2. Zakłada się rozbudowę sieci funkcjonujących w obszarze przyległych miast oraz realizację 

nowych  sieci  w  oparciu  o  stację  redukcyjno-pomiarową,  zlokalizowaną  w  miejscowości 
Bogatka w powiązaniu z projektowanym gazociągiem wysokiego ciśnienia.

3. Główny układ sieci  gazowej  średniego ciśnienia,  należy powiązać z gminnym korytarzem 
infrastruktury technicznej o symbolu TW, K, G zgodnie z ustaleniami § 35 ust. 9 i rozwijać w 
ramach lokalnych korytarzy technicznych zgodnie z § 35 ust. 12 i 13.

4. Przy projektowaniu sieci należy dążyć do ich zpierścieniowania.

§ 42

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w ciepło:
1. Podstawowym sposobem zaopatrzenia w energię cieplną będą źródła indywidualne.
2. Ustala się zakaz utrzymania i realizacji nieekologicznych źródeł ciepła.
3. Preferuje się rozwój niekonwencjonalnych źródeł ciepła jak kotłownie na biomasę, baterie 

słoneczne i pompy cieplne.
4. Istniejące kotłownie konwencjonalne nie przewidziane do zmiany nośnika energetycznego, 

należy wyposażyć w maksymalnie sprawne systemy oczyszczające.

§ 43

Ustala się następujące zasady funkcjonowania telekomunikacji:
1. Obsługa  telekomunikacyjna  oparta  będzie  o  wielość  operatorów  telefonii  sieciowej  i 

komórkowej.
2. Wszystkie  sieci  telefonii  lokalnej  i  międzymiastowej,  konwencjonalne i  światłowodowe  – 

podlegają ochronie.
3. Rozbudowa sieci podlega zasadom określonym w § 35 ust. 9, 12 i 13.
4. Ustala się ochronę radiolinii oznaczonej na rysunku, poprzez zakaz instalowania urządzeń i 

obiektów, które mogą zakłócić jej funkcjonowanie.
5. Ustalenia jak w ust. 4 nie obowiązują w przypadku potwierdzenia przez właściwego operatora 

likwidacji radiolinii.
6. Maszty telefonii komórkowej z uwzględnieniem § 30 mogą być lokalizowane poza Obszarem 

Chronionego  Krajobrazu  Żuław oraz  poza  następującymi  terenami:  wszystkimi  rodzajami 
zabudowy mieszkaniowej, wszystkimi strefami konserwatorskimi i minimum 200  m od ich 
granic,  korytarzami  ekologicznymi,  terenami  lasów,  w pasach  minimum  200  m  od  dróg 
krajowych  i  wojewódzkich,  100  m  od  dróg  powiatowych  i  lokalnych  oraz  korytarzy 
infrastruktury technicznej i radiolinii.

7. Ustala  się  obowiązek  komasacji  anten  telefonii  komórkowej  różnych  operatorów  z 
maksymalnym wykorzystaniem istniejących masztów o tej funkcji.

§ 44

Ustala się następujące zasady gospodarki odpadami stałymi:
1. W obszarze planu obowiązywać będzie system segregacji odpadów.
2. Zasady organizacyjne i techniczne gospodarki odpadami określi Wójt  w oparciu o przyjęty 

przez Radę Gminy program.
3. Utylizacja i  zagospodarowanie odpadów odbywać się będzie w zakładzie poza obszarem 

gminy na podstawie zawartych umów.
4. Jako wariant I do ust. 3 przyjmuje się dowóz odpadów do zakładu w Szadółkach w mieście 

Gdańsku, jako wariant II zakład międzygminny w Rokitkach gmina Tczew.
5. Nie wyklucza się innych wariantów lokalizacyjnych zakładu z uwzględnieniem ust. 3.
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6. Punkty segregacji  i  przeładunku odpadów oraz likwidacji  pojazdów, należy lokalizować na 
terenach oznaczonych symbolem PSB, ze ścisłym przestrzeganiem ustaleń § 16 ust. 1.

D Z I A Ł III

PRZEZNACZENIE  TERENÓW

ROZDZIAŁ  1

FUNKCJE  PODSTAWOWE  I  ZASADY  ICH  ZAGOSPODAROWANIA

§ 45

1. Ustala się  funkcję podstawową – wody otwarte dla terenów oznaczonych na rysunku 
symbolem W.

2. Na terenach określonych w ust. 1 obowiązuje:
1/ doprowadzenie czystości wody do minimum II klasy,
2/ prowadzenie  w  oparciu  o  specjalistyczne  ekspertyzy,  rekultywacji  rowów  i 

cieków  z  uwzględnieniem:  czyszczenia  dna  i  brzegów,  odcięcia  dopływu 
ścieków  sanitarnych  i  nie  podczyszczonych  wód  deszczowych,  ochrony 
roślinności  naturalnej  oraz  zabezpieczenia  linii  brzegowej  przed  spływem 
wszelkich zanieczyszczeń,

3/ zakaz budowy dla indywidualnych potrzeb pomostów oraz hangarów,
4/ ochrona  wałów  przeciwpowodziowych,  urządzeń  hydrotechnicznych  i 

melioracyjnych,
5/ przy regulacji linii brzegowej stosowanie głównie materiałów naturalnych.

3. Wszelkie działania realizacyjne, poza bieżącą konserwacją i remontami, wymagają pozwoleń 
wodno-prawnych zgodnie z aktualnymi przepisami szczególnymi.

4. Ustalenia jak w ust. 3 dotyczą również terenów międzywali.
5. Obowiązuje ścisłe przestrzeganie zasad określonych w § 12 ust. 1 do ust. 5 oraz ustaleń § 

39.
6. W oparciu o uzgodnienia służb melioracyjnych i osłony przeciwpowodziowej, dopuszcza się 

realizację ścieżek pieszych i rowerowych w strefie obwałowań rzek i kanałów.

§ 46

1. Ustala się funkcję podstawową – szuwary, zarośla, mokradła dla terenów oznaczonych 
symbolem SZ.

2. Na terenach jak w ust. 1 obowiązuje ochrona istniejącej roślinności i zakaz zmiany sposobu 
użytkowania.

3. Ochrona roślinności jak w ust. 2  nie obowiązuje, jeżeli wynikać to będzie z potrzeb działań 
przeciwpowodziowych.

4. Dopuszcza  się  adaptację  zieleni  szuwarowej  nad  kanałem  w  obrębie  Przejazdowo w 
sąsiedztwie  Rafinerii  Gdańskiej  na  zieleń  naturalną  lub  parkową  z  elementami  małej 
architektury w oparciu o koncepcję urbanistyczną porządkowania tych terenów.

§ 47

1. Ustala się funkcję podstawową – lasy i zadrzewienia dla terenów oznaczonych symbolem 
L.

2. System zadrzewień śródpolnych podlega szczególnej  ochronie ze względu na ich funkcje 
wiatrochronne i fitomelioracyjne.

3. Realizacje nowych pasów zadrzewień, nie oznaczonych na rysunku, uznaje się za zgodne z 
planem, jeżeli nie narusza to innych funkcji.

4. Na  terenach  oznaczonych  symbolem  L  obowiązują  przepisy dotyczące  ochrony  gruntów 
leśnych oraz użytkowania i eksploatacji obszarów leśnych.
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§ 48

1. Ustala się funkcję podstawową – potencjalne tereny zalesień, dla terenów oznaczonych 
symbolem LP.

2. Ustalenia jak w ust. 1 wynikają z klasy gruntu, analiz krajobrazowych oraz potrzeb w zakresie 
poprawy agroklimatu.

3. Ustalenia jak w ust. 1 nie mają charakteru nakazowego.
4. Do czasu wykonania zalesień dla terenów obowiązują ustalenia § 53 a po ich wykonaniu 

ustalenia § 47 ust. 4.

§ 49

1. Ustala się funkcję podstawową – zieleń naturalna dla terenów oznaczonych symbolem 
ZN.

2. W obrębie terenów jak w ust. 1 występują różne formy zieleni będące wynikiem działania 
przyrody lub utrzymania nadbrzeżnych łąk.

3. Ustalenia  ochrony,  jak  w  ust.  2  nie  dotyczą  zabiegów  konserwacyjnych  związanych  z 
funkcjonowaniem systemu melioracji i osłony przeciwpowodziowej.

4. Tereny  zieleni  naturalnej  mogą  być  wykorzystane  na  lokalne  korytarze  infrastruktury 
technicznej, jeżeli nie naruszy to systemów melioracji i osłony przeciwpowodziowej.

§ 50

1. Ustala się funkcję podstawową – zieleń izolacyjna dla terenów oznaczonych symbolem 
ZI.

2. Zieleń izolacyjną tworzy się dla rozdzielenia kolizyjnych funkcji.
3. Zieleń jak w ust. 1 należy projektować stosownie do jej funkcji zabezpieczając skuteczność 

jej izolacyjnego działania w ciągu całego roku, poprzez udział gatunków zimozielonych oraz 
kompozycje wielopiętrowe.

4. Przy projektowaniu zieleni izolacyjnej wyklucza się gatunki powodujące powszechne stany 
alergiczne.

5. Tereny  zieleni  izolacyjnej  mogą  być  wykorzystane  na  lokalne  korytarze  infrastruktury 
technicznej, jeżeli nie naruszy to ustaleń jak w ust. 2 i 3.

6. W przypadku korekty granic pasów drogowych, zgodnie z § 72 ust. 6, granice pasów zieleni 
izolacyjnej należy odpowiednio dostosować.

7. Obowiązek realizacji  zieleni  izolacyjnej  ciąży na właścicielu i  użytkowniku terenu,  którego 
działalność  i  sposób  zagospodarowania  powoduje  lub może powodować uciążliwości  lub 
konflikt z terenami sąsiednimi.

8. W sytuacjach dużych uciążliwości funkcji  dróg i kolei, oprócz zieleni izolacyjnej, należy za 
zgodą  stron  zrealizować  niezbędne  ekrany  jako  osłony  przed  hałasem  i  innymi 
uciążliwościami.

9. Przy projektowaniu zieleni jak  w ust.  3 tereny w sąsiedztwie urządzeń hydrotechnicznych 
należy przeznaczyć na murawy, zgodnie z wymaganiami technicznymi.

10.Pasy zieleni izolacyjnej nie wymagają ewidencyjnego wydzielenia, jeśli pozostają własnością 
strony, która tą zieleń realizuje.

§ 51

1. Ustala się funkcję podstawową – zieleń parkowa dla terenów oznaczonych symbolem ZP.
2. Tereny istniejącej  zieleni parkowej podlegają ochronie konserwatorskiej  i  wszelkie zmiany 

wymagają uzgodnień wojewódzkich konserwatorów ochrony przyrody i zabytków.
3. Zieleń parkowa pełni funkcje rekreacyjne i krajobrazowe.
4. W obrębie terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej tworzenie nowej zieleni parkowej 

uznaje się za zgodne z planem.
5. Przy nasadzeniach na nowych terenach,  należy maksymalnie uwzględnić gatunki  drzew i 

krzewów zgodnych z potencjalną roślinnością naturalną, występującą na danym siedlisku.
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§ 52

1. Ustala się funkcję podstawową – cmentarz dla terenu oznaczonego symbolem ZCc jako 
cmentarz czynny.

2. Lokalizacja cmentarza jest stała i nienaruszalna.
3. W obszarze planu adaptuje się cmentarz czynny w Wiślinie.
4. Cmentarz jak w ust. 3 jest cmentarzem historycznym i podlega ochronie konserwatorskiej.
5. Wszelkie zmiany na terenie cmentarza wymagają uzgodnień Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków.
6. Wójt  podejmie działania na rzecz właściwego ogrodzenia, uporządkowania i otablicowania 

cmentarza oraz określi jego opiekuna.

§ 53

1. Ustala się funkcję podstawową – tereny rolne dla obszarów oznaczonych symbolem R.
2. Obszary  jak  w  ust.  1  przeznacza  się  do  produkcji  roślinnej  i  zwierzęcej,  według  ich 

naturalnych predyspozycji z uwzględnieniem ustaleń § 31.
3. Dopuszcza się  realizację  nowych zagród  w obszarach   jak  w ust.  1,  na następujących 

warunkach:
1/ dla  gospodarstw  rolnych  przy  powierzchni  areału  większego  od  średniej 

wielkości gospodarstwa części nizinnej gminy,
2/ dla gospodarstw ogrodniczych przy powierzchni areału minimum 3 ha,
3/ dojazd  wyłącznie  za  pośrednictwem  dróg  gminnych  nie  powiązanych 

bezpośrednio z drogą krajową lub drogami wojewódzkimi,
4/ dla części mieszkalnej spełnione będą warunki określone w § 19 ust. 1,
5/ uwzględnione będą ustalenia § 12 ust. 2, 4 i 5,
6/ potrzeba realizacji wynikać będzie z planu urządzenia gospodarstwa.

4. Z lokalizacji nowych zagród wyłącza się następujące tereny:
1/ korytarze ekologiczne,
2/ międzywala rzek,
3/ pasy szerokości po 100 m od granic pasa drogi krajowej i po 50 m od granic 

pasa drogi wojewódzkiej z uwzględnieniem ustaleń § 17 ust. 5 i 6 w zakresie 
uciążliwości hałasu od dróg krajowych oraz krajowej linii kolejowej,

4/ tereny szerokości 50 m od stopy wałów przeciwpowodziowych,
5/ tereny potencjalnej lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych TEF oraz 500 m od 

ich granicy.
5. Przy  lokalizacji  nowych  zagród  należy  sprawdzić  możliwość  wykorzystania  pagórków 

terpowych zagród nieistniejących.
6. Na terenach rolnych obejmuje się ochroną istniejącą zieleń śródpolną.
7. Na  terenach  rolnych  dopuszcza  się  realizację  oczek  wodnych,  bez  prawa  wykonywania 

stawów rybnych dla celów produkcyjnych.
8. W  obrębie  istniejących zagród dopuszcza się  rozwój  funkcji  agroturystycznych, realizację 

dodatkowych  budynków  mieszkalnych  dla  potrzeb  członków  rodziny  oraz  prowadzenie 
działalności gospodarczej innej od produkcji rolnej pod warunkiem, że nie naruszy to zasad 
ochrony krajobrazu żuławskiego, a w odniesieniu do zagród historycznych zrealizowanych 
przed 1945 rokiem uzyskane zostanie uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 54

1. Ustala się funkcję podstawową – tereny rolne pochodzenia organicznego dla obszarów 
oznaczonych symbolem RP.

2. Obszary  jak  w  ust.  1  przeznacza  się  do  produkcji  rolnej  zgodnie  z  ich  naturalną 
predyspozycją z zakazem realizacji zagród.

§ 55

1. Ustala  się  funkcję  podstawową  –  potencjalne  tereny  ogrodnictw dla  terenów 
oznaczonych symbolem RO.

2. Tereny jak w ust. 1 ustala się w miejscowościach Roszkowo, Rokitnica i Przejazdowo jako 
uzupełnienie terenów budowlanych.
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3. Zasady dojazdów do terenów jak w ust. 1 określono na rysunkach.
4. W  obrębie  terenów jak  w ust.  1  nie obowiązują normy powierzchniowe dla gospodarstw 

ogrodniczych, określone w § 53 ust. 3 pkt 2.

§ 56

1. Ustala  się  funkcję  podstawową  –  ogrody  działkowe  i  rekreacyjne dla  terenów 
oznaczonych symbolem RR.

2. Powierzchnia  działek  w  ogrodach  działkowych  do  500  m²,  w  ogrodach  rekreacyjnych 
minimum 1000 m².

3. Dopuszczalna  powierzchnia  użytkowa  zabudowy  36  m²  z  możliwością  wykonywania 
dodatkowych wiat, pergoli itp.

4. Architektura  obiektów  musi  spełniać  ustalenia  §  18  pkt.  1,  2  i  5,  wysokość  jedna 
kondygnacja, dachy dwuspadowe o nachyleniu 45º.

5. W  ogrodach rekreacyjnych powierzchnia przeznaczona na zieleń i  ewentualny basen, nie 
może być mniejsza jak 80% działki.

6. Przy ogrodach należy tworzyć parkingi zewnętrzne lub wewnętrzne przyjmując jedno miejsce 
postojowe na każdą działkę.

§ 57

1. Ustala  się  funkcję  podstawową  –  potencjalny  obszar  produkcji  roślin  dla  potrzeb 
biopaliw lub biomasy dla terenów oznaczonych symbolem RB.

2. Tereny jak w ust. 1 znajdują się w obszarze potencjalnych zagrożeń sanitarnych gleby ze 
strony oczyszczalni  Gdańsk  Wschód.  Wyłączenie  terenów z produkcji  rolnej  dla  potrzeb 
konsumpcyjnych,  uzależnia  się  od  decyzji  o  ustanowieniu  obszaru  ograniczonego 
użytkowania, jak w § 31 ust. 1, 2 .

3. Plan nie ogranicza produkcji roślin dla potrzeb biopaliw i biomasy na innych terenach rolnych 
określonych w § 53 ust. 1 i § 54 ust. 1.

4. W przypadku decyzji o braku podstaw do ustanowienia ograniczeń w użytkowaniu terenów 
jak w ust. 1, stają się one terenami rolnymi określonymi symbolem R.

5. Stwierdza się, że wprowadzenie na terenach jak w ust. 1 plantacji  wierzby energetycznej, 
byłoby korzystne ze względów krajobrazowych i sanitarnych.

6. Tereny jak  w ust.  1  mogą  być w części  lub  w całości  przeznaczone do  zalesienia.  Na 
terenach zrealizowanych zalesień obowiązywać będą ustalenia § 47 jak dla terenów leśnych.

§ 58

1. Ustala się funkcję podstawową – tereny sportowe dla terenów oznaczonych symbolem S.
2. Rodzaj urządzeń sportowych uzależnia się od programu przedsięwzięcia z uwzględnieniem 

potrzeb  dzieci  i  młodzieży  w  tym  osób  niepełnosprawnych,  zgodnie  z  obowiązującymi 
standardami.

3. Na terenach sportowych dopuszcza się zabudowę wynikająca z ustaleń jak w ust. 2 w tym 
obiekty klubowe i świetlice.

4. Przy  obiektach  sportowych  wymagana  jest  realizacja  parkingów  w  ilości  jedno  miejsce 
postojowe na 10 miejsc na widowni.

§ 59

1. Ustala  się  funkcję podstawową – zabudowa mieszana miejscowości rolniczych dla 
terenów oznaczonych symbolem MR.

2. Zabudowa jak w ust. 1 dotyczy zagród, budynków jednorodzinnych, obiektów usługowych i 
turystycznych oraz usług produkcyjnych i małych składów.

3. Tereny pod funkcje nierolnicze nie mogą zajmować więcej niż 0,5 ha gruntów rolnych klas III 
oraz więcej niż 1,0 ha gruntów klas IV w ramach jednej inwestycji.

4. W  obrębie  zabudowy  istniejącej  oraz  przy  jej  uzupełnieniu,  obowiązuje  przestrzeganie 
wszystkich zasad ogólnych i szczegółowych określonych w niniejszej uchwale, z akcentem 
na ustalenia § 9 i § 16 ust. 1 do 4.
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5. Podstawą wydzielenia działek dla zabudowy uzupełniającej, są obowiązujące zasady jak dla 
zabudowy projektowanej, stosownie do zakładanej funkcji, przyjmując wielkości działek oraz 
ilość miejsc postojowych w oparciu o § § 60, 62, 63 i 64.

6. W obrębie terenów jak w ust. 1, obowiązuje zakaz lokalizacji stacji paliw oraz obiektów jak w 
§ 62 ust. 6.

§ 60

1. Ustala się  funkcję podstawową – zabudowa jednorodzinna dla terenów oznaczonych 
symbolem MJ, w zabudowie wolnostojącej.

2. Ustala  się  minimalną  wielkość  działek  dla  nowej  zabudowy  jednorodzinnej  1000  m²  z 
tolerancją 10%.

3. Zgodnie z § 19 ust. 1 na podstawie rzędnej posadzki parteru, należy dla każdej działki ustalić 
jej ostateczną wielkość w oparciu o projekt pagórka terpowego, w którym pochylenie stoków 
nie może być większe jak 15°, z dopuszczeniem na ich krawędziach murków oporowych nie 
wyższych jak 0,5 m.

4. Ustalenia  jak  w  ust.  3  są  podstawą  opracowania  koncepcji  zagospodarowania 
nieruchomości, koncepcji urbanistyczno-architektonicznych i projektów podziału terenu.

5. Ustala  się,  że wielkość  terenów na zieleń,  uprawy i  różne formy rekreacji  nie może być 
mniejsza jak 70% powierzchni działki zabudowy jednorodzinnej.

6. Ustala się, że w obrębie dróg dla zabudowy jak w ust. 1 obowiązuje wydzielenie minimum 1 
miejsca  postojowego  na  cztery  budynki  jednorodzinne,  niezależnie  od  ilości  miejsc 
postojowych na terenie działek.

7. W  obrębie  terenów  zabudowy  jednorodzinnej  dopuszcza  się  realizację  na  wydzielonym 
terenie usług związanych z obsługą ludności z wyłączeniem stacji paliw oraz obiektów jak w § 
62 ust. 6.

§ 61

1. Ustala  się  funkcję podstawową – zabudowa wielorodzinna dla  terenów oznaczonych 
symbolem MW.

2. Plan adaptuje istniejącą zabudowę wielorodzinną.
3. Na  rysunkach  oznaczono  tereny  zabudowy  wielorodzinnej  w  miejscowościach  Bystra, 

Przejazdowo i Rokitnica, które wymagają przeprowadzenia procesu rehabilitacji zgodnie z § 
28.

4. Plan nie przewiduje realizacji nowych zespołów zabudowy wielorodzinnej.
5. Pojedyncze małe budynki wielorodzinne mogą być realizowane jako funkcja uzupełniająca na 

warunkach określonych w § 13 ust. 1 do 3, w obrębie terenów oznaczonych symbolami MJ i 
MU.

6. W  obrębie  terenu  objętego  inwestycją  zabudowy wielorodzinnej,  obowiązuje  wydzielenie 
jednego miejsca postojowego lub garażowego na każde mieszkanie.

§ 62

1. Ustala  się  funkcje  podstawową  –  zabudowa  mieszkaniowo-usługowa dla  terenów 
oznaczonych symbolem MU.

2. Ustala  się  minimalną wielkość  działek  dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej  1000 m²  z 
usługą połączoną z budynkiem mieszkalnym i 1500 m² z usługami w oddzielnym budynku z 
tolerancją w wysokości 10%.

3. W obrębie terenów jak w ust. 1 ustalenie ostatecznej wielkości działki następuje na zasadach 
jak w § 60 ust. 3, przy uwzględnieniu pagórka terpowego dla budynku mieszkalnego.

4. W obrębie terenów jak w ust. 1 obowiązują także ustalenia § 60 ust. 4.
5. Na terenach jak w ust. 1 przewiduje się zabudowę mieszkaniową wyłącznie w formie domów 

jednorodzinnych.
6. W obrębie terenów jak w ust. 1 wprowadza się zakaz realizacji takich zakładów usługowych 

jak stolarnie, lakiernie, zakłady blacharskie, zakłady wulkanizacyjne i  o podobnym stopniu 
uciążliwości, z pełnym zagwarantowaniem wypełnienia warunków jak w § 16.

7. Ustala  się,  że wielkość  terenów na zieleń,  uprawy i  różne formy rekreacji  nie może być 
mniejsza jak 50% powierzchni działki zabudowy mieszkaniowo-usługowej.



      22

8. Ustala się, że w obrębie dróg zabudowy jak w ust.  1 obowiązuje wydzielenie minimum 1 
miejsca postojowego na jeden budynek mieszkalno-usługowy, niezależnie od ilości miejsc 
postojowych na terenie działek.

9. W  obrębie  terenów  zabudowy  mieszkaniowo-usługowej  dopuszcza  się  realizację  na 
wydzielonym terenie różnorodnych usług, zgodnie z zasadami określonymi w § 13 ust. 1 do 4 
z  wyłączeniem  obiektów  jak  w  ust.  6  oraz  stacji  paliw.  Wielkość  działek  określa  się 
indywidualnie w zależności od jej charakteru.

10.W obrębie terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej nie określa się proporcji  pomiędzy 
zabudową mieszkaniową i usługową.

11.Do funkcji usługowej zalicza się nieuciążliwe funkcje rzemieślnicze spełniające ustalenia § 13 
ust. 1 i 3.

§ 63

1. Ustala  się  funkcję  podstawową  –  zabudowa  usługowa dla  terenów  oznaczonych 
symbolem U.

2. Wielkość  działki  dla  zabudowy usługowej  określa  się  indywidualnie  w  zależności  od  jej 
charakteru.

3. Wydzielone  tereny  usługowe  przeznacza  się  dla  usług  publicznych  w  zakresie  oświaty, 
zdrowia i kultury.

4. Przy obiektach usługowych minimalna ilość miejsc parkingowych powinna wynosić 1 miejsce 
na 3 zatrudnionych plus jedno miejsce na 100 m² p.u.

§ 64

1. Ustala  się  funkcję  podstawową  –  zabudowa  usług  produkcyjnych  i  składów  z 
mieszkaniem właściciela dla terenów oznaczonych symbolem UPM.

2. Ustala  się minimalną wielkość  działek  dla zabudowy jak  w ust.  1 na 3.000 m²,  z czego 
minimum 1.000 m² na część mieszkalną.

3. Ustalenie ostatecznej wielkości działki uzależnia się od rodzaju zakładanej działalności oraz 
uwzględnienia dla części mieszkalnej analizy jak w § 60 ust. 3, z jej lokalizacją od strony 
drogi dojazdowej.

4. Dla części mieszkalnej procent zabudowy ustala się w wysokości 30% terenu, dla pozostałej 
części procent zabudowy i urządzenia placów ustala się w wysokości do 60 %.

5. W  obrębie  terenów jak  w ust.  1  przewiduje  się  zabudowę dla  różnych form  działalności 
gospodarczej,  w  tym  rzemieślniczej  związanych  z  wytwarzaniem  produktów,  ich 
składowaniem, przetwarzaniem lub naprawą, o zatrudnieniu do 100 osób/ha z zachowaniem 
zasad określonych w § § 9 i 16. Limit zatrudnienia nie dotyczy zakładów prawnie istniejących 
w dniu uprawomocnienia planu.

6. Ustala się, że wszelkie place nie narażone na działanie środków stanowiących zagrożenie dla 
środowiska  należy  wykonywać  jako  utwardzone,  ażurowe  dla  ograniczenia  spływu  wód 
opadowych.

7. Ustalenia jak w ust. 6 nie obowiązują na terenach depresyjnych, jeżeli może to powodować 
podtopienie terenu.

8. W obrębie terenów jak w ust. 1 zieleń należy kształtować w pierwszej kolejności jako izolację 
od dróg, sąsiadów i od części mieszkalnej.

9. Ustala się, że część mieszkalna na poszczególnych działkach zabudowy jak w ust.  1 nie 
może  być wyodrębniona  jako  oddzielna nieruchomość  i  nie  może  stanowić  samodzielną 
własność.  Obowiązuje  zasada,  że  obiekty  usług  produkcyjnych  należy  zrealizować  w 
pierwszej kolejności.

10.W obrębie poszczególnych działek należy zrealizować niezbędną ilość miejsc parkingowych 
dla pracowników i interesantów, w tym minimum 5 miejsc dla interesantów i 1 miejsce na 3 
zatrudnionych.

11.Przy ulicach i dojazdach wymagana jest realizacja minimum 2 miejsc postojowych na każdy 
zakład.

12.Realizacja  mieszkania  nie  jest  obowiązkowa,  jeżeli  teren  jak  w  ust.  1  nie  graniczy  z 
zabudową mieszkaniową lub zielenią izolacyjną rozgraniczającą te dwie funkcje.
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§ 65

1. Ustala się funkcję podstawową – zabudowa produkcyjna, składowa, baz budowlanych 
i transportowych dla terenów oznaczonych symbolem PSB.

2. Wielkość działek dla zabudowy jak w ust. 1 określa się indywidualnie.
3. Na  terenach  byłych  ośrodków  produkcyjnych  państwowych  gospodarstw  rolnych,  oprócz 

funkcji  związanych z  produkcją  rolną,  dopuszcza się  różne  formy  produkcji  i  składów z 
uwzględnieniem wymagań w zakresie uzyskania zgody na zajęcie gruntów rolnych na cele 
nierolnicze.

4. Maksymalny procent zabudowy i urządzenia placów ustala się w wysokości maksimum 70 %.
5. Dla nawierzchni placów obowiązują ustalenia jak w § 64 ust. 6 i 7.
6. Zieleń należy kształtować głównie jako izolację od dróg i od sąsiadów.
7. Znajdująca się w obrębie terenów jak w ust. 1 istniejąca zabudowa mieszkaniowa, zieleń i 

stawy, podlegają ochronie. Likwidacja tej zabudowy może być dokonana, jeżeli nie nastąpi 
naruszenie interesu strony, która prawnie z mieszkania korzysta lub interes ten zostanie za 
jej zgodą zaspokojony.

8. Wykonanie pasów zieleni izolacyjnej określonych na rysunku jest obowiązkiem realizującego 
w ich sąsiedztwie obiekty jak w ust. 1.

9. W całym obszarze terenów jak w ust. 1 obowiązuje ścisłe przestrzeganie ustaleń § § 9 i 16.
10.W  obrębie  terenów  o  symbolu  PSB  dopuszcza  się  realizację  obiektów  handlowych  o 

powierzchni sprzedażowej  nie wymagającej szczególnej procedury.
11.Ustala  się  minimum  miejsc  parkingowych  jak  w  §  64  ust.  10  i  11  powiększonych  z 

uwzględnieniem specyfiki poszczególnych zakładów.
12.Zgodnie § 44 ust. 6 na terenach jak w ust. 1 dopuszcza się lokalizację punktów segregacji i 

przeładunku odpadów oraz likwidacji  samochodów z obowiązkiem wykonania niezbędnych 
ekranów izolacyjnych technicznych i zielonych.

§ 66

1. Ustala się możliwość eksploatacji bursztynu w całym obszarze planu, jako użytkowanie 
czasowe, z wyłączeniem terenów przeznaczonych na zabudowę i drogi, terenów korytarzy 
ekologicznych i obszarów stref ochrony konserwatorskiej.

2. W  Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław obowiązuje zakaz eksploatacji  bursztynu dla 
potrzeb ponadlokalnych.

3. Prowadzenie eksploatacji  bursztynu na terenach jak  w ust.  1 i  2  wymaga każdorazowo 
koncesji, uwzględniającej ograniczenia ustalone planem, w tym szczególną ochronę systemu 
melioracyjnego i osłony przeciwpowodziowej.

§ 67

1. Ustala się funkcję podstawową – tereny inne, dla terenów oznaczonych symbolem TI.
2. Tereny jak w ust. 1 stanowią obszar lotniska wojsk areomobilnych.
3. Z funkcjonowaniem lotniska związane są strefy ograniczenia wysokości obiektów zgodnie z § 

30 oraz strefy podwyższonego hałasu zgodnie z § 29.

ROZDZIAŁ  2

K O M U N I K A C J A

§ 68

1. Ustala się funkcję podstawową – tereny kolejowe, dla terenów oznaczonych symbolem 
KK.

2. Adaptuje się istniejącą linię kolejową, znajdującą się w obrębie Radunica.
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§ 69

1. Ustala się funkcję podstawową – tereny dróg i ulic, dla pasów drogowych oznaczonych 
symbolem K.

2. Ustala się niżej podane klasy dróg, ich symbole oraz wymagane pasy drogowe:
1/ KS  -  drogi ekspresowe, minimalny pas drogowy 50 m,
2/ KGP - drogi główne ruchu przyspieszonego, minimalny pas drogowy 25 m, pas 

ulicy 30 m,
3/ KZ  -   drogi zbiorcze, minimalny pas drogowy i pas ulicy 20 m,
4/ KL  -  drogi lokalne, minimalny pas drogowy 15 m, pas ulicy 12 m,
5/ KD  -  drogi dojazdowe, minimalny pas drogowy 15 m, pas ulicy 10 m,
6/ KPJ  - ciągi pieszo-jezdne, minimalny pas ulicy 5,5 m.

3. Szerokość pasa drogowego odczytuje się z rysunku z uwzględnieniem ustaleń ust. 2, 4 i 5 z 
niezbędną korektą  w oparciu  o  projekt  techniczny budowy, przebudowy lub modernizacji 
drogi i skrzyżowania.

4. W  obrębie  istniejącej  zabudowy  szerokość  pasa  drogowego  dostosowuje  się  do 
uwarunkowań, wynikających z zabudowy i innych elementów uniemożliwiających osiągnięcie 
parametrów określonych w ust. 3.

5. Dla  dróg  dojazdowych  ogranicznikiem  ich  szerokości  mogą  być  rowy  funkcjonującego 
systemu melioracyjnego.

6. W  zależności  od uwarunkowań lokalnych oraz rozwiązań technicznych szerokości  pasów 
dróg projektowanych mogą być większe od parametrów jak w ust. 3.

7. Wzdłuż projektowanej drogi ekspresowej ustala się pas szerokości po 100 m od jej  osi z 
każdej strony, jako potencjalny obszar ograniczonego użytkowania.

8. Wyłącza się z zabudowy tereny pod drogi  projektowane w szerokości  pasów drogowych, 
poszerzonych do określonych w § 17 nieprzekraczalnych linii zabudowy.

9. Czasowa zmiana użytkowania terenów jak  w ust.  8 może być określona przez Wójta  po 
uzyskaniu zgody zarządcy projektowanej drogi.

10.Na rysunkach określono drogi, które docelowo mogą zmienić klasę ze względu na obniżenie 
lub podwyższenie ich funkcji.

11.Ustala się następujące zasady tworzenia dróg rolniczych jako dojazdów do pól:
1/ adaptuje się drogi istniejące, jeżeli nie są w kolizji z klasą i funkcją drogi, z którą 

wiąże się wjazd i zjazd,
2/ przy projektowaniu nowych dróg klas wyższych należy włączyć w koszt budowy 

przebudowę dróg rolniczych w celu wyeliminowania kolizji,
3/ drogi rolnicze należy wiązać z drogami gminnymi lub powiatowymi.

12.Zabrania  się  lokalizowania  urządzeń  reklamowych  w  odległości  mniejszej  niż  25  m  od 
krawędzi dróg krajowych,  przy czym domiar  należy wykonać z uwzględnieniem krawędzi 
jezdni docelowej wynikającej z planowanej rozbudowy liczonej od skrajnej krawędzi elementu 
reklamowego.

13.Na ciągach pieszo-jezdnych wyklucza się ruch pojazdów powyżej 3,5 tony i  z prędkością 
powyżej 20 km/godz., ograniczony wyłącznie do dojazdu do istniejącej zabudowy.

14.Ustala  się  potrzebę realizacji  wspólnie  z gminą  miejską  Pruszcz Gdański  ulicy zbiorczej 
prowadzonej wzdłuż granicy administracyjnej w rejonie obrębów Roszkowo i Rokitnica, jako 
ulicy dwujezdniowej  z rowem odwadniającym zlewnię polderową,  usytuowanym pomiędzy 
jezdniami. W I etapie dwie oddzielne ulice dojazdowe.

15.Dopuszcza  się  na  przedłużeniu  ulicy  Sezonowej  realizację  drogi  dojazdowej  z  obiektem 
mostowym na kanale do terenów położonych poza granicą gminy – w mieście Gdańsku, z 
warunkiem uwzględnienia interesu prawnego stron wg aktualnego stanu własności terenów. 
Dopuszcza się niezbędną korektę przebiegu końcowego odcinka drogi określonej na rysunku 
3 b 1.

§ 70

1. Ustala się zasady organizacji dojazdów w obrębie terenów do zabudowy.
2. Dojazdy jak w ust. 1 określone są na rysunku strzałkami.
3. Realizujący  zabudowę  na  terenie,  przez  który  prowadzi  oznaczony  na  rysunku  dojazd, 

zobowiązany jest do utworzenia odpowiedniej rezerwy terenu na jego realizację.
4. Oznaczone  dojazdy  mogą  ulegać  korektom  bez  ograniczenia  ich  funkcji  i  za  zgodą 

zainteresowanych stron.
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5. W sprawach jak w ust. 4 strony zobowiązane są wzajemnie do współdziałania. Ustalenia § 14 
ust. 3 stosuje się odpowiednio.

6. Dojazdy  pozostają  własnością  właściciela  lub  współwłaściciela  terenu,  jeżeli  Wójt  w 
porozumieniu z zainteresowanymi nie postanowi inaczej.

§ 71

1. Ustala się trasy rowerowe jak na rysunku.
2. Trasy jak w ust. 1 mają następujący przebieg: 

1/ z Gdańska przez Przejazdowo, Bogatkę, Wiślinkę na wyspę Sobieszewską,
2/ z Gdańska przez Przejazdowo, Dziewięć Włók, Wiślinę i Lędowo do Grabiny 

Zameczka.
3. Ustala się optymalną szerokość tras rowerowych na 2,4 m.
4. Trasy rowerowe należy prowadzić w obrębie pasa drogowego lub za zgodą właściciela gruntu 

równolegle do pasów drogowych, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo dla rowerzystów 
oraz gwarantując optymalny kontakt z walorami terenów.

5. Trasa  rowerowa prowadzona w pasie  drogowym wymaga ustalenia  warunków ze strony 
zarządcy drogi.

6. Trasy rowerowe mogą być prowadzone w obrębie obwałowań rzek i kanałów, zgodnie z § 45 
ust. 6.

§ 72

1. Ustala się przesądzone lokalizacje obiektów mostowych jak na rysunku.
2. Przy modernizacji lub przebudowie mostów w ciągu korytarzy ekologicznych należy stworzyć 

korzystne warunki na przemieszczanie się elementów przyrody zarówno wodą jak i lądem.
3. Realizacja nowych obiektów mostowych nie określonych na rysunku nie stanowi naruszenia 

ustaleń planu.

§ 73

1. Ustala  się  lokalizację  obiektów  obsługi  ruchu  drogowego, dla  terenów  określonych 
symbolem KS.

2. Za  obiekty  obsługi  ruchu  drogowego  uznaje  się  stacje  paliw,  serwisowe  stacje  obsługi, 
obiekty handlowo-gastronomiczne i noclegowe.

3. Zabudowa na terenach jak w ust. 1 musi spełniać ustalenia jak dla zabudowy usługowej.
4. Stacje paliw mogą być realizowane na terenach o symbolu PSB i  UPM, pod warunkiem 

spełnienia ustaleń § 16 ust. 1.
5. Wyklucza się lokalizacje stacji paliw na innych terenach poza określonymi w ust. 1 i 4.

D Z I A Ł  IV

PRZEPISY  KOŃCOWE

§ 74

1. Tracą  moc  z  uwzględnieniem  ust.  2  i  §  75  ust.  2,  następujące  miejscowe  plany 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański  w zakresie dotyczącym części 
nizinnej gminy:
1/ miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański 

uchwalony  przez  Radę  Gminy  Pruszcz  Gdański  uchwałą  nr  XXX/38/92  z  dnia 
11.06.1992 r. (Dz. U. woj. gdańskiego Nr 21, poz. 120 z dnia 20.10.1992 r.) - z mocy 
prawa,

2/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański 
uchwalona przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr VI/27/94 z dnia 5.11.1994 r. 
(Dz. U. woj. gdańskiego Nr 34, poz. 178 z dnia 8.12.1994 r.),
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3/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański 
uchwalona  przez  Radę  Gminy  Pruszcz  Gdański  uchwałą  nr  XXXIX/32/97  z  dnia 
4.07.1997 r. (Dz. U. woj. gdańskiego Nr 37, poz. 117 z dnia 15.09.1997 r.),

4/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański 
uchwalona  przez  Radę  Gminy  Pruszcz  Gdański  uchwałą  nr  XII/106/99  z  dnia 
27.10.1999 r. (Dz. U. woj. gdańskiego Nr 121, poz. 1074 z dnia 17.11.1999 r.),

5/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański 
uchwalona  przez  Radę  Gminy  Pruszcz  Gdański  uchwałą  nr  XII/107/99  z  dnia 
27.10.1999 r. (Dz. U. woj. pomorskiego Nr 7, poz. 30 z dnia 18.01.2001 r.),

6/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański 
uchwalona  przez  Radę  Gminy  Pruszcz  Gdański  uchwałą  nr  XXII/84/2000  z  dnia 
6.12.2000 r. (Dz. U. woj. pomorskiego Nr 8, poz. 52 z dnia 6.02.2001 r.),

7/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański 
uchwalona  przez  Radę  Gminy  Pruszcz  Gdański  uchwałą  nr  XXV/14/2001  z  dnia 
28.02.2001 r. (Dz. U. woj. pomorskiego Nr 71, poz. 843 z dnia 5.09.2001 r.),

8/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański 
uchwalona  przez  Radę  Gminy  Pruszcz  Gdański  uchwałą  nr  XXVIII/64/2001  z  dnia 
29.06.2001 r. (Dz. U. woj. pomorskiego Nr 74, poz. 898 z dnia 17.09.2001 r.),

9/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gdański uchwalona przez 
Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr XXIX/78/2001 z dnia 30.08.2001 r. (Dz. U. woj. 
pomorskiego Nr 78, poz. 972 z dnia 8.10.2001 r.),

10/zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański 
uchwalona  przez  Radę  Gminy  Pruszcz  Gdański  uchwałą  nr  XXXII/117/2001  z  dnia 
21.12.2001 r. (Dz. U. woj. pomorskiego Nr 38, poz. 857 z dnia 12.06.2002 r.),

2. Za prawa nabyte z tytułu uchylonych uchwał jak w ust.  1 uważa się prawo do zabudowy 
terenu na dotychczasowych warunkach przez nabywcę działki od właściciela dokonującego 
podziału, jeżeli prawo kupna uprawomocniło się do dnia uprawomocnienia niniejszej uchwały.

§ 75

1. Zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala 
się następujące, jednorazowe opłaty od wzrostu wartości nieruchomości:

- tereny o symbolach PSB, UPM, KS, U, MU, MR - 10%
- tereny o symbolach MJ, MM, MW o powierzchni powyżej 0,5 ha - 15%
- pozostałe tereny oraz wszelkie cele publiczne w obrębie terenów 

jak w pkt 1, 2 -   0%
2. W  stosunku  do  terenów objętych uchylonymi  uchwałami  jak  w §  74  ust.  1,  dla  których 

stosowne opłaty nie były naliczone, ich wysokość  ustala się wg zasad jak  w uchylonych 
uchwałach.

§ 76

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  29  lipca  2004  r.  w  sprawie 
dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w  środowisku  (Dz.  U.  Nr  178,  poz.  1841)  ustala  się 
przynależność  ustalonych  funkcji  terenów  do  poszczególnych  terenów,  klasyfikowanych  wg 
dopuszczalnych poziomów hałasu:

1/ w grupie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- MR – zabudowa mieszana miejscowości rolniczych,
- MJ – zabudowa jednorodzinna,

2/ w grupie zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 
młodzieży:
- U – zabudowa usługowa,

3/ w grupie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:
- MW – zabudowa wielorodzinna,

4/ w grupie zabudowy jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi: 
- MU – zabudowa mieszkaniowo – usługowa,
- UPM – zabudowa usług produkcyjnych i składów,

5/ w grupie terenów rekreacyjnych:
- RR – ogrody działkowe i rekreacyjne, 
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- S – tereny sportowe,
6/ w grupie zabudowy zagrodowej:
- R – tereny rolne,
- RO – tereny ogrodnictw.

  
§ 77

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
2. Zobowiązuje  się  Wójta  do  aktualizacji  opracowań  branżowych  w  zakresie  infrastruktury 

technicznej w celu ich dostosowania do ustaleń planu.
3. Zobowiązuje się Wójta do wykonania kompleksowego opracowania branżowego w zakresie 

odprowadzenia  wód  deszczowych,  warunków  funkcjonowania  systemu  melioracyjnego  i 
osłony przeciwpowodziowej w warunkach realizacji ustaleń planu.

§ 78

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.
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1. Wstęp 

1.1. Zamawiający 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM  

 
1.2. Charakterystyka obiektu oraz podstawa prawna 

Niniejszą opinię geotechniczną wykonano  w celu rozpoznania warunków geotechnicznych 

dla projektu posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokitnica, gmina 

Pruszcz Gdański,  powiat gdański, woj. pomorskie. 

Dokumentację wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, „w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych”  Dziennik Ustaw poz.463. 

Ze względu na głębokość posadowienia inwestycję zaliczono do II kategorii geotechnicznej 

w prostych warunkach gruntowych na pograniczu złożonych . 

Ostateczna decyzja w sprawie ustalenia kategorii geotechnicznej należy do projektanta. 

Niniejsze opracowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze. 

 

2. Wykaz literatury, opracowań archiwalnych, przepisów i norm 

 

Przy sporządzaniu dokumentacji korzystano z następujących materiałów: 

 Rozporządzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych”  Dziennik Ustaw poz.463 

 Polska Norma PN-EN 1990 : 2004 / NA: 2010 Eurokod - Podstawy projektowania 

konstrukcji  

 Polska Norma PN-EN 1997-1:2008/ NA:2011 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne, 

zasady ogólne 

 Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne, 

rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

 Polska Norma PN-EN ISO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne - Oznaczanie i 

klasyfikowanie gruntów -- Część 1: Oznaczanie i opis 

 Polska Norma PN-EN ISO 14688-2:2006 -  Badania geotechniczne -- Oznaczanie i 

klasyfikowanie gruntów -- Część 2: Zasady klasyfikowania 

 

Oraz dodatkowo: 
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 Polska Norma „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie” PN-B-03020:1981 

 Polska Norma „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów”                     

PN-B-02480 : 1986, 

 

3.  Położenie, geologia i geomorfologia terenu badań 

 

Obszar badań zlokalizowany jest  przy DW226 i ul. Podmiejskiej w miejscowości Rokitnica. 

Pod względem geomorfologicznym jest to część  Żuław Wiślanych. Powierzchnia 

geomorfologiczna  terenu prac jest mało urozmaicona, rzędne wysokościowe w okolicy 

badań zawierają się w przedziale  -0,4 - 1,0 m n.p.m. Budowę geologiczną tworzą 

powierzchniowo grunty organiczne wykształcone jako humus, torfy i namuły, poniżej których 

nawiercono w większości fluwialne piaski średnie i drobne. Miejscowo zanotowano 

występowanie pospółek i aluwialnych glin (mady). 

 

4. Zakres wykonanych badań 

 

4.1. Prace geodezyjne 

 
Położenie punktów badawczych ustalono metodą ortogonalną. 

 
4.2. Prace geotechniczne terenowe 

W ramach prac wiertniczych wykonano: 

- 11 otworów geotechnicznych do głębokości maksymalnej 4,0 m 

- 4 sondowania DPL/FVT do głębokości maksymalnej 4,5 m 

 
4.3. Nadzór geotechniczny 

Badania terenowe zostały wykonane pod stałym dozorem geotechnicznym tech. Łukasza 

Ziarnika i inż. Piotra Szymańskiego. 

4.4. Prace kameralne 

 
Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, badań laboratoryjnych i zapoznaniu się 

z materiałami archiwalnymi opracowano opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań 

podłoża, która zawiera: 
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 Mapę dokumentacyjną, na której przedstawiono lokalizację poszczególnych otworów 

wiertniczych  

 objaśnienia symboli i znaków 

 karty dokumentacyjne otworów wiertniczych 

 metryki sondowań 

 tabelę parametrów geotechnicznych 

 opracowanie tekstowe 

 

5. Opis metodyki badań 

 

 wiercenia 

 

Otwory geotechniczne wykonano za pomocą świdrów spiralnych o średnicy 100 mm. 

Podczas wykonywania odwiertów pobrano próby gruntu, które zbadano makroskopowo 

zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 14688-2: 2006.  

 

 sondowania 

 

Sondowania dynamiczne DPL i FVT zostały wykonane zgodnie z procedurą zawartą w 

normie PN-EN 1997-2 Eurokod 7:2009 – Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego. 

 

6. Warunki wodne 

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano występowanie swobodnego oraz napiętego 

przez trudno przepuszczalne grunty organiczne zwierciadła wód gruntowych. Poniżej 

przedstawiono dane dotyczące głębokości występowania wód gruntowych: 

 

nr otworu Rzędna 

terenu 

[m n.p.m.] 

zwg 

nawierc. 

[m n.p.m.] 

zwg ustab. 

[m n.p.m.] 

1 0,7 0,0 0,0 

2 0,2 0,0 0,0 

-1,8 0,0 

3 0,8 0,1 0,1 

-2,8 0,1 

4 1,0 0,2 0,2 

-2,2 0,2 
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5 0,7 -1,7 -0,8 

6 0,1 -0,9 -0,9 

7 0,8 -1,6 -0,7 

8 0,7 -0,9 -0,9 

9 0,8 -1,8 -1,0 

10 0,1 -0,6 -0,6 

11 -0,4 -2,0 -2,0 

 

Stabilizacja wód gruntowych wykazuje dużą zmienność z uwagi na system rowów 

melioracyjnych, które miejscowo drenują pierwszy poziom wodonośny. 

 

Poziom wód gruntowych może ulegać wahaniom (maksymalnie do 1,0 m), dane 

hydrogeologiczne odnoszą się do okresu badań tj. styczeń 2018 r.  

 

7. Zestawienie wyprowadzonych wartości danych geotechnicznych  

 

Wyprowadzone wartości danych geotechnicznych zostały zawarte w załączniku nr 6 do 

niniejszej dokumentacji - Tabela parametrów geotechnicznych. 

 

8. Charakterystyka warunków geotechnicznych 

 

Podział na warstwy geotechniczne: 

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartościach parametrów 

geotechnicznych. Charakterystyczne wartości tych parametrów ustalono w oparciu o 

przeprowadzone badania polowe, o wyniki badań makroskopowych pobranych prób gruntu, 

wyników badań laboratoryjnych, oraz doświadczeń praktycznych z tego rejonu i zależności 

korelacyjnych podanych w normie PN-81/B-03020. 

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych i podział podłoża na warstwy 

geotechniczne ustalono wg wytycznych w/w normy metodą A i B, przyjęto dla nich wartość 

współczynnika materiałowego m = 10,10 dla gruntów mineralnych nośnych a dla 

słabonośnych m = 10,20. Przy wyznaczaniu wartości obliczeniowych parametrów 

geotechnicznych należy przyjmować bardziej niekorzystne z punktu widzenia 

bezpieczeństwa obiektu wartości współczynnika materiałowego Poniżej podaje się 

charakterystykę wydzielonych warstw gruntów rodzimych.  

nN (Nasypy niekontrolowane) - obejmuje grunty antropogeniczne zbudowane głównie z 

humusu, piasków humusowych, torfu, żwiru i odpadów budowlanych. Wyznaczenie 
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uśrednionych parametrów geotechnicznych z uwagi na zmienny skład i stan zagęszczenia 

nie jest możliwe. 

 

Warstwa Ia - obejmuje grunty organiczne wykształcone jako wilgotne torfy oraz torfy z 

przewarstwieniami piasku średniego o stopniu rozkładu wg, van Posta wynoszącym 80%. 

 

Warstwa Ib - obejmuje organiczne grunty spoiste wykształcone jako wilgotne namuły 

gliniaste w stanie miękkoplastycznym, parametry wytrzymałościowe wyznaczono dla stopnia 

plastyczności IL = 0,60. 

 

Warstwa II - obejmuje aluwialne grunty spoiste wykształcone jako wilgotne gliny w stanie 

plastycznym i twardoplastycznym, parametry wytrzymałościowe wyznaczono dla stopnia 

plastyczności IL = 0,40. 

 

Warstwa IIIa - obejmuje grunty niespoiste wykształcone jako wilgotne i nawodnione piaski 

średnie w stanie średniozagęszczonym, parametry wytrzymałościowe wyznaczono dla 

stopnia zagęszczenia ID = 0,35. 

 

Warstwa IIIb - obejmuje grunty niespoiste wykształcone jako wilgotne i nawodnione piaski 

drobne, piaski średnie, piaski drobne z domieszką piasków średnich oraz piaski średnie z 

domieszką piasków drobnych w stanie średniozagęszczonym, parametry wytrzymałościowe 

wyznaczono dla stopnia zagęszczenia ID = 0,43. 

 

Warstwa IV - obejmuje grunty niespoiste wykształcone jako wilgotne i nawodnione pospółki 

w stanie średniozagęszczonym, parametry wytrzymałościowe wyznaczono dla stopnia 

zagęszczenia ID = 0,48. 

 

9.  Wnioski geotechniczne 

 

   Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że w rejonie projektowanej inwestycji 

występują proste warunki gruntowe na pograniczu złożonych. 

 

 Grunty warstwy nr Ia i Ib są słabonośne i bardzo ściśliwe. 

 

 Grunty warstwy nr II są nośne i wysadzinowe. 

 

 Grunty warstwy nr IIIa, IIIb i IV są nośne i niewysadzinowe. 
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 Badania geotechniczne mają charakter punktowy. 

 

 Dane odnośnie wód gruntowych odnoszą się do okresu badań, tj. styczeń (2018 r.). 

 

 Na badanej działce nie zaobserwowano występowania niekorzystnych zjawisk 

geodynamicznych. 

 

 Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020,  głębokość przemarzania gruntu wynosi 

hz = 1,0 m. 
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PROJEKT GEOTECHNICZNY 

 

 

1. Wstęp 

 
1.1 Charakterystyka inwestycji 

 

Projektowana inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości  

Rokitnica, gmina Pruszcz Gdański,  powiat gdański, woj. pomorskie. 

Z uwagi na planowaną głębokość wykopów obiekt zakwalifikowano w porozumieniu z 

projektantem do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych na pograniczu 

złożonych. 

Z uwagi na powyższe planowana inwestycja nie podlega obowiązkowi wykonania 

dokumentacji geologiczno - inżynierskiej zgodnie z Ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze.  

 

1.2 Podstawa prawna  
 
Niniejszy projekt geotechniczny wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu , 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, „w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych”  Dziennik Ustaw poz.463. 

Projekt geotechniczny został wykonany na podstawie wyników badań podłoża dla 

przedmiotowej inwestycji, wykonanych w styczniu  2018 r.  

 

2. Założenia projektowe 

 

Zalecenia dotyczące posadowienia 

 

Z uwagi na miejscowe występowanie gruntów słabonośnych (warstwa nasypów 

niekontrolowanych oraz gruntów organicznych) zaleca się ich usunięcie i wymianę na 

warstwę nasypu budowlanego (w miejscach, w których miąższość gruntu słabonośnego 

poniżej poziomu posadowienia jest mniejsza niż 1 m). W obrębie lokalizacji o miąższości 

gruntów słabonośnych większej niż 1m zaleca się posadowienie planowanej sieci na 

warstwie wzmacniającej z geosyntetyków i poduszki keramzytowej (miąższość poduszki 

powinna wynosić co najmniej 0,5 m). 

3. Odwodnienie wykopu budowlanego 
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 Zalecenia dotyczące ewentualnego odwodnienia: 

 

- Uśredniony współczynnik filtracji dla nawierconych gruntów niespoistych określony z 

krzywych uziarnienia wynosi k = 1,5 x 10-4 [m/s] 

- Zaleca się przyjąć do obliczeń współczynnik filtracji k= 1,7 x 10-4 [m/s] 

- Do wykonania czasowego odwodnienia zaleca się użycie igłofiltrów 

- Igłofiltry należy rozmieścić na zewnątrz wykopów (w odległości ok 0,5-1,0 m od krawędzi 

wykopu) 

- Z uwagi na zanotowany w trakcie badań poziom wód gruntowych, ewentualne odwodnienie 

nie spowoduje wystąpienia efektywnego leja depresji na działkach sąsiednich (obniżenie 

wód gruntowych będzie równe wartości wahań sezonowych).  

 

W przypadku wykopów w gruntach trudnoprzepuszczalnych dopuszcza się częściowe 

pompowanie wody z wykopu (w przypadku występowania gruntów piaszczystych 

pompowanie z poziomu wykopu może doprowadzić do rozluźnienia gruntu). 

 

4. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie 

Po wykonaniu robót ziemnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszym projekcie, nie 

przewiduje się pogorszenia właściwości podłoża gruntowego w czasie. Na terenie 

planowanej inwestycji nie zanotowano występowania niekorzystnych  zjawisk 

geodynamicznych. 

 

5. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń 

geotechnicznych 

Tab.1 - Częściowe współczynniki bezpieczeństwa dla parametrów geotechnicznych stanu granicznego nośności 

(GEO) 

Parametr gruntu Symbol Zestaw 

M1 M2 

Kąt tarcia wewnętrznego ' 
1,0 1,25 

Spójność efektywna c' 
1,0 1,25 

Ciężar objętościowy ' 
1,0 1,0 

 

 

Tab.2 - Częściowe współczynniki do oddziaływań lub efektów oddziaływań 
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Oddziaływanie Symbol Zestaw 

A1 A2 

Stałe Niekorzystne G 
1,35 1,0 

Korzystne 1,0 1,0 

Zmienne Niekorzystne Q 
1,5 1,3 

Korzystne 0 0 

 

Xd = Xk/m 

gdzie: 

Xd  - parametr geotechniczny obliczeniowy 

Xk  - parametr geotechniczny charakterystyczny 

m  - częściowy współczynnik bezpieczeństwa 

 

6. Określenie oddziaływań od gruntu 

Podstawowymi oddziaływaniami geotechnicznymi  od gruntu w rozpatrywanym przypadku 

są: 

- parcie boczne gruntu w obrębie wykopów 

- zmiany poziomu wód gruntowych 

 

7. Model geotechniczny podłoża gruntowego wraz z parametrami obliczeniowymi 

 

Model geotechniczny podłoża gruntowego należy przyjąć zgodnie z metrykami otworów. 

 

8. Zakres badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych 

 

Należy przeprowadzić następujące badania niezbędne do zapewnienia wymaganej jakości 

robót ziemnych: 

- weryfikacja rodzaju gruntu w wykopach i w przypadku zanotowania gruntów słabonośnych 

przyjęcie przez dozór geotechniczny rodzaju wzmocnienia 

 

9. Określenie szkodliwości oddziaływania wód gruntowych na obiekt budowlany 

 

Z uwagi na występowanie gruntów organicznych zaleca się przyjąć wody gruntowe jako 

agresywne w stosunku do betonu i żelbetonu (agresywność kwasowa). 
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10. Zalecenia dotyczące monitorowania projektowanego obiektu  oraz obiektów 

sąsiadujących 

 

W przypadku wykopów w gruntach niespoistych (stan średniozagęszczony) monitoringiem 

należy objąć obiekty sąsiadujące w odległości < 0,5 Hw (wg. instrukcji ITB) 

Strefa oddziaływania: < 2,0 Hw 

W przypadku wykopów w gruntach spoistych (stan plastycznyy) monitoringiem należy objąć 

obiekty sąsiadujące w odległości < 0,75 Hw (wg. instrukcji ITB) 

Strefa oddziaływania: < 2,5 Hw 

 

gdzie: Hw - głębokość wykopu 
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GEO-MONITORING 

Załącznik nr 2                                     OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW
 
 
Symbole geotechniczne gruntów wg normy 
PN-86/B02480 
 
GRUNTY NASYPOWE 
NB – nasyp budowlany 
NN – nasyp niekontrolowany 
 
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME  
H    grunt próchniczny 2%<|om<5% 
Nm namuł                    5%<|om<30% 
T     torf                         
 
GRUNTY MINERALNE RODZIME 
(NIESKALISTE)  
 
KW     zwietrzelina 
KWg    zwietrzelina gliniasta 
KR       rumosz 
KRg    rumosz gliniasty 
KO       otoczaki 
Ż         żwir 
Żg       żwir gliniasty 
Po       pospółka 
Pog     pospółka gliniasta 
Pr       piasek gruby 
Ps        piasek średni 
Pd       piasek drobny 
P         piasek pylasty 
Pg       piasek gliniasty 
Πp      pył piaszczysty 
Π        pył 
Gp      glina piaszczysta 
G        glina 
GΠ     glina pylasta 
Gpz    glina piaszczysta zwięzła 
Gz      glina zwięzła 
GΠz    glina pylasta zwięzła 
Ip         ił piaszczysty 
I           ił 
I Π      ił pylasty  
 
GRUNTY SKALISTE  
 
ST  skała twarda   SM  skała miękka 
 
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE 
OBJĘTE NORMĄ 
 
Gb - gleba 
Kr – kreda (holoceńska) 
Gy – gytia  
WB – węgiel brunatny 
BW – burowęgiel 
WK  – węgiel kamienny 
 
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZ ĄCE 
OPISU GRUNTÓW 
 
+   domieszki 
//    przewarstwienia (wkładki) 
/     na pograniczu 
( )  w nawiasie określenia uzupełniające 

dotyczące: składu nasypu, rodzaju 
gruntów organicznych, petrografii skał. 

 
ID = 0,50  – stopień zagęszczenia 
 
I L = 0,20 – stopień plastyczności 

 

Symbole geotechniczne gruntów wg normy 
PN-EN ISO 14688-1 

 

GRUNTY NASYPOWE 

Mg - Grunty antropogeniczne 

(uzupełnienie opisu w nawiasach) 

 

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME  

Or -  Grunty organiczne 

(uzupełnienie opisu w nawiasach) 

 

GRUNTY MINERALNE RODZIME 
(NIESKALISTE)  

Bo        głazy 

Co        głaziki (kamienie) 

Gr         żwir 

saGr    żwir piaszczysty 

grSa     pospółka 

FSa      piasek drobny 

MSa     piasek średni 

CSa      piasek gruby 

siGr     żwir pylasty 

clGr      żwir ilasty 

sasiGr  żwir pylasto-piaszczysty 

sisaGr  żwir piaszczysto-pylasty 

grsiSa  piasek pylasty ze żwirem 

grclSa  piasek ilasty ze żwirem 

siSa      piasek zapylony 

clSa      piasek gliniasty (ilasty) 

saCl     glina piaszczysta 

saclSi   glina pylasta 

sasiCl   glina ilasta (zwięzła) 

Si         pył 

clSi      pył ilasty 

Cl        ił 

siCl     ił pylasty 

 

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZ ĄCE 
OPISU GRUNTÓW 

 
         przewarstwienia (wkładki), grunt   
         występujący jako przewarstwienie jest  
         zapisywany za frakcją główną wraz z  
         podkreśleniem 
 
         Określenie frakcji występuje przed    
         symbolem gruntu, którego dotyczy, dla 
         frakcji dominującej zapisywana dużą  
         literą a dla frakcji drugorzędnej małą 
C      frakcja gruba danego gruntu 
M     frakcja średnia danego gruntu 
F      frakcja drobna danego gruntu 
 
( )    w nawiasie określenia uzupełniające 

dotyczące: składu nasypu, rodzaju 
gruntów organicznych, petrografii skał. 

 
OZNACZENIE WILGOTNO ŚCI 
 
grunt suchy su 
grunt małowilgotny mw 
grunt wilgotny w 
grunt mokry m 
grunt nawodniony nw 

 
OZNACZENIE STANU GRUNTU  
 
       miękkoplastyczny (mpl)       
        
       plastyczny (pl) 
 
       twardoplastyczny (tpl) 
 
       półzwarty 
 
       zwarty  
 
grunty niespoiste: 
     
        luźny 
    
        średniozagęszczony 
 
 
         zagęszczony 
 
OZNACZENIE WODY  
 
       nawiercony i ustabilizowany poziom 
       zwierciadła wód gruntowych 
 
       
 
 
 
       grunt nawodniony 
         
       
       sączenie wody 
         
INNE OZNACZENIA  
 
 
– nr warstwy geotechnicznej 
− rzut projektowanego obiektu na                
przekrój z numerem (nazwą)                     
obiektu i ilością kondygnacji 

    − projektowany poziom posadowienia 
− podstawowe granice litologiczno- 
    stratygraficzne oraz geotechniczne 
 
- linia podziału geotechnicznego 
 
  4      numer wiercenia 
52,7   rzędna wiercenia (terenu) 

 
OPRÓBOWANIE WIERCENIA  
próbki o naturalnym uziarnieniu (NU) 
próbki o naturalnej strukturze (NNS) 
próbki o naturalnej wilgotności (NW) 
próbki wody gruntowej (PW) 
 
OZNACZENIE RODZAJU BADA Ń I 
SONDOWAŃ 
 
penetrometr tłoczkowy (PP) 
ścinarka obrotowa (TV) 
 
sonda ścinająca obrotowa (FVT) 
badania presjometrem (PMT) 
badanie dylatometrem płaskim: DMT 
sonda dynamiczna lekka : DPL 
sonda dynamiczna średnia: DPM 
sonda dynamiczna ciężka: DPH 
sonda cylindryczna: SPT 
sonda wkręcana: WST 
sonda statyczna: CPT 
sonda statyczna z pomiarem ciśnienia wody 
w porach gruntu : CPTU 
próbne obciążenie płytą: PLT 
badanie płytą statyczną: VSS 
badanie płytą dynamiczną: PD 
 

3       VII 

1,2 

IIa  

2,5 



1 2 3 4 5

OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU

m
ią
żs
zo
ść

w
ar

st
w

y 
w

 m

gł
ęb
ok
oś
ć

  w
 m

 p
pt

śr
. r
ur
 i 
gł
ęb
.

za
ru

ro
w

an
ia

gł
ęb
. n
aw

ie
rc
.

i u
st

. z
w

. w
od

y

Rodzaj i barwa gruntu

ge
ne

za
 i

st
ra

ty
gr

af
ia

w
ilg
ot
no
ść

ilo
ść

w
ał
ec
zk
ow

ań

st
an

 g
ru

nt
u

nr
 w

ar
st

w
y

ge
ot

ec
hn

ic
zn

ej

ro
dz
aj
 i 
gł
ęb
.

po
br
. p
ró
by

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO
GEO-MONITORING
ul. Skłodowskiej 2

84-230 Rumia

7 8 9 10 11 12

7

136

1

2

3

5

4

6

9

8

10

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10
Opracowanie: inż. Wojciech Łopka,
upr. geo. VII-1788, XII-044/POM

Nr otw. 1                          rzędna Z= 0,7    m npm

Data wyk.
01.2018Nr arch. BG/770/2018

1

2

3

5

4

6

Nr otw. 2                             rzędna Z= 0,2   m npm

Zał. 3

pr
of

il 
lit

ol
og

ic
zn

y
w

g.
 P

N
-8

6/
B

-0
24

80

pr
of

il 
lit

ol
og

ic
zn

y 
w

g.
PN

-E
N

 IS
O

 1
46

88
-1

Temat:Badania geotechniczne dla projektu sieci wodciągowej  w miejscowości Rokitnica, gmina Pruszcz
Gdański, powiat gdańki, woj. pomorskie.

0,7
     1,0

       Po    grSa      1,0    nwPospółka, brązowa   szg    IV

       nN     Mg      1,0  w/nwNasyp niekontrolowany (Humus, piasek humusowy),
bruntana

   ln

0,2

     2,0

     0,5

     2,0

     3,0

       H      Or      0,5  w/nwHumus, bruntana

        T      Or      1,5  w/mTorf, brązowa   H8     Ia

2,0

       Pd     FSa      1,0    nwPiasek drobny, szara   szg   IIIb
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Temat:Badania geotechniczne dla projektu sieci wodciągowej  w miejscowości Rokitnica, gmina Pruszcz
Gdański, powiat gdańki, woj. pomorskie.

0,7
     1,0       Ps    MSa      0,5    nwPiasek średni, szara   szg   IIIa

0,8

     2,0

     3,6

     4,0

     0,5       H      Or      0,5  w/nwHumus, bruntana

     T//Ps   Ormsa      1,3  w/mTorf  przewarstwiony piaskiem drobnym, brązowa   H8     Ia

        T      Or      1,6  w/mTorf, brązowa   H8     Ia

   Pd+Ps  msFSa      0,4    nwPiasek drobny z domieszką piasku średniego, szara   szg   IIIb

     0,4

     1,0

     1,8

     3,2

     4,0

       nN     Mg      0,4    wNasyp niekontrolowany (Piasek humusowy), bruntana    ln

       Ps    MSa      0,6 w/nwPiasek średni, szara   szg  IIIa

3,6

3,2

     Nmg     orSi      0,8    wNamuł gliniasty, szara   mpl    Ib

        T      Or      1,4  w/mTorf, brązowa   H8    Ia

   Pd+Ps  msFSa      0,8    nwPiasek drobny z domieszką piasku średniego, szara   szg  IIIb
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Temat:Badania geotechniczne dla projektu sieci wodciągowej  w miejscowości Rokitnica, gmina Pruszcz
Gdański, powiat gdańki, woj. pomorskie.

1,5
     1,2

       Pd     FSa      0,6    nwPiasek drobny, brązowa   szg   IIa

       nN     Mg      1,2    wNasyp niekontrolowany (Humus, torf, piasek humusowy),
bruntana

   ln

1,0

     2,4

     3,0

        T      Or      1,2  w/mTorf, brązowa   H8     Ia

2,4

     0,5

     1,0

     2,0

   Pd+Ps  msFSa      1,0    nwPiasek drobny z domieszką piasku średniego, szara   szg   IIIb

        T      Or      0,5  w/mTorf, brązowa   H8     Ia

       nN     Mg      0,5    wNasyp niekontrolowany (Żwir, piasek humusowy), bruntana    ln
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GEO-MONITORING
ul. Skłodowskiej 2
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Opracowanie: inż. Wojciech Łopka,
upr. geo. VII-1788, XII-044/POM

Nr otw. 7                          rzędna Z= 0,8    m npm

Data wyk.
01.2018Nr arch. BG/770/2018
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Zał. 3

pr
of

il 
lit

ol
og

ic
zn

y
w

g.
 P

N
-8

6/
B

-0
24

80

pr
of

il 
lit

ol
og

ic
zn

y 
w

g.
PN

-E
N

 IS
O

 1
46

88
-1

Temat:Badania geotechniczne dla projektu sieci wodciągowej  w miejscowości Rokitnica, gmina Pruszcz
Gdański, powiat gdańki, woj. pomorskie.

1,5

     1,0

       Pd     FSa      0,6    nwPiasek drobny, szara   szg   IIb

       nN     Mg      1,0    wNasyp niekontrolowany (Humus), bruntana    ln

1,6

     2,4

     3,0

        T      Or      1,4  w/mTorf, brązowa   H8     Ia

2,4

     1,5

       nN     Mg      1,5    wNasyp niekontrolowany (Humus, cegły, piasek drobny),
bruntana

   ln

     2,0    Ps+Pd fsaMSa      0,5    nwPiasek średni z domieszką piasku drobnego, szara   szg   IIb
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Opracowanie: inż. Wojciech Łopka,
upr. geo. VII-1788, XII-044/POM

Nr otw. 9                          rzędna Z= 0,8    m npm

Data wyk.
01.2018Nr arch. BG/770/2018
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Temat:Badania geotechniczne dla projektu sieci wodciągowej  w miejscowości Rokitnica, gmina Pruszcz
Gdański, powiat gdańki, woj. pomorskie.

2,6

     1,7

       Pd     FSa      0,4    nwPiasek drobny, brązowa   szg   IIa

       nN     Mg      1,7    wNasyp niekontrolowany (Humus, cegły, piasek humusowy),
bruntana

   ln

0,7

     1,9

     2,6

     3,0

       G     clSi      0,2    wGlina, szara    pl    II

        T      Or      0,7  w/mTorf, brązowa   H8     Ia

1,8

     0,8

     1,2

     2,0

       nN     Mg      0,8    wNasyp niekontrolowany (Humus, cegły), bruntana    ln

       G     clSi      0,4    wGlina, szara    tpl    II

       G     clSi      0,8    wGlina, szara    pl    II
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Opracowanie: inż. Wojciech Łopka,
upr. geo. VII-1788, XII-044/POM

Nr otw. 11                          rzędna Z=  -0,4    m npm

Data wyk.
01.2018Nr arch. BG/770/2018
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Temat:Badania geotechniczne dla projektu sieci wodciągowej  w miejscowości Rokitnica, gmina Pruszcz
Gdański, powiat gdańki, woj. pomorskie.

1,6

     0,4

       Ps     MSa      1,6 w/nwPiasek drobny, brązowa   szg    IIb

       nN     Mg      0,4    wNasyp niekontrolowany (Humus, glina), bruntana    ln

     2,0



KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ DPL/FVT
GEO-MONITORING
ul. Skłodowskiej 2

84-230 Rumia

Opracowanie: inż. W. Łopka

Data wyk.
01.2018

Nr arch.
BG/770/2017

Zał. 4

SONDA NR 1 (przy otworze nr 1)

InterpretacjaProfil litologiczny

wg. PN-86/B-
02480

wg. PN-EN
ISO 14688-1

N10 ID

Rzędna terenu:  0,7 m n.p.m.

Głębokość w
m p.p.t.

Obserwacje
wody

             1

             2

             3

             4

             5

             6

             7

             8

             9

            10

SONDA NR 2 (przy otworze nr 3)
Rzędna terenu: 0,8   m n.p.m.

Głębokość w
m p.p.t.

Obserwacje
wody

             1

             2

             3

             4

             5

             6

             7

             8

             9

            10

InterpretacjaProfil litologiczny

wg. PN-86/B-
02480

wg. PN-EN
ISO 14688-1

N10 ID
Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy (N10)

Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy (N10)

            0,050             0,100             0,150             0,200             0,250             0,300

            0,050             0,100             0,150             0,200             0,250             0,300

Wytrzymałość na ścinanie
                τfmax             MPa

Wytrzymałość na ścinanie
                τfmax             MPa

      9     0,48

Temat:Badania geotechniczne dla projektu sieci wodciągowej  w miejscowości Rokitnica, gmina Pruszcz
Gdański, powiat gdańki, woj. pomorskie.

0,7

       Po

       nN

   grSa

    Mg

       Ps

       H

     T//Ps

        T

   Pd+Ps

   MSa

     Or

  Ormsa

     Or

 msFSa

0,7

3,6

τfmax = 25 kPa

τfmax = 23 kPa

τfmax = 17 kPa
      7     0,43



KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ DPL/FVT
GEO-MONITORING
ul. Skłodowskiej 2

84-230 Rumia

Opracowanie: inż. W. Łopka

Data wyk.
01.2018

Nr arch.
BG/770/2017

Zał. 4

SONDA NR 3 (przy otworze nr 7)

InterpretacjaProfil litologiczny

wg. PN-86/B-
02480

wg. PN-EN
ISO 14688-1

N10 ID

Rzędna terenu:  0,8 m n.p.m.

Głębokość w
m p.p.t.

Obserwacje
wody

             1

             2

             3

             4

             5

             6

             7

             8

             9

            10

SONDA NR 4 (przy otworze nr 11)
Rzędna terenu: -0,4   m n.p.m.

Głębokość w
m p.p.t.

Obserwacje
wody

             1

             2

             3

             4

             5

             6

             7

             8

             9

            10

InterpretacjaProfil litologiczny

wg. PN-86/B-
02480

wg. PN-EN
ISO 14688-1

N10 ID
Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy (N10)

Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy (N10)

            0,050             0,100             0,150             0,200             0,250             0,300

            0,050             0,100             0,150             0,200             0,250             0,300

Wytrzymałość na ścinanie
                τfmax             MPa

Wytrzymałość na ścinanie
                τfmax             MPa

      8     0,46

Temat:Badania geotechniczne dla projektu sieci wodciągowej  w miejscowości Rokitnica, gmina Pruszcz
Gdański, powiat gdańki, woj. pomorskie.

       Pd

       nN

        T
1,5

2,4
    FSa

    Mg

     Orτfmax = 27 kPa

τfmax = 21 kPa

       Ps

       nN

1,6
    MSa

    Mg

      7     0,43

     11     0,52



wg PN-81/B-03020
wartość ustalona metodą B i na podstawie zależności lokalnych
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Tabela parametrów geotechnicznych

wtórnego

Zał. nr 5

  Mo

 MPa

Temat: Badania geotechniczne w m. Rokitnica, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdańki.

 τfmax

 MPa

1
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h

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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BG770/2018

2 - Namuły, gliny - utwory aluwialne2

1 - Torfy- utwory zastoiskowe

IIIa 12-22 1,80 31,0 40,0  -   - 1+/- 0,1Ps   -0,35

1+/- 0,2Ia T, T//Ps 250,0 1,15 3,0 4,0 -   -   - 0,5

IIIb 12-24 1,85 31,0 50,0  -   - 1+/- 0,1Pd, Ps, Pd+Ps,
Ps+Pd

  -0,43

  0,02

1+/- 0,2Ib Nmg  65,0 1,50 5,0 4,0 -   - 0,60 2,0

1+/- 0,1II G 21,0 2,05 8,0 9,0 C   - 0,40 15,0

IV  18,0 1,90 37,0 120,0  -   - 1+/- 0,1Po   -0,48
3 3 - Piaski  - utwory fluwialne




