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DOKUMENTY FORMALNE 

- wydane pozwolenie na budowę, decyzja nr WI-II.7840.458.501.2011.DM, z dnia 2011.11.16

- warunki przyłączenia do sieci wodociągowej 

- warunki przyłączenia do kanalizacji sanitarnej,

- warunki przyłączenia do kanalizacji deszczowej,

- warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,

- uzgodnienie zewnętrznej instalacji wodociągowej,

- uzgodnienie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- uzgodnienie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

- uzgodnienie zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej,

- uzgodnienie Koordynacji Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

- postanowienie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

- wypis i wyrys z ewidencji gruntów

- pismo z UG Sztutowo dot. statusu drogi (dz, nr 536/2, 537/3),

- opinia właściciela działki - Gmina Sztutowo - dotycząca inwestycji, 

- opinia konserwatorska WKZ,

- opinia Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana",

- opinia Urzędu Morskiego w Gdyni,

- opinia RZGW w spr. zagrożenia powodzią i potrzeby sporządzenia Studium Ochrony Przeciwpowodziowej,

- uzgodnienia rzeczoznawców ds. zabezpieczeń  p.poż.  i  sanitarno-higienicznych projektu zagospodarowania
terenu, uzgodnienia rzeczoznawców projektu budynku  w cz. rysunkowej - tom 2

- decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta i sprawdzającego,

- zaświadczenia o przynależności projektantów i sprawdzających do izb samorządu zawodowego,

- oświadczenia projektantów i sprawdzających.
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CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA  

Spis tre ści:

1. Część opisowa

Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu

2. Część graficzna

A1 Projekt zagospodarowania terenu

A1a Projekt zagospodarowania terenu - plansza koordynacyjna uzbrojenia terenu
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Planowana  inwestycja  zlokalizowana  jest  w  przy  ul.  Rybackiej  64  w  Kątach  Rybackich,  gm.  Sztutowo,  na
działce nr ewid. 538 w obrębie ewid. 02. Na przedmiotowej działce funkcjonuje Muzeum Zalewu Wislanego –
Oddział Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

W roku 2011 dla ww. działki opracowano projekt budowlany i wydano pozwolenie na budowę - decyzja nr WI-
II.7840.458.501.2011.DM, z dnia 2011.11.16. - zmieniające istniejąca zabudowę i zagospodarowanie.
Z planowanego pierwotnie zakresu inwestycji (pozwolenie na budowę jw.) zrealizowano: 

• rozbiórkę budynku biurowo-magazynowego oraz przyległej wiaty wraz z instalacjami, 

• rozbiórkę nawierzchni drogi wewnętrznej, 

• rozbiórkę instalacji kanalizacji deszczowej pod drogą wewnętrzną, 

• rozbiórkę instalacji wod-kan, 

• rozbiórkę wewnętrznej linii zasilającej, oraz wewnętrznej linii telekomunikacyjnej zasilającej rozebrany

budynek

Wobec nowych zamiarów Inwestora, opracowano niniejszy projekt budowlany zamienny, którego przedmiotem
jest:

• rezygnacja z rozbiórki budynku socjalnego, 

• rezygnacja z modernizacji budynku wystawienniczego, 

• rezygnacja ze zmian w przyległym do ww. budynków zagospodarowaniu terenu,

• projekt hali magazynowej i ekspozycyjnej z częścią biurową w miejscu rozebranego budynku biurowo-

magazynowego i wiaty.  

• korekta wewnętrznego układu drogowego, 

• zewnętrzne  instalacje  uzbrojenia  terenu:  zewnętrzną  instalację  wodociągową,  kanalizacji  sanitarnej,

deszczowej, wewnętrzną linię zasilającą i teletechniczną.

• rezygnacja z rozbiórki instalacji oświetlenia terenu i przełożenie jej poza nawierzchnię utwardzoną.

2. UWARUNKOWANIA LOKALNE
Na terenie opracowania projektu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wg Uchwały
Nr XL/359/2010 Rady Gminy W Sztutowie z dnia 10 listopada 2010r.,  zwany w dalszej  części opracowania
Planem Miejscowym.
Teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej - droga wojewódzka nr 501 - ul. Rybacka, wjazd na teren
użytkowany przez muzeum pozostaje bez zmian, znajduje się poza zakresem opracowania, 
Zgodnie z ustaleniami planu działka nr 538 znajduje się:
•••• w obszarze portu morskiego i w pasie nadbrzeżnym brzegu morskiego - uzyskano uzgodnienie inwestycji z

Urzędem Morskim w Gdyni, oraz Starosty Nowodworskiego.
•••• w  strefie  bezpośredniego  zagrożenia  powodzią  -  zgodnie  z  opinią  RZGW  w  Gdańsku,  przedmiotowa

inwestycja  nie  leży  na  obszarze  szczególnego  zagrożenia  powodzią  i  nie  wymaga  uzyskania  decyzji
zwalniającej z zakazów określonych w art. 88 l ust.1 i art.40 ust.1 Ustawy Prawo wodne.

•••• na  terenie  Parku  Krajobrazowego  "Mierzeja  Wiślana"  -  uzyskano  uzgodnienie  inwestycji  z  Parkiem
Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana" w Stegnie,

•••• na terenie objętym ochroną przyrody "Natura 2000 PLB 280010 - ostoja ptasia "Zalew Wiślany",  "Natura
2000    PLH 280007 - ostoja siedliskowa "Zalew Wiślany" i "Mierzeja Wiślana",

•••• w strefie ochrony konserwatorskiej "B" - uzyskano pozytywną opinię inwestycji z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Gdańsku.
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3. STAN ISTNIEJĄCY
Teren  inwestycji  obejmuje  działkę  nr  ewid.:  538.  Zgodnie  z  obowiązującym  Planem  Miejscowym,  teren
inwestycji  mieści  się  w  obszarze  oznaczonym  symbolem  56U  z  przeznaczeniem  pod  funkcję  usługową,
muzeum,  obsługa  portu  itp. Od  strony  północnej  teren  zainwestowania  graniczy  z  obszarem  2KDZ,  który
stanowi  pas  drogowy  drogi  wojewódzkiej.  Z  pozostałych  stron  teren  otoczony  jest  obszarem  oznaczonym
symbolem  57PR,  który  w  planie  miejscowym  przeznaczony  jest  na  Port  na  Zalewie  Wiślanym  zgodnie  z
programem „Pętla  Żuławska”.  Obecnie na działce, w części pn.-zach., znajdują się miejsca dla postoju 3 aut.
Plac w cz. południowej służy do celów manewrowych.
Od strony zachodniej z terenem inwestycji  sąsiaduje wewnętrzna droga dojazdowa do przystani żeglarskiej,
sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako "dr", nie posiadająca statusu drogi publicznej w rozumieniu ustawy o
drogach  publicznych.  Powyższe  potwierdzone  jest  stanowiskiem  Wójta  Gminy  załączonym  do  niniejszej
dokumentacji.
Teren inwestycji  jest zabudowany,  zagospodarowany i ogrodzony.  Działka użytkowana jest przez Centralne
Muzeum Morskie, znajduje się tu oddział muzeum - Muzeum Zalewu Wiślanego. W skład zabudowy wchodzi
budynek  wystawienniczy,  socjalny  -  przeznaczone  do  zachowania,  oraz  biurowo-magazynowy  i  wiata
magazynowa - przeznaczone do rozbiórki. 
Działka nr 538 połączona jest z drogą publiczną - wojewódzką - ul. Rybacka. Działka i teren sąsiedni uzbrojone
są  w  sieci:  wodociąg,  kanalizacja  sanitarna,  elektroenergetyczna,  do  których  Inwestor  pozyskał  warunki
techniczne przyłączenia. Wody deszczowe, odprowadzane są na teren. Przez działkę nr 538 w bieżącym roku
poprowadzona  została  kanalizacja  deszczowa  odwadniająca  teren  sąsiedni  z  wyprowadzeniem  do  kanału
portowego (pozwolenie na budowę nr WI-II.7840.413.456.2011., z dnia 19.10.2011).  
Teren  inwestycji  o  niewielkim  zróżnicowaniu  wysokości.  Rzędne  wahają  się  od  1,5m  npm  w  północno-
zachodniej części działki nr 538 do 0,7m npm w południowo-wschodniej części działki. 
Opis istniejącej szaty roślinnej:
Działka obecnie w 33 % posiada powierzchnię, nieutwardzoną, czynną biologicznie, pokrytą trawnikiem, wzdłuż
północnej  granicy użytkowania,  od strony ulicy,  rośnie  ciąg krzewów,  w północno-wschodniej  części  terenu
znajduje się skupisko krzewów, na terenie znajdują się nieliczne drzewa.
Wnioski geotechniczne:
W badaniach geotechnicznych podłoże gruntowe scharakteryzowano w następujący sposób:
Jak wynika z przeprowadzonych prac badawczych, w podłożu poniżej nasypów zalegają grunty o zróżnicowanej
nośności i  ściśliwości. 
Grunty  warstwy I  [ torfy ] są słabonośne i nie nadają się do bezpośredniego posadowienia  fundamentów.  
Na  badanym  terenie  występują  względnie  korzystne  warunki  gruntowo  -  wodne  dla  posadowienia
bezpośredniego. Utrudnieniem przy posadowieniu będzie płytko występująca  woda gruntowa oraz występujące
w podłożu organiczne torfy. 

4. PROJEKTOWANA ZABUDOWA I SPOSÓB  ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Główne  wejście  i  wjazd  na teren  działki  od  północy pozostaje  bez zmian,  nie  jest  przedmiotem projektu  i
pozostaje poza zakresem opracowania.
Projektowany obiekt o funkcji biurowej, magazynowej i ekspozycyjnej zlokalizowany jest w miejscu istniejącego
budynku i wiaty o tej samej funkcji (biurowo-magazynowej) i gabarytach, który w ramach niniejszej inwestycji
został przeznaczony do rozbiórki. Ze względu na sąsiedztwo drogi wewnętrznej  bez statusu drogi publicznej
halę zlokalizowano w zbliżeniu 1,6 m do granicy zachodniej.
Budynek  hali  projektuje  się  o  wysokości  8,81m.  Szerokość  elewacji  szczytowej  -  frontowej  budynku
mieszkalnego projektuje się w wymiarze 10,25 m, elewacji podłużnej  w wymiarze 49,01 m
Zagospodarowanie  terenu  działki  w  granicach  opracowania  przewiduje  podniesienie  poziomu terenu  wokół
nowoprojektowanego  budynku  do  rzędnej  maks.  1,60mn.p.m.,  rzędna  posadzki  przyziemia,  zgodnie  z
ustaleniami planu miejscowego zagospodarowania  przestrzennego,  na poz.  min. 1,80mn.p.m.,  oraz korektę
wewnętrznego  układu  drogowego.  Wzdłuż  hali  magazynowo-ekspozycyjnej  od  strony  wschodniej
zaprojektowano  dojazd  o  szerokości  6  m,  o  spadku  poprzecznym  2-4  %.  Do  wykonania  nawierzchni
utwardzonej wykorzystać kostkę betonową "trylinkę" pozyskaną z modyfikowanego istniejącego dojazdu, projekt
budowlany zamienny wewnętrznego układu drogowego autorstwa mgr. inż.  Beatrycze Michalskiej  w tomie 2
niniejszej dokumentacji.
Biorąc pod uwagę stwierdzone w badaniach warunki gruntowo-wodne na dokumentowanym terenie proponuje
się:  posadowić  budynek  o lekkiej  konstrukcji  stosunkowo płytko  bezpośrednio  na płycie  fundamentowej,  po
uprzednim dogęszczeniu nasypów piaszczystych do wartości stopnia zagęszczenia ID = 0.50.
Na  terenie  inwestycji  zapewniono  łącznie  18  miejsc  postojowych,  z  czego  3  miejsca  postojowe  (P*)  jako
odtworzenie istniejących miejsc do obsługi zachowanej zabudowy usługowej, oraz 15 miejsc postojowych (P), w
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tym jedno dla niepełnosprawnych,  przeznaczonych zgodnie z wymaganiami planu miejscowego na potrzeby
nowej  zabudowy.  Ponadto  do  obsługi  m.in.  Muzeum  służyć  będzie  także  sąsiedni  ogólnodostepny  parking
gminny.
Linie rozgraniczające miejsca postojowe wykonać  farbą drogową  białą.  Zastosowana farba przeznaczona do
malowania  na  betonie  i  asfalcie,  winna  się  charakteryzować  wysoką  twardością,  przyczepnością  i
elastycznością,  odpornością  na ścieranie,  szybkim czasem schnięcia.  Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie
terenu  muzeum  znajduje  się  ogólnodostępny  parking  terenowy,  we  władaniu  gminy  Sztutowo,  służący  do
obsługi przystani żeglarskiej i muzeum.
Od strony zachodniej, w granicach działki nr 538 projektuje się ogrodzenie z siatki plecionej z drutu grubości 2-3
mm, rozmiarze  oczka 5 x  5cm, o wysokości  w przedziale  1,80  m i  łącznej  długości  77,41 m,  o rozstawie
słupków 2,50m ze słupkami o rozmiarze 4x6cm osadzonymi w betonowych "szklankach". Ogrodzenie powinno
być  wykonane  z  materiału  ocynkowanego,  z  zachowaniem  naturalnego  koloru  ocynku.  Odcinki  ogrodzenia
zachodniego wykraczające poza obszar działki  nr 538 przeznaczone są do zachowania. Projekt ogrodzenia
pokazano na rys. nr A.6 załączonym w tomie 2. 
Teren zainwestowania zabezpieczony jest od strony brzegu i portu murem przeciwpowodziwym z grodziami.
W  południowo  –  wschodniej  części placu  manewrowego  przewidziano  lokalizację  szczelnych  zbiorników
przeznaczonych do gromadzenia i segregacji odpadów stałych.
Ochrona istniejącej szaty roślinnej
W  projekcie  przewiduje  się  zachowanie  obecnego  procentu  powierzchni  biologicznie  czynnej.  Roboty
budowlane należy prowadzić z poszanowaniem istniejącej szaty roślinnej. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych drzewa znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie należy zabezpieczyć
osłoną z desek i mat do wysokości 2.0m. Przy rozległych krzewach należy wykonać separujące ogrodzenia z
pali,  desek  i  ewentualnie  siatki  drucianej  ocynkowanej  lub  powlekanej.  Konstrukcje  osłonowe  wykonywać
ostrożnie nie powodując uszkodzeń gałęzi, kory drzew i korzeni.
Prace ziemne wykonywane w pobliżu istniejącego drzewostanu i krzewów będą wykonywane wyłącznie ręcznie
z zachowaniem szczególnej ostrożności,  nie przecinając korzeni, stosując ewentualnie podkopy. W miejscach
szczególnych wykonać przepusty rurowe metodą podkopów i przewiertów. Po wykonaniu wykopów w wypadku
odkrycia korzeni należy natychmiast przystąpić do ich zabezpieczenia zwłaszcza podczas słonecznej i upalnej
pogody. Korzenie należy przykryć, owinąć  matami, workami z materiału dobrze chłonącego i zatrzymującego
wilgoć.  Osłony  zamocować  przez  przywiązanie  sznurkiem  ,przymocowanie  tkaniny  przez  wbijane  kołki
drewniane.  Tkaniny osłonowe  można dodatkowo powlekać papkami ilasto-torfowymi  zabezpieczające przed
nadmiernym odparowaniem wody. Uszkodzone korzenie zabezpieczyć właściwymi maściami ogrodniczymi. Do
czasu  ponownego  zasypania  wykopów  odkryte  i  zabezpieczone  korzenie  należy  stale  podlewać  wodą  nie
dopuszczając do ich przesuszenia.
Zabrania się odkładania wykopanej ziemi na istniejące krzewy lub pnie drzew. W trakcie zasypywania wykopów
należy dopilnować  aby korzenie były przykryte gruntem rodzimym, bez ostrokrawędziowych kamieni i gruzu.
Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach wykonywać w sposób nie powodujący uszkodzeń korzeni. 
Osłony  pni  drew  i  osłony  krzewów  zdemontować  po  całkowitym  zakończeniu  robót  montażowych  i  robót
odtworzeniowych nawierzchni.

5. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
5.1 zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Ścieki bytowe z budynku zostaną odprowadzone  przewodem 160PVC do  studni  kanalizacji sanitarnej na
działce zainwestowania od strony ulicy Rybackiej, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia. 
W  związku  z  brakiem  możliwości  grawitacyjnego  odprowadzenia  ścieków  w  budynku  przewidziano
przepompownie  do zabudowy w płycie  podłogowej  budynku.  Przewód  tłoczny z  przepompowni  włączyć  do
projektowanej studni Ø425 na istniejącym kanale Ø150. Do projektowanej studni włączyć istniejące dopływy z
istniejącego budynku.
Łączną ilość odprowadzanych ścieków szacuje się na 30 dm3/dobę.
Szczegóły w projekcie branży sanitarnej

5.2  zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Wody  opadowe  z  dachu  projektowanego  budynku  oraz  z  przyległego  terenu  utwardzonego  zostaną
odprowadzone  zgodnie  z  wydanymi  warunkami technicznymi  do  wykonanej  w ramach inwestycji  gminnych
kanalizacji deszczowej.
Wody  opadowe  zostaną  oczyszczone  przez  wykonane  urządzenia  piaskownik  i  separator,  skąd  dalej
odprowadzana będzie istniejącym kolektorem do basenu portowego.
Opierając się na dokumentacji budowlanej kanalizacji deszczowej, wykonanej przez Zakład Usług Technicznych
Wanda Grodzka wydanej w kwietniu 2009, która uzyskała pozwolenia na budowę, wielkość zaprojektowanego
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separatora lamelowego 10/100 produkcji Eco-Unicon Gdańsk odbierze również dodatkową ilość deszczówki z
terenu inwestycji.
Kanalizację deszczową  należy wykonać z rur PCV, SN8 kielichowych o litej ściance łączonych na uszczelki.
Z uwagi na małe przykrycie przewodów w strefach komunikacji drogowej i parkingów należy przewody PVC
układać  zalane betonem. Studzienki  osadnikowe wykonać  jako tworzywowe  Dn 315-425.  Do projektowanej
kanalizacji  należy  włączyć  wpusty  żeliwne  drogowe.  Przy  wpustach  w  studzienkach  zamontować  kosze
osadcze, na których zatrzymywać się będą części stałe. Przejścia rurociągów przez ściany wpustów wykonać w
tulejach ochronnych systemowych.
Ilość ścieków opadowych z projektowanego budynku i przyległego terenu przy deszczu miarodajnym wynosi:
Q = 14,4 [l/s]
Ilość ścieków opadowych  przy deszczu obliczeniowym wynosi:
Q = 1,65 [l/s]
Ze względu na mniejszą powierzchnię łączną  dachu projektowanego budynku i nawierzchni utwardzonych w
projekcie  zamiennym  (  2634,1m2)  w  stosunku  do  analogicznych  powierzchni  z  projektu  pierwotnego
(  2876,9m2),  stwierdza  się  że  powierzchnia  zlewni  i  ilość  wód  opadowych  z  terenu  inwestycji  ulega
zmniejszeniu.
Szczegóły w projekcie branży sanitarnej.

5.3 zewnętrzna instalacja wodoci ągowa
Do  projektowanego  budynku,  zgodnie  z  warunkami  technicznymi,  doprowadzona  zostanie  instalacja
wodociągowa z istniejącego wodociągu Ø90PVC przebiegającego na działce. 
Zapotrzebowanie  na  wodę  dla  celów  bytowo-gospodarczych  szacuje  się  na  30  dcm3  na  dobę,  oraz
zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych na 2,5 dcm3/s przy ciśnieniu min. 0,2 MPa. 
Instalacje należy wykonać z rur PE63, PN10, SDR17. Projektowane odcinki wodociągu układać ze spadkiem
min 0,3 %, minimalne zagłębienie przewodów 1,5m.
Nad przewodami  wodociągowymi  z  PE  należy  ułożyć  taśmę  ostrzegawczo-lokalizacyjną  koloru  biało-
niebieskiego o szer. 20 cm z zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić 20 cm nad rurą, końcówki
wyprowadzić do skrzynek zasuw i uzbrojenia.
W miejscach skrzyżowań   z  kanalizacją  sanitarną  lub  deszczową  w odległości  mniejszej  od  0,6  m należy
stosować rury osłonowe.
Szczegóły w projekcie branży sanitarnej.

5.4  złącze kablowe i wewn ętrzna linia zasilaj ąca
Złącze kablowe zostanie wykonane w granicy działki przez zakład energetyczny.  Zaprojektowano wewnętrzną
linię zasilającą od złącza kablowego do budynku. Linię WLZ ułożyć wg. rys. zagospodarowania terenu w rowie
kablowym na głębokości 0,7m i podłączyć do rozdzielni głównej RG.
Moc zainstalowana Pi=52kW, Moc szczytowa Ps=30,5kW. 
Szczegóły instalacji w projekcie branży elektrycznej - tom 2.
5.5  instalacja o świetlenia terenu
Zaprojektowano przełożenie istniejącego kabla zasilającego słupową  oprawę  oświetlenia zewnętrznego spod
nawierzchni jezdnej na teren nieutwardzony, trasa zgodnie z częścią rysunkową. W miejscu przejść kabla pod
nawierzchnią utwardzoną, kabel układać w rurze osłonowej, zgodnie z rysunkiem.

5.6  Instalacje teletechniczne
Do budynku  doprowadzone  zostaną  instalacje  teletechniczne:  teleinformatyczna,  SSP (sygnalizacji  pożaru)
oraz antywłamaniowej  SSWiN I CCTV. Instalacja teletechniczna będzie instalacją wewnętrzną od istn. złącza
na budynku socjalnym. Muzeum dysponuje obecnie dwiema liniami teleinformatycznymi i jedna z nich zostanie
dedykowana do projektowanego. Ponadto z zaprojektowanego budynku zostaną poprowadzone, do strażnicy w
istniejącym budynku Muzeum, instalacje ochrony przeciwpożarowej - sygnalizacji pożaru SSP oraz instalacje
ochrony antywłamaniowej SSWiN I CCTV gdzie planuje się umieścić centrale sterujące tych instalacji. 
Szczegóły w projekcie branży teletechnicznej w tomie 2.

6.  BILANS TERENU
6.1 bilans terenu w granicach inwestycji 
proj. pow. zabudowy 502,51 m2

pow. utwardzona 992,60 m2

pow. biologicznie czynna 327,85 m2
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6.2 bilans terenu w granicach opracowania (działka n r 538), 
zestawienie porównawcze powierzchni projektu pierwo tnego i projektu zamiennego

PROJ. ZAMIENNY PROJ. PIERWOTNY
pow. działki (Pd) 3916,00 m2

pow. zabudowy 1410,42 m2     (36,0% Pd) 2120,1 m2

pow. utwardzona 1223,68 m2     (31,3% Pd)   756,8 m2

pow. biologicznie czynna 1281,90 m2     (32,7% Pd) 1038,3 m2

7. SPEŁNIENIE WYMAGAŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Wymagania Planu Miejscowego dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu w jednostce nr 56U:
Plan Miejscowy przeznacza teren 56U na funkcję usługową, muzeum, obsługę portu itp.

Wymagania MPZP dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu w jednostce nr 56U

PARAMETR MPZP PROJEKTOWANY SPEŁNIA

powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 10%
391,6 m2

32,7%
1281,9 m2

tak

nachylenie dachu od 33 do 45 stopni 33 stopnie tak

wysokość zabudowy nie ustala się -

powierzchnia zabudowy 5.1  nie ustala się -

intensywność zabudowy nie ustala się -

zabezpieczenie przed powodzią do wys. 2,20 m n.p.m. istniejący mur
przeciwpowodziowy

tak

zabezpieczenie posadowienia
przed wodami gruntowymi

do poz. 1,25 m n.p.m. spód płyty fundamentowej na
rzędnej 1,40 m n.p.m.

tak

poziom parteru na rzędnej min. 1,80 m n.p.m. 1,80 m n.p.m. tak

miejsca postojowe 
dla nowej zabudowy

3 mp / 100m2 Pu
14 mp

3 mm istniejące 
 15 mp projektowane

tak

zaopatrzenie w media Woda, ścieki bytowe, energia
elektryczna z sieci, 

Woda, ścieki bytowe, energia
elektryczna z sieci,

tak

8. WARUNKI UŻYTKOWE:
Należy wykonać zewnętrzne oświetlenie elektryczne wzdłuż budynku od strony wschodniej. 

9. OCHRONA DÓBR KULTURY
Inwestycja  w strefie  ochrony konserwatorskiej  "B"  – ochrona historycznego  układu  ruralistycznego.  Projekt
koncepcyjny projektowanej  zabudowy uzyskał pozytywna  opinię  Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Gdańsku.

10. OCHRONA  ŚRODOWISKA,  OCHRONA  PRZED  ZANIECZYSZCZENIEM  POWIETRZ A,  WODY  LUB
GLEBY

10.1 Rodzaj, skala i usytuowanie przedsi ęwzięcia.
Przedsięwzięcie polega na budowie hali muzealnej o funkcji magazynowej i ekspozycyjnej z częścią biurową,
dla oddziału Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku - Muzeum Zalewu Wiślanego w miejscowości Kąty
Rybackie  przy  ul.  Rybackiej  64,  dz.  nr  538,  oraz  wykonaniu  instalacji  zewnętrznych:  sanitarnych,
elektroenergetycznych,  teletechnicznych  i  przyłączy  wodnego,  kanalizacji  sanitarnej,  deszczowej,  a  także
korektę  wewnetrznego  układu  drogowego  na   terenie  inwestycji.  Budynek  zlokalizowany  będzie  w  miejscu
przeznaczonego  do  rozbiórki  budynku  magazynowo-socjalnego  z  wiatą,  o  zbliżonych  paramentach
technicznych.
Planowane  przedsięwzięcie  znajduje  się  w  granicach  obszaru  ochrony  siedlisk  „Zalew  Wiślany  i  Mierzeja
Wiślana „ PLH 280007 oraz w sąsiedztwie  obszaru ochrony ptaków PLB 280010 „Zalew Wiślany”,  oraz na
terenie  Parku  Krajobrazowego  "Mierzeja  Wiślana".  Inwestycja  znajduje  się  na  obszarze  zabudowanym  i  w
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znacznym  stopniu  odtwarza  zastany  sposób  zagospodarowania  terenu:  stary  budynek  z  wiatą  zostanie
zastąpiony nowym budynkiem.
Inwestycja, zgodnie  z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397), nie jest zaliczona do przedsięwzięć
mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  ani  do  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko.

Podstawowe parametry techniczne:
Kubatura budynku:  3528 m3 
wysokość budynku 8,81 m, 
długość budynku 49,01 m, 
szerokość budynku 10,25 m;
instalacja wodociagowa: Ø63,  62,2 mb;
instalacja kanalizacji sanitarnej: Ø40,  37,5 mb;
instalacja kanalizacji deszczowej: Ø200, Ø160 ,  138,4 mb;
instalacja elektroenergetyczna:  1,5 mb;
instalacja telekomunikacyjna: 29,7 mb;
instalacje teletechniczne: 9,9 mb;

10.2 Powierzchnia  zajmowanej  nieruchomo ści,  a  tak że obiektu  budowlanego oraz  dotychczasowy
sposób ich wykorzystywania i pokrycie szat ą roślinn ą.

Powierzchnia zajmowanej nierucho  mości   
Obszar inwestycji: Inwestycja realizowana będzie na obszarze 3916 m2

Powierzchnia zabudowy istniejącej: 907,91  m2 

Powierzchnia zabudowy  projektowanej: 502,51 m2

Suma powierzchni zabudowanej po inwestycji: 1410,42 m2

Powierzchnia użytkowa istniejąca: 817,12 m2

Powierzchnia użytkowa projektowana: 467,02 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków: 1284,14 m2

Powierzchnia biologicznie czynna przed inwestycją: 1292,28 m2

Powierzchnia biologicznie czynna po inwestycji: 1281,90 m2

Projektowana powierzchnia nawierzchni utwardzonych przed inwestycją: 1148,3 m2

Projektowana powierzchnia nawierzchni utwardzonych po inwestycji: 1223,68 m2

Dotychczasowy sposób wykorzystania zajmowanej nieruchomości i pokrycie szatą roślinną:
Obszar objęty inwestycją użytkowany jest przez Muzeum Zalewu Wiślanego znajdujące się na terenie obiekty
pełnią  funkcję  wystawienniczą,  magazynową  i  biurową,  dotychczasowy  sposób  użytkowania  i
zagospodarowania terenu i obiektów nie ulegnie zmianie.
Opis  istniejącej  szaty  roślinnej  oraz  wpływu  inwestycji  i  zasad  postępowania  w  trakcie  realizacji  robót
budowlanych w pkt. 3 i 4 opisu do projektu zagospodarowania terenu. 

10.3 Rodzaj technologii 

Budynek  realizowany  będzie  konwencjonalnymi  metodami,  przy  pomocy  koparek,  żurawia  budowlanego,
podnośników,  pomp  do  betonu  oraz  prac  wykonywanych  ręcznie  z  użyciem  rusztowań,  lekkich  urządzeń
elektrycznych. Płyta fundamentowa wykonana w technologii żelbetowej, monolitycznej, poprzedzona wymianą
gruntu na głębokość  1,0 – 1,2m poniżej  istniejącego poziomu terenu.  Budynek hali  wykonany w technologii
stalowej szkieletowej, z lekkim poszyciem zewnętrznym ścian. 
Wybrano  rodzaj  technologii  wykonania  budynku  umożliwiający  jego  demontaż  i  przeniesienie  do  nowej
lokalizacji.  
Chodniki,  place,  drogi  będą  wykonane  z  kostki  betonowej  i  kamiennej  układanej  ręcznie  na  podłożu
zagęszczonym. 
Technologia wykonania instalacji :
Studzienki kanalizacji deszczowej Dn 315-425 zaprojektowano jako tworzywowe, rurociągi wykonane z rur PVC
klasy S (SN8).
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10.5 Przewidywana ilo ść wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

- Moc cieplna systemu ogrzewania: 21,6 KW
- Moc przyłączeniowa Pp = 30,50 kW
- Przewiduje się roczne zużycie energii elektrycznej w ilości 61000 kWh.
- Przewidywane zużycie wody: 30 dm3*doba; 0,9 m3*m-c
- woda dc. p.poż. - hydrant wewnętrzny DN 33, wydajność min.2,5 l/s
- Przewidywana ilość ścieków sanitarnych : 30 dm3*doba; 0,9 m3*m-c
- Przewidywana  ilość  wód  opadowych  przy  deszczu  obliczeniowym  z  dachów  i  nawierzchni

utwardzonych terenu : 14,4 l/s

10.6 Rozwiązania chroni ące środowisko

Na etapie budowy:
- W  czasie  budowy  możliwe  jest  wystąpienie  uciążliwości  takich  jak:  hałas,  zapylenie,  uciążliwości

komunikacyjne, wibracje.
- Roboty budowlane będą wykonywane w godzinach od maksymalnie 7:00 do 21:00, z czego hałaśliwe

roboty wykonywane będą w godzinach 8:00 do 18:00.
- Wszystkie materiały użyte do budowy hali będą posiadały odpowiednie dokumenty dopuszczające do

zastosowania w budynku użyteczności publicznej na terenie RP,
- Przed wyjazdem z budowy myte będą koła samochodów dostawczych,
- Materiały sypkie transportowane na i z budowy będą transportowane pod przykryciem,
- Materiały sypkie składowane na budowie będą pod przykryciem,
- Zaprojektowane materiały budowlane ścian i stropów są materiałami niskoenergetycznymi,
- Zaplecze  socjalne  budowy  będzie  wykonane  w  sposób  uniemożliwiający  przedostawanie  się

nieczystości do ziemi (np. przez zastosowanie szczelnych toalet typu toi toi),
- Planuje się zastosowanie podnośników i żurawi o napędzie elektrycznym. 

Na etapie eksploatacji
- Obiekt  użytkowany  sezonowo,  ogrzewanie  tylko  w sezonie  grzewczym  z utrzymaniem  temperatury

+5oC, elektrycznymi piecami akumulacyjnymi,
- Źródłem ogrzewania budynku będzie energia elektryczna, w rejonie inwestycji nie powstanie emisja do

środowiska spowodowana ogrzewaniem.
- Planuje się izolację cieplną budynku: 15cm izolacji w ścianach oraz 20cm w dachu. Udział przeszkleń

ciepłochłonnych w powierzchni ścian jest znikomy.
- Kompleks będzie zrealizowany z zastosowaniem niskoenergetycznych źródeł światła,
- Instalacja odprowadzenia wód deszczowych z parkingu wyposażone będą w urządzenia oczyszczające

wodę z substancji ropopochodnych,

10.7 Rodzaje  i  przewidywane  ilo ści  wprowadzanych  do  środowiska  substancji  lub  energii  przy
zastosowaniu rozwi ązań chroni ących środowisko

Wody opadowe w ilości 14,4 l/s  z drogi wewnętrznej, parkingu oraz dachu budynku odprowadzane będą do
sieci kanalizacji  deszczowej  na terenie działki,  poprzez istniejący separator i piaskownik. Odwodnienie drogi
wewnętrznej  oraz  miejsc  parkingowych  zaprojektowane  zostanie  poprzez  wpusty  deszczowe  uliczne  z
osadnikami o średnicy Ø500 do kanalizacji deszczowej. Odwodnienie dachu zaprojektowano poprzez system
rynien oraz rur spustowych do kanalizacji deszczowej. 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych w ilości  30 dm3*doba odbywać się będzie do sieci kanalizacji sanitarnej.
Ograniczona ilość ścieków bytowych w skali roku ze względu na sezonowy charakter pracy obiektu.

Odpady  stałe  bytowe,  gromadzone  i  segregowane  w  szczelnych  pojemnikach  na  terenie  działki,  w
wyznaczonym miejscu a następnie wywożone i utylizowane przez zakład komunalny. 

Nie projektuje się w obiekcie urządzeń  emitujących w trakcie eksploatacji hałas, zanieczyszczenia powietrza,
odpady,  ścieki,  pola  elektromagnetyczne  lub  innych  elementów  powodujących  uciążliwości  dla  osób  i
środowiska przyrodniczego.
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10.8 Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Ze  względu  na  niewielką  skalę  inwestycji,  ograniczoną,  lokalną  skalę  emisji  oraz  na  odległość  od  granic
Rzeczypospolitej Polskiej nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

10.9 Obszary  podlegaj ące  ochronie  na  podstawie  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004r.  o  ochronie
przyrody  (t.j.  z  2009  r.  Dz.  U.  Nr 151,  poz.  1220 z  pó źn.  zm.)  znajduj ące si ę  w zasi ęgu znacz ącego
oddziaływania przedsi ęwzięcia

Planowane  przedsięwzięcie  znajduje  się  w  granicach  obszaru  ochrony  siedlisk  „Zalew  Wiślany  i  Mierzeja
Wiślana „ PLH 280007 oraz w sąsiedztwie obszaru ochrony ptaków PLB 280010 „Zalew Wiślany”,  oraz na
terenie Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana".

Charakterystyka obszarów podlegających ochronie - załącznik nr 1

W najbliższej okolicy planowanej inwestycji brak jest miejsc lęgowych ptaków błotnych, wodnych, znajdują się
one według dostępnych danych na południowym brzegu Zatoki (gdzie są najszersze dochodzące do kilkuset
metrów pasy trzcinowisk) oraz w odcinku ujściowym rzeki Pasłęki. Miejsca postojowe ptaków przelatujących
znajdują  się  w rejonie Przebrna,  gdzie  występuje większy areał  łąk i  szuwarów od zalewowych,  a także w
zatoczkach po zachodniej stronie Zalewu, przy ujściu Nogatu.
Odległość lokalizacji inwestycji od tych miejsc wynosi od kilku do kilkunastu kilometrów. Budowa i ekspoloatacja
budynku nie naruszy tych ekosystemów. 
Rezerwaty "Kąty Rybackie" i "Buki Mierzeji Wislanej" znajdują się w odległości kilku kilometrów od planowanej
budowy, czyli poza zasięgiem ewentualnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. 
Inwestycja, nie będzie miała negatywnego wpływu na warunki mikroklimatyczne panujące w rejonie. Inwestycja
nie będzie powodować emisji. Tym samym nie pogorszy warunków klimatycznych, ani zdrowotnych. 
Planowane przedsięwzięcie nie naruszy linii brzegowej Zalewu Wiślanego.
Stwierdza się, że planowana inwestycja nie będzie powodować negatywnego wpływu na obszar chroniony.

11. INTERES OSÓB TRZECICH
W  wyniku  projektowanej  inwestycji  nie  zostaną  naruszone  interesy  osób  trzecich  w  rozumieniu  Prawa
Budowlanego a także projektowana inwestycja nie oddziałuje na tereny sąsiednie.

Opracował

mgr inż. arch. Tomasz Bobras
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr ewid. 131/GD/00

Architekt IARP nr ewid. PO-0071
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ZAŁ. 1

PLH280007  Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (ob. siedliskowy)
SOO - specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Powierzchnia: 40862,6 ha 

Opis przyrodniczy:

Ostoja znajduje się w północno - wschodniej Polsce i obejmuje Zalew Wiślany wraz z Mierzeją Wiślaną oddzielającą go od Bałtyku oraz
wąskim pasem lądu. Zalew jest płytkim zbiornikiem o średniej głębokości 2,3 m. Do Zalewu uchodzi wiele rzek m.in. kilka ramion Wisły,
Bauda oraz Pasłęka. Na brzegach jeziora rozciągają się szuwary o szerokości do kilkuset metrów. Zalew charakteryzuje się bogatą
roślinnością  zanurzoną oraz  występowaniem rzadkich  łąk  podwodnych z  kilkoma gatunkami  ramienic.  Na terenie Mierzei  Wiślanej
występują dobrze wykształcone pasy wydm białych i szarych - siedlisk ważnych w skali Europy. Większość terenu Mierzei pokrywają
acydofilne dąbrowy oraz bór nadmorski. Natomiast w obniżeniach terenu występują brzeziny bagienne i olsy oraz rzadziej torfowiska
wysokie i przejściowe. Flora ostoi wyróżnia się występowaniem wielu roślin naczyniowych rzadkich i zagrożonych w Polsce. Na terenie
ostoi znajduje się jedno z największych stanowisk mikołajka nadmorskiego na polskim wybrzeżu. Występuje tu również jedno z niewielu
w Polsce  stanowisk  grzybieńczyka  wodnego  i  duża  populacja  salwinii  pływającej.  Spośród roślin  cennych z  europejskiego  punktu
widzenia  rośnie tu lnica  wonna -  gatunek występujący  jedynie  na  wydmach nadmorskich.  Zalew Wiślany  jest  miejscem bytowania
sześciu gatunków ryb ważnych dla zachowania europejskiej przyrody m.in. parposza, różanki i dwóch gatunków minogów. Obszar jest
cenny ze względu na występowanie tu wielu gatunków ptaków wodno - błotnych. Obserwowane są tu są również regularnie foki szare -
gatunek ważny w skali europejskiej.

Zagrożenia:

Głównymi zagrożeniami dla ostoi  jest  zanieczyszczenie  wód Zalewu przez ścieki  komunalne i  przemysłowe oraz eutrofizacja wód.
Przyrodzie  ostoi  zagraża  również  gospodarka  rybacka,  intensywna  eksploatacja  trzcinowisk  oraz  ferma  elektrowni  wiatrowych
znajdująca się w sąsiedztwie ostoi.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Obszar Chronionego Krajobrazu I województwa warmińsko-mazurskiego - rezerwat leśny
• Buki Mierzei Wiślanej - rezerwat leśny
• Cielętnik - rezerwat leśny
• Kąty Rybackie - rezerwat leśny
• Ujście Nogatu - rezerwat leśny
• Zatoka Elbląska - rezerwat leśny
• Mierzeja Wiślana - rezerwat leśny
• Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej - rezerwat leśny
• Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Szkarpawy - rezerwat leśny
• Mierzeja Wiślana - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych 
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• estuaria
• laguny przybrzeżne 
• inicjalne stadia nadmorskich wydm białych 
• nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum) 
• nadmorskie wydmy szare 
• lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
• wilgotne zagłębienia międzywydmowe
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
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• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji 
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)

•  bory  i  lasy  bagienne  (Vaccinio  uliginosi-Betuletum  pubescentis,  Vaccinio  uliginosi-Pinetum,  Pino  mugo-Sphagnetum,  Sphagno
girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt 
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

ssaki: wydra, foka szara, bóbr europejski,
ptaki: gąsiorek, muchołówka mała, jarzębatka, dzięcioł średni, dzięcioł czarny, zimorodek, rybitwa zwyczajna (rzeczna), rybitwa czarna,
mewa czarnogłowa, batalion, derkacz, zielonka,  kropiatka, błotniak łąkowy, błotniak zbożowy, błotniak stawowy, bielik, podgorzałka,
łabędź krzykliwy, bocian biały, bąk, bączek, czapla biała, łęczak, rybitwa popielata, bielaczek,

ryby:  minóg rzeczny, minóg morski, parposz, różanka, koza, ciosa
płazy:  kumak nizinny.

Ważne dla Europy gatunki roślin 
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• lnica wonna\

PLB280010 - Zalew Wiślany (ob. ptasi)
OSO - obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Powierzchnia: 32224,1 ha 

Opis przyrodniczy:

Obszar Zalew Wiślany obejmuje polską część płytkiego zalewu przymorskiego (średnia głębokość 2,3 m, maksym 4,6 m), o wodzie
słonawej,  odciętego  od  Bałtyku  Mierzeją  Wiślaną  (obszary  morskie  89%  pow.).  Zalew  łączy  się  z  Bałtykiem  wąskim  kanałem
usytuowanym w rosyjskiej części zbiornika, przez który w czasie silnych sztormów następują wlewy wód morskich. Do polskiej części
zalewu uchodzi szereg rzek, od strony zachodniej jest to parę ramion Wisły, z największym Nogatem, od wschodniej i południa rzeki
Elbląg, Bauda i Pasłęka, płynące z obszarów wysoczyznowych. Zalew charakteryzuje się bardzo szybkimi zmianami poziomu wody,
dochodzącymi w ciągu dnia do 1,5 m, następującymi pod wpływem wiatru. Przy brzegach zalewu ciągną się rozległe pasy szuwarów,
osiągające szerokość setek metrów. Najważniejsze obszary lęgowe ptaków na zalewie znajdują się w Zatoce Elbląskiej i w rejonie ujścia
Pasłęki.  Obszary  najważniejsze  dla  ptaków  nielęgowych  to  strefa  przybrzeżna  rozciągająca  się  od  Przebrna  do  ujścia  rzeczki
Cieplicówki,  Zatoka Elbląska oraz strefa przybrzeżna w okolicy ujścia Pasłęki.  Obszar  ten jest ostoją ptasią o randze europejskiej,
zanotowano tu, co najmniej 27 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, co najmniej 9 gatunów z Polskiej Czerwonej Księgi
(PCK). W okresie lęgowym występuje hełmiatka (1-3 pary), ohar do 10% populacji lęgowej, czapla siwa ponad 8% populacji lęgowej,
żeruje tu ok. 10 000 par kormorana z pobliskiej  kolonii  lęgowej (największej  w Polsce - 50% krajowej populacji  lęgowej) w Kątach
Rybackich.  Stosunkowo  duże koncentracje  w  okresie  zimowym osiąga bernikla  kanadyjska  (do  1300  ptakow,  jedyne znane stałe
zimowisko w Polsce).

Zagrożenia:

Najważniejsze  zagrożenia  to:  koszenie  trzciny,  rybołówstwo,  wędkarstwo,  urbanizacja,  odpady,  ścieki  -  zanieczyszczenie,  farmy
wiatrowe,  rozbudowa  portów,  transport  okrętowy,  infrastruktura  sportowa  i  rekreacyjna,  kempingi  i  karawaningi,  żeglarstwo,
zanieczyszczenie wód, tamy, wały, sztuczne plaże, regulowanie koryt rzecznych, zamulenie, powodzie, eutrofizacja. Obszar podlega
działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Istniejące obiekty i urządzenia związane z ochroną przeciwpowodziową oraz koryto
rzeczne  wymagają  utrzymywania  ich  w  należytym  stanie  technicznym.  Na  obszarze  będą  prowadzone  działania  zapewniające
swobodny spływ  wód oraz  lodu.  Przy  wykonywaniu  powyższych  zadań zachowana zostanie  dbałość  o  utrzymanie dobrego stanu
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ekologicznego doliny. Wykonywanie tych prac obejmuje różne fragmenty doliny rzecznej i nie ma istotnego wpływu na całość obszaru
Natura 2000.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Buki Mierzei Wiślanej - rezerwat przyrody
• Zatoka Elbląska - rezerwat przyrody
• Mierzeja Wiślana - park krajobrazowy
• Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej - park krajobrazowy
• Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Szkarpawy - obszar chronionego krajobrazu
• Obszar Chronionego Krajobrazu Ujścia Nogatu - obszar chronionego krajobrazu
• Obszar Chronionego Krajobrazu I województwa warmińsko-mazurskiego - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy gatunki zwierząt 
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

ptaki: gąsiorek,  muchołówka mała, jarzębatka ,podróżniczek,  dzięcioł średni, dzięcioł czarny,  zimorodek,  rybitwa zwyczajna (rzeczna),
rybitwa białowąsa,  rybitwa czarna, mewa mała, mewa czarnogłowa,  derkacz,  zielonka,  kropiatka,  błotniak łąkowy,  błotniak zbożowy,
błotniak stawowy, bielik, łabędź czarnodzioby (mały), łabędź krzykliwy, bocian biały, bąk, bączek, czapla biała, bielaczek, łęczak.

Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana 

powierzchnia 4.410 ha

Szczegółowe cele ochronne parku:
1. Zachowanie  zróżnicowania  geomorfologicznego,  charakterystycznych  cech  rzeźby  i  zróżnicowania  siedliskowego  Mierzei

Wiślanej,
2. Ochrona naturalnego charakteru brzegów i plaż oraz zachowanie naturalnego charakteru procesów brzegowych,
3. Utrzymanie warunków mikroklimatycznych umożliwiających lecznictwo uzdrowiskowe i wypoczynek nadmorski,
4. Ochrona siedlisk  ważnych  dla  zachowania  bogactwa  fauny,  w  szczególności  ważnych  miejsc  lęgowych  ptaków  a  także

rejonów ich odpoczynku i żerowania w okresie wędrówki i zimowania,
5. Ochrona reprezentatywnych obiektów kultury materialnej,
6. Zachowanie  charakterystycznych  cech  krajobrazu  Mierzei  Wiślanej;  leśnego  charakteru  mierzei,  naturalnych  plaż

nadmorskich, zróżnicowania pasa wydm nadmorskich oraz niskich wybrzeży nadzalewowych.

Mierzeja Wiślana powstała w wyniku procesów akumulacji w strefie brzegowej Bałtyku z materiałów naniesionych przez Wisłę i morze.
Rzeźbę terenu charakteryzują wzniesienia typu wydmowego o wysokości przekraczającej 20 m. Najwyższe wzniesienie występuje na
wschód od Krynicy Morskiej. Jest to wydma tzw. Wielbłądzi Garb o wysokości 49,5 m n.p.m.
Ogółem lasy stanowią około 80% powierzchni  tego Parku, jest to przeważnie bór sosnowy, miejscami mieszany z bukiem, dębem,
brzozą, olsą. Są to nasadzenia od połowy XIX w. w miejsce wylesionych lasów i borów mieszanych. Park obfituje także w zatorfione
zagłębienia terenu. Od strony morza występują zbiorowiska wysokich traw i muraw na piaskowych na wydmach wałowych.
Flora Parku to przede wszystkim:  21 gatunków roślin  naczyniowych,  podlegających całkowitej  ochronie gatunkowej m.in.  mikołajek
nadmorski, rokitnik zwyczajny, widłak goździsty i jałowcowaty oraz zimoziół północny; dwa gatunki porostów – brodaczka kępkowa i
brodaczka; 9 gatunków roślin naczyniowych podlegających ochronie częściowej m.in. konwalia majowa, bagno zwyczajne, marzanka
wonna. Ponadto rośnie tu wg niektórych źródeł  nawet ponad 670 gatunków roślin  naczyniowych,  w tym 60 gatunków uznanych za
zagrożone w Polsce i na Pomorzu oraz 59 gatunków roślin naczyniowych rzadko występujących w regionie lub charakterystycznych dla
znikających  w  kraju  siedlisk,  a  także  200  gatunków  porostów,  w  tym  41  gatunków  porostów  zagrożonych  w  Polsce  i  mających
pojedyncze stanowiska w kraju. 

Rośliny chronione
* arcydzięgiel litwor Angelica archangeiica ssp.litoralis * aster solny Aster tripolium
* bagno zwyczajne Ledum palustre    barwinek pospolity Vinca minor
   bluszcz pospolity Hedera helix    bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata
* fiołek torfowy Viola epipsila * gnidosz błotny Pedicularis palustris
   grążel żółty Nuphar lutea * grzybieńczyk wodny Nymphoides peltata
   grzybienie białe Nymphaea alba     kalina koralowa Viburnum opulus
   kocanki piaskowe Helichrysum arenarium    konwalia majowa Convallaria majalis

APP PURE A Tomasz Bobras , ul. Hubala 33/2, 80-289 Gdańsk, tel. 587 422 422, fax 58 742 18 18
opracował arch. arch. Tomasz Bobras, Jacek Kolaska data wrzesień 2013 strona 14



inwestor Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, z siedzibą 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13

temat
BUDOWA BUDYNKU MUZEALNEGO O FUNKCJI EKSPOZYCYJNEJ I MAGAZYNOWEJ WRAZ Z WEWNETRZNYM UKŁADEM DROGOWYM 

I OGRODZENIEM DLA CENTRALNEGO MUZEUM MORSKIEGO W GDAŃSKU – ODDZIAŁ: MUZEUM ZALEWU WIŚLANEGO 
W MIEJSCOWOŚCI KĄTY RYBACKIE UL. RYBACKA 64 
W MIEJSCOWOŚCI KĄTY RYBACKIE UL. RYBACKA 64 adres ul. Rybacka 64; 82-110 Sztutowo; dz. nr 538 obręb ewidencyjny 02

dokumentacja PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY branża ARCHITEKTURA 

* kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens * kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine
   kruszyna pospolita Frangula alnus * kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis
* listera sercowata Listera cordata  * lnica wonna Linaria odorata
* mikołajek nadmorski Eryngium maritimum * naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora
   nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum * paprotka zwyczajna Polypodium vulgare
* pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris * pomocnik baldaszkowy Chimaphila umbellata
   porzeczka czarna Ribes nigrum     marzanka wonna Galium odoratum
   rokitnik zwyczajny Hippophaeë rhamnoides * rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia
* salwinia pływająca Salvinia natans * tajęża jednostronna Goodyera repens
   turówka wonna Hierochloë odorata    turzyca piaskowa Carex arenaria
* wiciokrzew pomorski Lonicera periclymenum * widłak goździsty Lycopodium clavatum
* widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum    wilżyna bezbronna Ononis arvensis
   wilżyna ciernista Ononis spinosa    wilżyna rozłogowa Ononis repens* 
   włosienicznik (jaskier) baudota Batrachium baudotii * włosienicznik (jaskier) wodny Batrachium aquat
* zimoziół północny Linnaea borealis
*- gatunki pod ochroną ścisłą

Grzyby
* purchawica  olbrzymia Langermannia gigantea
* sromotnik fiołkowy Phallus hadriani
   gwiazdosz Geastrum sp.

*- gatunki pod ochroną ścisłą

Porosty
*brodaczka kędzierzawa  Usnea subfloridana  * brodaczka kępkowa Usnea hirta
* chrobotek alpejski Cladonia stellaris   * odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea
* odnożyca kępkowa Ramalina fastigiata  * odnożyca mączysta  Ramalina farinacea
* pawężnica psia  Peltigera canina  płucnica zielona Cetraria chloropchylla
* płucnik modry  Platismatia glauca * przylepka   Melanelia exasperta
* przystrumyczek pustułkowy Hypotrachyna revoluta * wabnica kielichowa Pleurosticta acetabulum
* włostka brązowa  Bryoria frucescens * złociszek jaskrawy Chrysothrix candelaris
* żółtnica chropowata Flawoparmelia ceperata

*- gatunki pod ochroną ścisłą

W Parku występuje ok. 40 gatunków ssaków, w tym 19 podlega ochronie, napotkać tu można ponad 200 gatunków ptaków, 7 płazów,
gady – żmija zygzakowata, zaskroniec, jaszczurka.
Spośród fauny wymienić należy dzika, sarnę, lisa, borsuka, daniela, wiewiórkę, zająca, jenota, bobra, kunę, gronostaja, łasicę, wydrę,
tchórza, jeża, kreta, ryjówkę, rzęsorka. 

Na terenie Parku w gminie Sztutowo, utworzono dwa rezerwaty: Kąty Rybackie i Buki Mierzei Wiślanej.
Rezerwat przyrody Kąty Rybackie – ptasi rezerwat przyrody na Mierzei Wiślanej (utworzony w 1957 r., o powierzchni 4,13 ha - obecnie
rozszerzony do 102,5 ha). Ochronie rezerwatu podlegają kormorany czarne i czaple siwe wraz z miejscami lęgowymi. Rezerwat stanowi
największą  kolonię  kormoranów na  obszarze  Polski  (spis  z  roku  2004  potwierdził  istnienie  ponad  11  tysięcy  gniazd).  Najbliższe
miejscowości to Kąty Rybackie i Sztutowo. Rezerwat stanowi drzewostan sosnowy w wieku 120-160 lat oraz sosny 100 lat od północy.
Teren pagórkowaty. Runo charakterystyczne dla boru sosnowego.
Rezerwat przyrody Buki Mierzei Wiślanej – leśny rezerwat przyrody na Mierzei Wiślanej (utworzony w 1962 r., o powierzchni 7 ha na
obszarze Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana. Ochronie rezerwatu podlega głównie buczyna pomorska (prawie 200-letnie buki,
dęby, świerki, brzozy). Znajdują się tu również stanowiska licznych gatunków roślin podlegających ochronie (m. in. konwalia majowa,
kruszyna pospolita i bluszcz pospolity). Sztucznie wprowadzony został modrzew europejski i sosna wejmutka. Najbliższe miejscowości
to Przebrno i Siekierki.

Źródła  danych:  pobrany  ze  strony  internetowej  Ministerstwa  Środowiska  /  Generalnej  Dyrekcji  Ochrony  Środowiska  i  materiałów
dotyczących obszarów NATURA 2000
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