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WSTĘP - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY WŁADYSŁAWOWO 

Gmina Władysławowo jest położona na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, przy czym fragment gminy obejmujący część 
położoną na wschód od miasta Władysławowo z miejscowością Chałupy, stanowi fragment Mierzei Helskiej. 
Granicami gminy są: 

 od strony północnej Morze Bałtyckie – linia podstawowa morza terytorialnego, (Rozporządzenie Rady 
Ministrów z 13.01.2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy 
morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczpospolitej Polskiej), 

 od południowego wschodu- brzeg Zatoki Puckiej, 

 od południa- gmina Puck i południowego zachodu- gmina Krokowa, 

 od wschodu- gmina Jastarnia. 
Władysławowo jest gminą miejsko – wiejską, znajdującą się w granicach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk –
Gdynia -Sopot, wyznaczonego w planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. 
Gmina Władysławowo wchodzi w skład powiatu puckiego wraz z gminami miejskimi Hel i Puck, gminą miejsko – 
wiejską Jastarnia i gminami wiejskimi Kosakowo, Krokowa, Puck. 
 

Schemat: Położenie Gminy Władysławowo 

 
 
Powierzchnia Gminy Władysławowo wynosi 4 224 ha (stan na 1.01.2018 r), w tym: 

 prawie 1/3 to obszar miasta Władysławowo o powierzchni 1 360 ha,  

 nieco ponad 2/3 to obszar wiejski o powierzchni 2 846 ha. 
Liczba ludności w Gminie Władysławowo wg danych Urzędu Miejskiego na dzień 30.09.2018 r., wynosi 14 980 
osób (osoby zameldowane na pobyt stały), z tego:  

 prawie 2/3 mieszkańców Gminy Władysławowo mieszka w mieście – 9 887 osób;  

 ponad 1/ 3 mieszkańców Gminy Władysławowo mieszka na obszarach wiejskich – 5 093 osoby. 
Zgodnie ze statutem gminy (uchwała nr XXIII/246/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 kwietnia 2016 r.), 
Gminę Władysławowo tworzą: 

 miasto Władysławowo, którego obszar został podzielony na administracyjne jednostki pomocnicze - 
osiedla: Cetniewo, Hallerowo, Śródmieście, Żwirowa, Szotland (obejmujące również część miasta na 
Mierzei Helskiej do Chałup). 

 oraz 7 sołectw (granice sołectw pokrywają się z granicami obrębów geodezyjnych): Karwia, Ostrowo, 
Jastrzębia Góra, Tupadły, Chłapowo, Chałupy, Rozewie. 

Główną sferą działalności gospodarczej na obszarze Gminy Władysławowo są szeroko rozumiane usługi 
turystyczne. Wg danych GUS w 2017 roku zarejestrowano 3335 podmiotów gospodarczych. Większość podmiotów 
– prawie 70%, prowadzi działalność gospodarczą związaną z obsługą turystów, tj. działalność związaną z 
zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. W lipcu 2018 r. zewidencjonowanych było około 17 450 miejsc 
noclegowych w 353 turystycznych obiektach noclegowych. Zdecydowana większość miejsc noclegowych – prawie 
77,6% to miejsca sezonowe, całoroczne miejsca noclegowe to nieco ponad 22,4% całej bazy noclegowej. 
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1. PODSTAWY PRAWNE, CEL, ZAKRES PROGNOZY I INFORMACJE 
O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY JEJ SPORZĄDZANIU 

1.1. Podstawa prawna opracowania, cel sporządzenia prognozy 

Prognoza oddziaływania na środowisko dokumentu – Projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Władysławowo opracowywanego na podstawie Uchwały 
nr XVIII/209/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławowo.  
Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zwane w dalszej części 
dokumentu Studium, jest wypełnieniem ustawowego obowiązku określenia polityki przestrzennej, w tym zasad 
zagospodarowania przestrzennego terenu gminy. Zgodnie z art. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, opracowanie studium jest zadaniem własnym gminy, realizowanym przez Burmistrza na mocy 
ustawy o samorządzie gminnym. Formalny zakres i tryb pracy nad Studium określa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami). 
Studium jest aktualizacją dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Władysławowo, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Władysławowa nr XLII/302/02 z dnia 30 stycznia 2002 r. 
 
Dokument projektu Studium gminy Władysławowo składa się z: 

1) Części tekstowej Studium:  

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Władysławowo- 
tekst 

 Synteza ustaleń studium uzasadnienie przyjętych rozwiązań 
 

2) Części graficznej Studium: 

 Mapa nr 1. Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania 
i uzbrojenia terenu  

 Mapa nr 2. Ochrona środowiska i jego zasobów, przyrody i krajobrazu, system ekologiczny gminy 

 Mapa nr 3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytków i krajobrazu 

 Mapa nr 4. Kierunki rozwoju systemów transportu, infrastruktury i zapewnienia bezpieczeństwa 

 Mapa nr 5. Kierunki zagospodarowania przestrzennego 
 
Podstawę prawną wykonania w/w Prognozy stanowi art. 46 oraz art. 51 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 247 z późn. zm.). 
Celem wykonania Prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko będących wynikiem 
realizacji Studium Gminy Władysławowo oraz ocena ich natężenia, a także określenie czy w należyty sposób został 
uwzględniony w ocenianym dokumencie interes środowiska przyrodniczego i kulturowego. 
Celem prognozy, opracowywanej równocześnie z projektem studium jest poszukiwanie i wskazanie możliwości 
rozwiązań planistycznych najkorzystniejszych dla środowiska i zdrowia ludzi, poprzez: 

 identyfikację i ocenę najbardziej prawdopodobnych wpływów na biofizyczne i zdrowotne komponenty 
środowiska określonego obszaru, jakie może wywołać realizacja dyspozycji przestrzennych zawartych  

 w ustaleniach projektu studium, 

 dyskusję i współpracę autora prognozy z autorem projektu studium celem eliminacji rozwiązań i ustaleń 
niemożliwych do przyjęcia ze względu na ewentualne negatywne skutki dla środowiska lub zagrożenie dla 
zdrowia mieszkańców, 

 poinformowanie podmiotów studium, tj. wnioskodawców, społeczność lokalną i organ samorządu 
o skutkach wpływu ustaleń studium dla środowiska przyrodniczego. 

1.2. Zakres merytoryczny prognozy 

Zakres niniejszej Prognozy został podyktowany wymaganiami ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko oraz ustaleniami Zamawiającego, który pismem RGNiGP.6720.1.2016/SUiKZP z dnia 
9 lutego 2016 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego 
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Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku wystąpił o ustalenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji 
wymaganych w Prognozie. 
W odpowiedzi: 

a) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem RDOŚ-Gd-PNII.411.13.4.2016.JK z dnia 10 
marca 2016 r. (do UM wpłynęło 17.03.2016 r.) uzgodnił przedłożony zakres i stopień szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do Studium, 

b) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku pismem SE.ZNS/490/12/BK/16 z dnia 2 marca 
2016 r. (do UM wpłynęło 8.03.2016 r.) uzgodnił przedłożony zakres i stopień szczegółowości informacji 
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do Studium. 

W prognozie przyjęto założenie oceny porównawczej przewidywanych zmian w środowisku w odniesieniu do 
istniejącego stanu prawnego i rzeczywistego. W oparciu o dostępną wiedzę skoncentrowano się na szczegółowym 
przeanalizowaniu wpływu wprowadzanych ustaleń studium (zapisów w studium oraz treści rysunku) na środowisko. 
Podstawowym materiałem do sporządzenia prognozy jest projekt studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Władysławowo. 

1.3. Zastosowane metody przy sporządzaniu prognozy 

Przy sporządzeniu prognozy zastosowano stacjonarno-analityczne metody prac. Materiały źródłowe do prognozy 
posłużyły w określeniu i zanalizowaniu stanu istniejącego. Dla potrzeb opracowania przeprowadzono wizję 
terenową. Ponadto zgromadzono i przeanalizowano materiały źródłowe dotyczące informacji o stanie środowiska 
naturalnego. 
W prognozie przyjęto założenie oceny porównawczej przewidywanych zmian w środowisku w odniesieniu do 
istniejącego stanu prawnego i rzeczywistego. W oparciu o dostępną wiedzę skoncentrowano się na szczegółowym 
przeanalizowaniu wpływu wprowadzanych ustaleń projektu Studium (zapisów w projekcie oraz treści rysunku) na 
środowisko. Podstawowym materiałem do sporządzenia prognozy jest projekt studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Władysławowo. 

1.4. Wykorzystane materiały 

 Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Władysławowo – 
sporządzone w Biurze Urbanistycznym PPP Sp. z o.o. w Gdańsku, 2019 r. 

 Kondracki J., 2000, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa; 

 Klimaszewski M., 1978, Geomorfologia ogólna, PWN, Warszawa; 

 Polityka ekologiczna państwa 2030 (projekt), Ministerstwo Środowiska – Warszawa 2019 r.; 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030, Gdańsk 2016; 

 Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 208-2021 z perspektywą do roku 2025, 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2018; 

 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022, Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego, Gdańsk 2016; 

 Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030), Ministerstwo Środowiska – 
Departament Ochrony Powietrza, Warszawa 2015; 

 Aktualizacja Krajowego programu zwiększania lesistości - synteza, Instytut Badawczy Leśnictwa – Zakład 
Zarządzania Zasobami Leśnymi, 2014; 

 Krajowy plan gospodarki odpadami 2022, Warszawa 2016; 

 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (V aktualizacja) – AKPOŚ 2017; 

 Polityka energetyczna Polski do 2030, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009; 

 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, Sejmik Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2021; 

 Strategia Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016-2025, Starostwo Powiatowe w Pucku, 2016; 

 Program ochrony środowiska dla Powiatu Puckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2025, 
Greenkey 2018; 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Władysławowo na lata 2017-2020 z uwzględnieniem 
perspektywy do roku 2024; 

 Rozbudowa toru podejściowego z powiększeniem jego szerokości i głębokości technicznej wraz z 
wykonaniem obrotnicy o średnicy 750 m w ramach modernizacji toru podejściowego do Portu Północnego 
w Gdańsku”, Transprojekt Gdański Sp. z o.o., Czerwiec 2015; 
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 Gatunki obce w Nadmorskim Parku Krajobrazowym, wyd. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych. 

2. ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA ORAZ JEGO POTENCJALNE ZMIANY 
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI DOKUMENTU 

2.1. Istniejący stan środowiska 

2.1.1. Warunki geomorfologiczne i rzeźba terenu 

Schemat: Geomorfologiczne jednostki krajobrazowe 

 
 
Na obszarze Gminy Władysławowo, ze względu na zmienność powierzchniowej budowy geologicznej i warunki 
geomorfologiczne, występują charakterystyczne, a jednocześnie unikatowe krajobrazy nadmorskie: 

 Kępa Swarzewska i Kępa Ostrowska, które są ostańcami wysoczyzny morenowej, ukształtowanymi 
przez akumulację lodowcową (gliny, piaski i żwiry wodnolodowcowe), głównie podczas ostatniego 
zlodowacenia; 

 Mierzeja Karwieńska i Półwysep Helski ( Mierzeja Helska), 

 Rynna Czarnej Wody (poza granicą Gminy łączy się z Rynną Płutnicy), które zostały wykształcone przez 
wody płynące pod lodowcem. Dna tych rynien erozyjnych wypełnione są osadami holoceńskimi, głównie 
torfowiskami. Od strony morza odcięte są strefą przybrzeżnych wydm (m.in. Mierzeją Karwieńską), które 
ciągną się do Słowińskiego Parku Narodowego. 

 Błota Przymorskie, ciągnące się w kierunku zachodnim na teren Gminy Krokowa, Równina Błot 
Przymorskich powstała po wycofaniu się krawędzi lądolodu ostatniego zlodowacenia na obszar 
południowego Bałtyku i reprezentuje ostatni etap rozwoju późnoglacjalnej sieci dolinnej Przymorza.  

 Torfowisko Bielawskie Błota należy do torfowisk wysokich właściwych, nazywanych kopułowymi lub 
bałtyckimi. Wytworzyło się w bezodpływowym zagłębieniu terenu, przy decydującym wpływie wód 
z opadów atmosferycznych. Stałe zabagnienie i związane z tym niedobory tlenu hamowały rozkład 
obumierających roślin. Ich szczątki w stanie mało zmienionym odkładały się jako torf. Torfowisko to jest 
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z natury płytkie, pokład torfu przed intensywną eksploatacją tylko wyjątkowo przekraczał 2 m miąższości, 
zalegając na piaszczystym podłożu. Jego odkładanie rozpoczęło się ok. 5 tysięcy lat temu. 

 Słone Łąki – równina nad Zatoką Pucką - niskie wybrzeża zalewowe zasilane wodami słodkimi 
(opadowymi, gruntowymi, powierzchniowymi) oraz słonymi wodami Zatoki pochodzącymi z okresowych 
zalewów sztormowych i podsiąkania. Spowodowało to wykształcenie specyficznych, unikalnych na skalę 
krajową, zasolonych siedlisk. 

 
Linia brzegowa obszaru Gminy Władysławowo, podobnie jak powierzchniowa budowa geologicznej i warunki 
geomorfologiczne, jest bardzo zróżnicowana:  

 Zachodni odcinek linii brzegowej (od ujścia Kanału Karwianka do wysokości zabudowań Ostrowo-Pustki) 
o długości 1,8 km jest płaską równiną nadbrzeżną z przewagą akumulacji nad erozją (Mierzeja 
Karwieńska).  

 Na wschód rozciąga się strefa przejściowa (długość 1,3 km) do wysokości pierwszych zabudowań 
Jastrzębiej Góry. 

 Odcinek wybrzeża od Jastrzębiej Góry do Cetniewa o długości 9,3 km to strefa aktywnego klifu. Stanowi 
ona jednocześnie północną krawędź Kępy Swarzewskiej. Wysokość ścian klifowych dochodzi do 50 m.  

 Odcinek od Centralnego Ośrodka Sportu w Cetniewie do nasady Płw. Helskiego o długości 2,3 km jest 
płaskim odcinkiem z przewagą akumulacji. W tej strefie występują największe przekształcenia 
antropogeniczne, głównie spowodowane wybudowaniem portu we Władysławowie.  

 Ostatni odcinek, od nasady Płw. Helskiego do granic gminy (długość 7,7 km), obejmuje jego zachodnią 
część. Jest to forma akumulacyjna, powstała w wyniku depozycji osadu niesionego wzdłuż brzegu przez 
prąd litoralny. Forma ta pierwotnie miała charakter akumulacyjny, jednakże obecnie ze względu na wpływ 
portu we Władysławowie ulega abrazji od strony otwartego morza.  

 Linia brzegowa od strony Zat. Puckiej to płaska równina akumulacyjna porośnięta roślinnością słonolubną. 
W strefie brzegowej Władysławowa występują dwa bardzo poważne problemy:  

 problem aktywnych osuwisk i poważnego zagrożenia osuwiskami w obrębie brzegów klifowych. Na terenie 
Gminy aktywnych jest 18 osuwisk - wszystkie znajdują się w obrębie brzegu klifowego od Jastrzębiej Góry 
po Władysławowo.  

 na Mierzei Helskiej problem zakłóconej akumulacji rumoszu niesionego przez prądy morskiego 
Większość osuwisk w strefie klifów została zakwalifikowana do kategorii stale czynnych. Największe znajdują się 
w rejonie Rozewia, gdzie nisza osuwiskowa ma 600 m długości i sięga do 200 m w głąb lądu. Najbardziej aktywne 
jest obecnie osuwisko w Jastrzębiej Górze na 134 km linii brzegowej. Osuwisko to zaktywizowało się w 1999 roku 
i od tamtego czasu ubytek na koronie klifu sięgnął ponad 30 m. Zwiększa się również średnie tempo cofania się 
brzegu abrazyjnego (krawędzi korony klifu) od 0,4 m/rok w latach 70-tych ubiegłego wieku, do 1,6 m/rok w latach 
1987-1992. Klif w Jastrzębiej Górze zbudowany jest w głównej mierze z trudno przepuszczalnych glin morenowych 
oraz iłów zastoiskowych, przewarstwionych przepuszczalnymi piaskami i żwirami. W dodatku w zachodniej części 
osady są zaburzone glacitektonicznie (fałdy i łuski). Błędy popełnione w projektowaniu i wykonaniu zabezpieczeń 
klifu oraz błędna gospodarka wodami opadowymi przyczyniły się do przyspieszenia procesów osuwiskowych, które 
przybrały charakter katastrofy budowlanej. 
Odmiennie zachowuje się odcinek klifu w Chłapowie (KCh). Tempo abrazji jest tu stosunkowo stabilne i wynosi 
około 1 m/rok. Różnice w porównaniu do KJG występują zarówno w budowie geologicznej, jak też sposobie 
zabezpieczania brzegu. KCh budują piaszczyste utwory miocenu i plejstocenu, które cechują się dobrą 
przepuszczalnością, dzięki czemu skutecznie drenują wody infiltrujące od powierzchni terenu. Dlatego też osuwiska 
rozwijają się tu głównie poprzez zsuwanie się niewielkich partii osadu, a kąt nachylenia zboczy waha się od 60 do 
30 stopni, czyli osiąga miejscami kąt naturalnego zsypu. Brak też jest zabezpieczających budowli 
hydrotechnicznych, które zakłócają naturalne procesy geologiczne i potęgują zniszczenia. 
 
Problem zakłóconej akumulacji rumoszu niesionego przez prądy morskie z zachodu na wschód występuje 
w pobliżu portu morskiego we Władysławowie. Wybudowany w latach 30-tych XX w. port zakłócił naturalny 
transport materiału przez prądy morskie wzdłuż brzegu, co w dalszej mierze zakłóciło również naturalny proces 
budowy Mierzei Helskiej. Wleczony materiał zaczął osadzać się częściowo przed wybudowaną opaską 
powiększając plażę na północny-zachód od portu. Część materiału zaczęła osadzać się również u ujścia portu 
zasypując tor podejściowy. W okolicach plaży i zarazem części nasadowej mierzei na południowy wschód od portu 
we Władysławowie, akumulacja materiału niesionego prądem zaczęła zanikać, co doprowadzało do ubytku brzegu. 
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Były już podejmowane prace zabezpieczające plażę na południowy wschód od portu. Planowane są również nowe 
prace polegające m. in. na odbudowę ostróg na odcinku od 0,3 km we Władysławowie do 12,3 km w Kuźnicy. 

2.1.2. Budowa geologiczna 

Obszar Pobrzeża Kaszubskiego, na terenie którego położona jest gmina Władysławowo, jest fragmentem Niżu 
Polskiego, gdzie w powierzchniowej budowie geologicznej dominują utwory kenozoiku. W odsłonięciach dominują 
osady plejstocenu. Tylko w Klifach Chłapowskich (KCh) odsłaniają się utwory neogenu (miocenu) in situ1. Jednakże 
położenie na południowym skraju platformy wschodnioeuropejskiej powoduje, że wgłębna budowa geologiczna 
cechuje się dużym zróżnicowaniem i miąższościami osadów począwszy od kambru. 
Gmina Władysławowo znajduje się w zasięgu wszystkich głównych zlodowaceń plejstocenu. Niemal wszędzie 
występują tutaj utwory czwartorzędu. Miąższość czwartorzędu wynosi zazwyczaj 30 - 80 m. 
Obszar Gminy mieści się w obrębie 2 arkuszy Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50 000 – 
Sławoszyno. Ze względu na zmienność powierzchniowej budowy geologicznej, obszar ten podzielono na 6 części: 
Kępę Swarzewską, Kępę Ostrowską, Rynnę Płutnicy, rynnę Czarnej Wody, Mierzeję Karwieńską i Płw. Helski. 
 

 Kępa Swarzewska jest to ostaniec erozyjny wysoczyzny morenowej o złożonej budowie geologicznej w 
zakresie czwartorzędu. Spąg czwartorzędu jest silnie zróżnicowany. Najwyżej jest położony we 
wschodniej części Kępy Swarzewskiej w rejonie Klifu Chłapowskiego (dalej KCh, gdzie dochodzi do 25 m 
n.p.m. Natomiast w jej zachodniej części obniża się sukcesywnie do 33 m p.p.m.2 Czwartorzędowa 
budowa Kępy Swarzewskiej różni się w części zachodniej i wschodniej. Część wschodnia ma stosunkowo 
prostą budowę geologiczną. Najnowsze badania w rejonie KCh wskazują, że odsłaniające się tam osady 
piaszczyste tworzyły się w dwóch głównych cyklach fluwialnych. Starszy cykl trwał od 310 do 280 tys. lat 
temu, a młodszy od 160 do 140 tys. lat temu. Powyżej wstępują w postaci nieciągłego poziomu iły 
zastoiskowe o miąższości do 3 m. Całość przykrywa glina lodowcowa z ostatniego zlodowacenia. Na 
glinie zalegają nieciągłe płaty piasków i żwirów wodnolodowcowych. Część zachodnia zbudowana jest 
głównie z glin lodowcowych, rozdzielonych żwirami i piaskami wodnolodowcowymi oraz iłów i mułków 
zastoiskowych. We wschodniej części występują pokrywy żwirowo-piaszczyste pochodzenia 
wodnolodowcowego, eksploatowane niegdyś w żwirowni we Władysławowie. W części zachodniej 
stwierdzono występowanie piasków teras pradolinnych. Na powierzchni występują też pokrywy 
holoceńskich piasków eolicznych. 

 Kępa Ostrowska jest to niewielki ostaniec wysoczyzny położony na zachód od Jastrzębiej Góry. 
Zbudowana jest głównie ze żwirów i piasków fluwioglacjalnych, rozdzielonych gliną lodowcową z 
ostatniego zlodowacenia o miąższości do 5 m. We wschodniej części występują holoceńskie piaski 
eoliczne, budujące pokrywy piaszczyste i kilkumetrowej wysokości wydmy. 

 Pradoliny Płutnicy i Czarnej Wody: Te struktury pochodzenia erozyjnego tworzą wspólny system i 
powstały w wyniku tych samych procesów. Ich rozwój był czteroetapowy. Podczas recesji ostatniego 
zlodowacenia wody subglacjalne, płynące pod ciśnieniem, erodowały szereg form typu rynien i dolin. Ich 
podłużne profile są nierówne. Największą formą jest rynna żarnowiecka, położona tuż na zachód od gminy 
Władysławowo. Przegłębienie w niej dochodzi do 308 m p.p.m. Rynna Czarnej Wody na zachód od Kępy 
Ostrowskiej jest płytsza i jej głębokość dochodzi do 50 m p.p.m. Drugim etapem było wypełnianie piaskami 
i żwirami deponowanymi w wyniku ukształtowania się odpływu pradolinnego wzdłuż krawędzi topniejącego 
lądolodu skandynawskiego. Ich miąższość dochodzi do 25 m. Kolejnym etapem było wypełnianie obniżeń 
piaskami jeziornymi, a następnie piaskami morskimi z transgresji Morza Bałtyckiego. Czwartym etapem 
było powstanie mierzei przybrzeżnej, która odcięła rozległą lagunę przybrzeżną. Na jej obszarze rozwinęła 
się akumulacja rzecznych mułków piaszczystych Płutnicy i Czarnej Wody i gytii jeziornych. Na nich trwała 
sedymentacja organiczna torfów w rozległych bagniskach (m.in. Błota Karwieńskie i Bielawskie). Na 
obszarze mierzei i wyżej położonych terasach rzecznych powstawały pokrywy i wydmy eoliczne. 

 Mierzeja Karwieńska: Stanowi ona najmłodszy etap rozwoju strefy brzegowej Morza Bałtyckiego. Zaczęła 
kształtować się pod koniec środkowoholoceńskiej transgresji Morza Bałtyckiego, gdy jego poziom był 
zbliżony do dzisiejszego. Wzdłużbrzegowy prąd litoralny dostarczał osadu z położonych bardziej na 
zachód obszarów abrazyjnych Forma to oddzieliła ówczesną lagunę morską od otwartego morza. Osady 

                                                           
1 Materiał znaleziony w pierwotnym położeniu formowania, osadzania 
2 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla obszaru Gminy Władysławowo, Zeszyt Nr 1 Geologia i morfologia 
ukształtowania powierzchni, Biuro Urbanistyczne PPP Sp. z o.o. 2018 r. M. Marciniak, R. Sokołowski. 
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mierzei spoczywają na piaskach morskich z początkowego etapu transgresji morskiej. Ich górną część 
stanowią wydmy nadbrzeżne o wysokości do kilkunastu metrów. Ulegają one okresowemu przerwaniu 
podczas wyjątkowo silnych sztormów i tworzą się wówczas stożki akumulacyjne po stronie odlądowej. 
Rozwój tej formy trwa do dnia dzisiejszego. 

 Półwysep Helski - forma ta wiekowo i pod względem procesów odpowiada Mierzei Karwieńskiej. Jest 
jednak formą znacznie większą i kontynuuje się dalej na wschód. Półwysep Helski jest barierą piaszczystą 
połączoną u nasady z lądem tak zwaną kosą. Osiąga łączną długość 35 km, z czego w obrębie Gminy 
Władysławowo znajduje się około 8 km. Składa się z dwóch części: Mierzei Helskiej (od Władysławowa do 
połączenia z Rewą Mew) i Cypla Helskiego. Mierzeja Helska zamyka od północy Zalew Pucki. Powstała 
podczas tzw. transgresji litorynowej Morza Bałtyckiego (ok. 5 tys. lat temu; Tomczak, 2005). Transgresja 
zalała dawne jezioro, które znajdowało się na miejscu dzisiejszego Zalewu Puckiego. Osady morskie z 
transgresji spoczywają bezpośrednio na piaskach i żwirach lodowcowych powstałych podczas ostatniego 
zlodowacenia. Na nich nadbudowana jest forma Płw. Helskiego. Tworzą ją osady piaszczyste o 
miąższości rzędu kilkunastu metrów. Podrzędnie występują też piaski drobnoziarniste, mułki i torfy. 
Półwysep Helski powstał w wyniku procesów rozwijających się w wyniku falowania normalnego i 
sztormowego morza bezpływowego. Głównie jest to transport wzdłużbrzegowy (prąd litoralny) oraz 
przemieszczanie rumowiska poprzecznie do brzegu. Materiał okruchowy pochodzi głównie z abrazji klifów 
Kępy Swarzewskiej. Składa się z sześciu głównych elementów: morskiego przybrzeża, plaży, wydm oraz 
stożków przelewowych (Rucińska-Zjadacz, Wróblewski, 2014). Profil poprzeczny pokazuje zasadniczą 
różnicę w morfologii i sposobie funkcjonowania strony odmorskiej i odzatokowej. Strona odmorska jest 
strefą transportu i akumulacji głównej części materiału okruchowego. Szczególną uwagę zwraca system 
podwodnych wałów, zwanych rewami, rozwijających się w strefie przybrzeża. Część lądowa jest 
nadbudowana przez wydmy eoliczne o wysokości do kilkunastu metrów. Strona odzatokowa ma odmienny 
profil. Tworzą ją przede wszystkim stożki przelewowe i znajdujące się pomiędzy nimi niewielkie torfowiska 
przybrzeżne. Stożki rozwijają się podczas silnych epizodów sztormowych, kiedy przerwaniu ulega główna 
część wału lądowego, a materiał piaszczysty jest przerzucany do Zalewu Puckiego i nadbudowuje jego 
osady lagunowe. Ten proces (obok przyrostu wzdłużnego), wraz z przemieszczaniem się wydm, jest 
odpowiedzialny za stopniową migrację Półwyspu Helskiego ku południowi. Migracja ta została praktycznie 
zatrzymana przez działalność człowieka. Powoduje to szereg niekorzystnych zjawisk, w tym redukcję 
szerokości półwyspu. 

2.1.3. Uwarunkowania klimatyczne 

W Rozewiu znajduje się stacja klimatologiczna IV rzędu sieci stacji meteorologicznych Państwowej Służby 
Hydrologiczno-Meteorologicznej. Dostępne dokładne dane dla tej stacji są szczątkowe i nie będą oddawać 
w całości charakteru klimatu dla tej części regionu. Dostępne dane obejmują dwudziestolecie 1951-1970 oraz lata 
1979-2008.  

 Temperatura powietrza: Porównując rozkład średnich miesięcznych temperatur powietrza na stacji 
Rozewie w latach 1951-1970 i w latach 1979-2008, można zauważyć nieznaczny wzrost tych temperatur. 
Przekłada się to na widoczny trend wzrostowy średniej rocznej temperatury. 

 Opady atmosferyczne: Porównując ze sobą dane na stacji Rozewie z lat 1951-1979 i 1979-2008 
zauważamy bardzo zbliżony do siebie rozkład rocznych opadów. W okresie wiosennym, wczesno 
wiosennym występują najniższe sumy opadów (luty, marzec), a najwyższe w okresie letnim (lipiec 
i sierpień). Zmniejszyła się amplituda opadów. W wcześniej pomiarach wynosiła ona 59 mm, była to 
różnica opadów z lutego i sierpnia. W ostatnich pomiarach, różnica ta wynosiła 41 mm. Zauważalny jest 
wzrost sumy średnich miesięcznych opadów na wiosnę i spadek sumy opadów w okresie letnim.  

 Wiatr: Według róży wiatrów opublikowanej dla stacji w Rozewiu najczęstszymi kierunkami, z których wieje 
wiatr są kierunki południowo-zachodni i zachodni. Z kierunku wschodniego wiatr wieje najrzadziej. 
W przypadku średnich rocznych prędkości wiatru można zauważyć jedynie pewnego rodzaju „stabilizację” 
średnich prędkości. Wg pomiarów, na początku XXI wieku, wyniki mieszczą się między 5,0 – 6,0 m/s. 

 Usłonecznienie: Z Mapy klimatycznej przedstawiającej uśrednione wartości usłonecznienia z wielolecia 
1971-2000 dla całego kraju możemy zauważyć, że gmina Władysławowo znajduje się w strefie ok. 1640 h. 
W skali całego kraju są to jedne z najwyższych wartości, jedynie północno-wschodnie i wschodnie obrzeża 
kraju mają większe sumy. Jeśli chodzi o polskie wybrzeże, to tereny Gminy Władysławowo, Hel oraz 
fragment wybrzeża koło Kołobrzegu posiadają najwyższe wartości usłonecznienia. 
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 Zachmurzenie – stopień pokrycia nieba przez chmury. Do jego określania stosuje się skalę oktantową od 0 
do 8 (8 oznacza pełne zachmurzenia, 0 - brak). Dane dotyczące średniego miesięcznego zachmurzenia 
na stacji Rozewie z lat 1989-2008 wskazują, że najmniej chmur, tj. zachmurzenie małe i umiarkowane - 
jest w maju (3,7), w dalszej kolejności w lipcu (3,9), w czerwcu (4,1) i sierpniu (4,1) oraz w kwietniu (4,3). 
Najbardziej zachmurzone miesiące to listopad (5,9) i grudzień (5,8) (przewaga zachmurzenia dużego).  

2.1.4. Surowce naturalne 

Gmina Władysławowo położona jest w rejonie występowania udokumentowanych lub potencjalnych złóż surowców 
mineralnych różnego typu. Udokumentowanym zespołem złóż, są sole potasowo-magnezowe i kamienne 
w utworach górnego permu. Pokłady mają miąższość około 300 m i spoczywają na głębokościach (strop) od 592 m 
w otworze JASTRZĘBIA GÓRA IG-2 do 674 m w otworze MIEROSZYNO IG-6. W wyniku prac poszukiwawczych 
udokumentowano następujące złoża: 

a) złoże soli kamiennych „Zatoka Pucka” nr 293SK, powierzchnia 10100 ha,  
b) złoże soli potasowo-magnezowych „Swarzewo” nr 248SP, powierzchnia 456 ha, 
c) złoże soli potasowo-magnezowych „Chłapowo” nr 250SP, powierzchnia 355 ha. 

Prace dokumentacyjne były prowadzone w latach 60-tych ubiegłego wieku. Obecnie prace poszukiwawcze soli 
potasowo-magnezowych oraz złóż polimetalicznych miedzi są prowadzone przez KGHM Polska Miedź S.A. Prace 
wiertnicze były prowadzone w ostatnich 3 latach na terenie gminy Puck i południowego skraju obszaru Gminy 
Władysławowo. Ich efekty nie są jeszcze znane. 
W utworach plejstocenu były dokumentowane złoża kruszyw naturalnych. Przykładem takiego złoża było złoże 
eksploatowane w południowo-zachodniej części miasta Władysławowo. Obecnie nie ma nowych prac 
dokumentacyjnych ani eksploatacji tego typu złóż w obrębie gminy. 
Na terenie Gminy Władysławowo nie występują udokumentowane kompleksy składowania dwutlenku węgla. 
 
Na terenie Gminy Władysławowo, nie wydobywa się żadnych surowców mineralnych ze złóż. Nie są również 
wyznaczone tereny czy obszary górnicze. 

2.1.5. Obszary zagrożone ruchami masowymi ziemi 

Do obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych na terenie Gminy Władysławowo zalicza się: 

 osuwiska, które powstały w obrębie brzegu klifowego3, 

 tereny zagrożone ruchami masowymi4, 
 
Ze względu na aktywność, osuwiska dzieli się na5:  

 aktywne ciągle, to osuwisko będące w ciągłym ruchu lub którego objawy aktywności występowały 
w trakcie prowadzenia rejestracji albo w ciągu co najmniej ostatnich 5 lat; 

 aktywne okresowo, to osuwisko, w obrębie którego objawy aktywności występowały w nieregularnych 
odstępach czasu, w ciągu ostatnich 50 lat; 

 nieaktywne to osuwisko, w obrębie którego nie obserwowano i nie udokumentowano objawów aktywności 
w ciągu co najmniej ostatnich 50 lat. 

Na terenie Gminy Władysławowo znajduje się łącznie 39 osuwisk, w tym 16 osuwisk aktywnych ciągle, 
16 aktywnych okresowo i 7 nieaktywnych. 
 
Tabela: Wykaz osuwisk  

L.p. 

Osuwiska aktywne ciągle Osuwiska aktywne 
okresowo 

Osuwiska nieaktywne 

Nr ID 
osuwiska 

Powierzchnia 
[m2] 

Nr ID  
osuwiska 

Powierzchnia  
[m2] 

Nr ID  
osuwiska 

Powierzchnia 
[m2] 

1 94471 525 96938 15 686 96765 6 051 

2 96234 26 545 94470 1 494 96761 4 576 

3 96235 5 315 94472 1 261 96937 28 721 

4 96236 24 503 96762 13 438 94470 7 557 

                                                           
3 Źródło: projekt SOPO (System Osłony Przeciw Osuwiskowej) prowadzony przez PIG-PIB, kwiecień 2019 r. 
4 Źródło: projekt SOPO (System Osłony Przeciw Osuwiskowej) prowadzony przez PIG-PIB, kwiecień 2019 r. 
5 Źródło „Kartografia geologiczna osuwisk” dr hab. Antoni Wójcik, doc. PIG, prof. UŚ. 
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5 96237 18 067 96755 5 938 96938 11 856 

6 96238 58 497 96940 27 140 94471 9 589 

7 96239 96 835 96760 9 013 94472 8 750 

8 96240 36 262 94442 1 224   

9 96241 26 193 96757 4 504   

10 96757 2 107 96756 5 286   

11 96758 5 115 94470 2 689   

12 96759 7 851 94471 1 596   

13 96760 14 361 96764 7 068   

14 96765 1 885 94472 3 255   

15 96766 20 534 96763 4 714   

16 96939 19 631 96766 5 135   
Źródło: projekt SOPO (System Osłony Przeciw Osuwiskowej) prowadzony przez PIG-PIB, kwiecień 2019 r. Państwowy Instytut 
Geologiczny jest w trakcie aktualizacji bazy danych o osuwiskach, w ramach aktualizacji Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej 
(PIG-SOPO).  

 
Według informacji uzyskanych z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego 
(kwiecień 2019 r.) „Informacje o lokalizacji, zasięgu i przebiegu granic osuwisk pozyskiwane są w wyniku prac 
terenowych poprzedzonych kameralną analizą materiałów archiwalnych. Kartowanie terenowe przeprowadzane jest 
w oparciu o najnowsze dostępne mapy topograficzne w skali 1:10 000. W pracach terenowych wykorzystywane są 
także odbiorniki GNSS. Dokładność wyznaczenia lokalizacji, określenia zasięgu i przebiegu granic osuwisk 
szacowana jest na około 10 m. Dokładność ta może się zmieniać w zależności od różnych czynników (skala 
trudności terenu, stan aktualności mapy topograficznej i innych wykorzystanych materiałów, jakość sygnału GNSS). 
Informacje o lokalizacji, zasięgu i przebiegu granic terenów zagrożonych pozyskiwane są w wyniku prac 
terenowych oraz eksperckiej analizy.” 
Do najbardziej zagrożonych terenów zaliczają się aktywne osuwiska, które powstały w obrębie brzegu klifowego, od 
Jastrzębiej Góry po Władysławowo. Największe problemy występują w rejonie klifu Jastrzębiej Góry, w obrębie 
którego znajduje się aktywne osuwisko, które jest jednym z najbardziej aktywnych osuwisk. W pobliżu osuwiska, 
w odległości kilku metrów, znajduje się zabudowa. Od czasu zaktywizowania się w 1999 roku osuwiska, ubytek na 
koronie klifu sięgnął ponad 30 m (Uścinowicz i in., 2014). Zwiększa się również średnie tempo cofania się brzegu 
abrazyjnego (krawędzi korony klifu) od 0,4 m/rok w latach 70-tych do 1,6 m/rok w latach 1987-1992 (Kramarska 
i in., 2011). W 2002 roku osunięciu uległo kilku metrów klifu wraz z częścią budynku. Od tamtej pory trwają spory 
związane m.in. z ustaleniem odpowiedzialności za spowodowane zniszczenia.  
Na pozostałym odcinku brzegu klifowego nie odnotowano zagrożeń osuwiskowych, które mogłyby powodować 
katastrofy budowlane. Aktywne osuwiska występują tu na terenach niezabudowanych lub oddalone na tyle, że 
w chwili obecnej nie stanowią zagrożenia. Nie znaczy to jednak, że zabudowania, które dzisiaj są w bezpiecznej 
odległości za kilkanaście lat nie będą zagrożone. Wszystko zależy od stopnia aktywności osuwisk, cofania się 
korony klifu oraz odpowiednich zabezpieczeń klifu. 
W bazie danych projektu SOPO znajduje się wykaz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemi. Wg 
dostępnych informacji, na terenie Gminy znajduje się 7 takich terenów i wszystkie zlokalizowane są pomiędzy 
Jastrzębią Górą a Władysławowem. 
Numery Kart rejestracyjnych terenów zagrożonych ruchami masowymi (KZTZ): 

 12920 KRTZ, 

 12921 KRTZ, 

 12922 KRTZ, 

 12923 KRTZ, 

 13378 KRTZ, 

 13379 KRTZ, 

 13381 KRTZ. 

2.1.6. Zasoby wodne 

Cieki wodne 

 Czarna Woda (Czarna Wda) - rzeka uregulowana o długości 20,396 km biorąca swój początek na 
zalesionych terenach niedaleko miejscowości Lisewo (gm. Krokowa), w odległości ok. 4 km na południe od 
Krokowej. W granicach Gminy Władysławowo znajduje się odcinek o długości ok. 6,3 km. Wzdłuż lewego 
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brzegu rzeki biegnie wał przeciwpowodziowy. Spadek rzeki, w granicach gminy jest niewielki - wynosi 
0,3‰. W Uproszczonej dokumentacji projektowej mowa jest, iż głębokość rzeki przekracza 1 m. 
Szerokość cieku w pobliżu mostu na drodze wojewódzkiej DW nr 215 wynosi ok. 8,5 m, w środkowym 
biegu jest to ok. 7,5 m. Wg map historycznych (na rycinie obok fragment mapy z ok. 1877 r.) pierwotnie 
Czarna Woda płynęła innym, naturalnym korytem, meandrując w dolinie rzeki, co przedstawiają jeszcze 
mapy z II poł. XIX w. (Czarnau Fl.). Obecnie rzeka płynie w sztucznym korycie. 

 Struga: Niewielki ciek mający swój początek na obrzeżach gminy, na południowy zachód od Chłapowa, 
niedaleko drogi pomiędzy Chłapowem, a Strzelnem. Całkowita powierzchnia zlewni wynosi 13,22 km2, 
w granicach gminy znajduje się 2,67 km2. Długość cieku w granicach gminy to ok. 330 m. 

 
Melioracje wodne:  
Największy kompleks urządzeń melioracji wodnych, tworzących polder znajduje się w zachodniej części Gminy 
Władysławowo w dolinie rzeki Czarna Woda. Polder Ostrowo – Karwia, obejmuje fragment pradoliny rzeki Czarna 
Woda (Czarna Wda), od miejscowości Czarny Młyn (gmina Puck), przez Jastrzębią Górę, Karwię po Karwieńskie 
Błota (gmina Krokowa). Polder zajmuje powierzchnię ok. 400 ha, z czego większość znajduje się na terenie gminy 
Władysławowo. 

 Kanał „A” Ostrowo-Karwia – przepływa przez użytki zielone w dolinie Czarnej Wody. Swój początek bierze 
poza granicami Gminy Władysławowo. Na terenie gminy znajduje się odcinek o dł. 5,7 km; 

 Kanał „C” Ostrowo-Karwia – swój początek bierze na terenie miejscowości Karwia, następnie przepływa 
przez użytki zielone, w kierunku wschodnim do połączenia z kanałem „A” Ostrowo-Karwia. Na ternie gminy 
przebiega na odcinku 2,3 km. Kanały zbierają wodę bezpośrednio z rowów melioracyjnych w obrębie całej 
pradoliny rzeki Czarnej Wody (Czarnej Wdy). Zebrane wody odprowadzane są do stacji pomp „Ostrowo”, 
a następnie przepompowywane do koryta rzeki Czarnej Wody (Czarnej Wdy); 

 Rowy melioracji wodnych: największa sieć rowów melioracyjnych, jako urządzeń melioracji wodnych (d. 
szczegółowych.) znajduje się praktycznie wyłącznie w części zachodniej Gminy Władysławowo, od 
Jastrzębiej Góry po Karwię. Rowy opisane są jako, np: R-573, R-K-81, R-A-17-2. Łączna długość rowów 
melioracyjnych w granicach gminy sięga ok. 60 km (59 137 km); 

 Stacja pomp Ostrowo znajduje się na północ od miejscowości Ostrowo, przy wale przeciwpowodziowym 
Czarnej Wody (Czarnej Wdy). Odprowadza ona wody z polderu Ostrowo-Karwia kanałami „A” i „C” 
Ostrowo-Karwia do rzeki Czarna Woda. Druga pompownia (stacja pomp) Karwia znajduje się tuż za 
granicą Gminy przy ujściu Karwianki. 

 
Tereny podmokłe, tereny bagienne 
Obszary o utrzymującej się dużej wilgotności, zalewane okresowo lub stale zabagnione występują głównie 
w pradolinie rzeki Czarna Woda oraz w strefie brzegowej Zatoki Puckiej w obrębie miasta Władysławowa. Wg map 
hydrograficznych cały teren pradolinny od Jastrzębiej Góry po Karwię (i dalej) oraz tereny wzdłuż Zatoki, znajdują 
się w strefie wysokiego poziomu wód gruntowych, gdzie poziom ten zalega na głębokości mniejszej niż 1 m. 
Mniejsze i pojedyncze powierzchnie terenów podmokłych znajdują się w okolicach Kępy Ostrowskiej. W granicach 
samego Ostrowa znajduje się miejsce o trudno przepuszczalnym podłożu, w granicach którego może stagnować 
woda. Podobne miejsca znajdują się również pomiędzy Jastrzębią Górą, a Chłapowem. Tam również zalegające w 
gruncie trudno przepuszczalne utwory spowalniają infiltrację wody w głąb profilu, przez co ta utrzymuje się na 
powierzchni. Sytuacja taka może występować podczas długotrwałych opadów lub podczas topnienia śniegu. Są to 
również obszary bezodpływowe, jak wynika z map hydrograficznych. 
 
Historyczne Jeziora Ostrowskie: Na archiwalnych mapach można zauważyć, iż na północ od Ostrowa 
znajdowały się dwa zbiorniki wodne (schemat poniżej). Przez oba przepływała Czarna Woda płynąca wówczas 
w swoim naturalnym korycie.  
W późniejszych latach zanikowi uległ najpierw większy zbiornik znajdujący się po wschodniej stronie, a następnie 
mniejszy. Na dzień dzisiejszy nie pozostał już żaden z nich. Przyczyną takiego stanu rzeczy, mogło być zamulenie 
zbiorników i ich sukcesywne zarastanie przy jednoczesnym braku zabiegów poprawiających ich stan. Przyczyną 
mogła być również zmiana biegu rzeki Czarnej Wody i puszczenie głównego nurtu wcześniej wybudowanym 
kanałem. W ten sposób zbiorniki były zasilane tylko przez okoliczne rowy melioracyjne, co mogło być 
niewystarczające i po prostu wyschły oraz zarosły. 
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Schemat: Jeziora Ostrów (Ostrowskie) na historycznych mapach, ok. 1875 r. 

 
Źródło mapy: http://igrek.amzp.pl/ - Mapy archiwalne Polski i Europy Środkowej 

 
Zasoby wód podziemnych 
W regionalizacji hydrogeologicznej (Atlas Hydrogeologiczny, Paczyński, 1995) obszar Gminy Władysławowo należy 
do regionu V - pomorskiego (subregion V.1 - przymorski). Cechuje się on obecnością zwykłych wód podziemnych 
w utworach kenozoiku, lokalnie narażonych na ascenzję6 zmineralizowanych wód z głębszych poziomów 
wodonośnych i ingresję wód morskich. Teren gminy leży poza wydzielonymi głównymi zbiornikami wód 
podziemnych nr 108, 109, 110, niemniej, jest zasobny w wody podziemne ze względu na stosunkowo duże roczne 
opady (średnie opady za wielolecie 1961-1993 to 679 mm, max. 895 mm, Sierżęga, Chmielowski, 2000). 
Na podstawie modułu zasobów dyspozycyjnych, stopnia izolacji głównego użytkowego poziomu wodonośnego oraz 
stratygrafii ujmowanych warstw wydzielono 3 jednostki hydrogeologiczne: 

 jednostka hydrogeologiczna 1aQIII obejmuje część niziny nadmorskiej – Bielawskie Błota i fragment 
Kępy Ostrowskiej na zachód od Jastrzębiej Góry. Użytkowy poziom wodonośny występuje w piaskach 
czwartorzędowych na głębokości przeważnie poniżej 5 m p.p.t., a w obrębie Kępy Ostrowskiej 5–15 m 
p.p.t.. Miąższość utworów wodonośnych wynosi 10–20 m, przewodność średnio 580 m²/24h, a wydajność 
potencjalna studni 50-70 m³/h. Brak izolacji na przeważającym obszarze i słaba izolacja (Kępa Ostrowska) 
decyduje o dość wysokim module zasobów odnawialnych 390 m³/24h*km2 i odpowiedniej do tego wartości 
zasobów dyspozycyjnych 273 m³/24h*km2. Poziom praktycznie nie posiada izolacji, dlatego też stopień 
podatności na zagrożenia zanieczyszczeniem z zewnątrz jest wysoki. Przez lata ze względu na niewielki 
stopień zamieszkania oraz ekstensywne użytkowanie rolnicze (łąki) realny stopień zagrożenia był 
znikomy.  

 jednostka hydrogeologiczna 2bQ/Tr II obejmuje obszar Kępy Swarzewskiej oraz pradolinę Płutnicy. 
Czwartorzędowy główny użytkowy poziom wodonośny występuje przeważnie na głębokości 15-50 m, 
lokalnie do 100 m przy południowo-wschodnim krańcu gminy. Miąższość utworów wodonośnych wynosi 
średnio 30 m, a w rejonie głębokiej rynny erozyjnej (Władysławowo-Cetniewo) od 60 m do 137 m. W tych 
rejonach przewodność przekracza 2000 m²/24h, średnio 900 m²/24h, a wydajność potencjalna studni 
wierconej osiąga wartość ponad 200 m³/h. Moduł zasobów odnawialnych i dyspozycyjnych wynosi 
odpowiednio 280 m³/24h·km² oraz 196 m³/24h·km². Woda występuje pod naporem. Poziom wodonośny 
jest dobrze izolowany. Jednostka obejmuje także kilka małych stref (poniżej 1 km² powierzchni), gdzie 
główny poziom wodonośny występuje w utworach trzeciorzędowych (Władysławowo - ujęcie „Szkuner”). 

 jednostka hydrogeologiczna 3cbTr II obejmuje pas terenu od Jastrzębiej Góry przez Chłapowo do 
zachodniej granicy miasta Władysławowo. Jest to strefa drenażu poziomu trzeciorzędowego w północno-

                                                           
6 ascenzja - Wznoszący (wstępujący) ruch wody podziemnej (często z dużej głębokości) w środowisku skalnym pod wpływem 
różnicy wysokości hydraulicznych (zazwyczaj poprzez strefy dyslokacyjne) Bocheńska T. (et al.) 2002 
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wschodniej części Kępy Swarzewskiej. Główny użytkowy poziom wodonośny występuje w piaskach 
trzeciorzędowych, głównie miocenu, lokalnie oligocenu na głębokości 50-100 m. Miąższość warstwy 
wodonośnej wynosi średnio 30 m, przewodność 480 m²/24h, wydajność potencjalna studni wierconej 50-
70 m³/h, lokalnie do 120 m³/h, a moduły zasobów odnawialnych i dyspozycyjnych odpowiednio 
143 i 110 m³/24h · km². Poziom wodonośny na obszarze jednostki jest dobrze i średnio izolowany. 

 
Główny poziom wodonośny 
Analiza warunków hydrogeologicznych wskazuje, że występują dwa poziomy wodonośne, czwartorzędowy 
i trzeciorzędowy, pozostające w ścisłej więzi hydraulicznej. Główny użytkowy poziom wodonośny, występuje 
w osadach czwartorzędowych. Tylko w północnej części gminy znaczenie użytkowe mają osady trzeciorzędowe. 
Trzeciorzędowy poziom wodonośny występuje na głębokości 50 –100 m. Miąższości wynoszą przeciętnie od kilku 
do około 20 m, a lokalnie osiągają 50 m.  
Bezpośrednia łączność hydrauliczna pomiędzy poziomami czwartorzędowym i trzeciorzędowym ma miejsce 
w północnej (Jastrzębia Góra) i wschodniej części obszaru (rejon Władysławowa), gdzie obydwa poziomy 
ujmowane są łącznie w jednej studni. W rejonach tych występują największe miąższości utworów wodonośnych 70 
– 124 m. W odpowiedniej proporcji do miąższości kształtuje się potencjalna wydajność studni wierconej 
przekraczająca 200 m³/h. Strefa wysokich wydajności potencjalnych (70 – 120 m³/h) występuje we wschodnich 
rejonach, znacznie mniejsze 30 – 50 m³/h w zachodnich i południowo – zachodnich.  
Kępa Swarzewska stanowi obszar zasilania poziomów wodonośnych i przepływu wód podziemnych ku strefom 
drenażu; morza Bałtyckiego i Zatoki Puckiej. W odniesieniu do głównego poziomu czwartorzędowego 
i trzeciorzędowego przeważa typ drenażu podmorskiego a w strefie występowania płytko zalegającej warstwy 
wodonośnej w piaskach holocenu na Półwyspie Helskim, drenażu brzegowego. Wody podziemne są także 
drenowane w pradolinie Płutnicy.  
Intensywna i zmienna w czasie (sezon letni) eksploatacja wód podziemnych ma miejsce na ujęciu w Jastrzębiej 
Górze (zatwierdzone zasoby eksploatacyjne – 430 m3/h), gdzie wielkość poboru wynosi od 489 do 3760 m3/24h, na 
ujęciu miejskim we Władysławowie (zatwierdzone zasoby eksploatacyjne – 1.100 m3/h) pobór zmienia się od 2 406 
do 7 663 m3/24h. W dwóch pierwszych przypadkach ujęcia czerpią wodę z połączonych poziomów 
czwartorzędowo-trzeciorzędowych. Ujęcie we Władysławowie zaopatruje w wodę miasto Jastarnia oraz osady 
Chałupy i Kuźnicę. 
Odmiennie kształtują się warunki hydrogeologiczne na obszarze Półwyspu Helskiego. W stropie występuje około 
10 m warstwa piasków holocenu zalegająca bezpośrednio na ponad 40 m serii piasków z płatami piasków 
pylastych plejstocenu. Utwory piaszczyste są zawodnione. Występowanie zwykłych wód podziemnych jest 
ograniczone do kilkumetrowej soczewy, o znikomych zasobach, pływającej na wodach słonych. W oparciu o dane z 
badań geofizycznych i hydrogeologicznych uznano, że poziom wodonośny w obrębie półwyspu nie spełnia 
warunków poziomu użytkowego. 
Wody ujmowane na obszarze Gminy Władysławowo mają generalnie jakość dobrą i trwałą. Dotyczy to szczególnie 
trzeciorzędowego poziomu wodonośnego, który ma dobra izolację od zanieczyszczeń powierzchniowych. Lokalnie 
przekroczone są wskaźniki najczęściej stężeń żelaza, manganu, azotu amonowego oraz wartości mętności i barwy 
w rejonie Bielawskich Błot. Nadmierny pobór w okresie letnim zaznacza się podwyższoną zawartością chlorków. 
Objawy zasolenia pompowanych wód na ujęciu wystąpiły zarówno w Jastrzębiej Górze jak i we Władysławowie 
(Frączek, 1998). Aktualnie ujęcie w Jastrzębiej Górze pobiera wodę z utworów czwartorzędowo i trzeciorzędowych 
z głębokości ok. 65 m. Zgodnie bieżącymi wynikami badań laboratoryjnych Powiatowej Stacji Sanitarno - 
Epidemiologicznej stwierdzono, że woda surowa z ujęcia posiada zapach siarkowodoru oraz podwyższoną 
zawartość żelaza i manganu (http://www.ekowik.com.pl) 

2.1.7. Warunki glebowe 

Na terenie gminy Władysławowo występują gleby strefowe oraz gleby śródstrefowe. Głównym czynnikiem 
charakteryzującym te gleby jest przede wszystkim geneza ich powstania. Gleby strefowe powstały w warunkach 
strefy klimatu umiarkowanego, w jakim leży Polska, natomiast śródstrefowe są zależne w głównej mierze od takich 
czynników jak: skała macierzysta czy zaleganie wód gruntowych. 
W przestrzennym rozkładzie występowania poszczególnych typów genetycznych gleb zauważa się wyraźny podział 
pomiędzy glebami w obrębie wysoczyzny, a terenami położonymi w obniżeniach dolinnych. 
Na terenie gminy Władysławowo możemy wyróżnić 4 typy gleb: 

 Gleby brunatne, gleby płowe, gleby bielicowe i gleby rdzawe wytworzone ze żwirów i piasków, 

 Gleby płowe, 
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 Gleby brunatne, 

 Czarne ziemie, 

 Gleby bagienne i półbagienne. 
Gminę można podzielić na zasadnicze dwie części z punktu widzenia przydatności gleb. Część centralna, od 
Jastrzębiej Góry w kierunku południowo-wschodnim, po Władysławowo, charakteryzuje się występowaniem gleb o 
lepszej przydatności rolniczej aniżeli tereny na zachód od Jastrzębiej Góry. 
W obrębie pierwszego terenu występują gleby kwalifikujące się głównie do klasy III i IV, rzadziej V i VI. Przeważają 
tam gleby, które wytworzyły się na glinach czy piskach gliniastych. 
Tereny położone na zachodzie, to grunty klas V, VI, rzadziej IV, które powstały w znacznej mierze na piaskach oraz 
na gruntach organicznych. 

2.1.8. Szata roślinna 

Roślinność potencjalna 
 
W obszarze Gminy Władysławowo występują następujące rodzaje zbiorowisk roślinności potencjalnej: 

a) Niżowy łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum) – występuje w brzeżnych strefach średnich i dużych 
dolin rzecznych, gdzie następuje akumulacja drobnoziarnistych osadów tworzących mady. Występuje 
również w zagłębieniach teras jeziornych na podłożu gliniastym z wysokim poziomem wód gruntowych. W 
drzewostanie brak dominującego gatunku, występuje wiąz, dąb, grab, lipa, klon, jabłoń czy topola. 
W bogatej warstwie podszytu, występują: czeremcha, głóg, bez czarny, kalina koralowa, dereń świdwa czy 
porzeczka. Warstwa zielna również bogata 

b) Żyzna buczyna niżowa (Melico-Fagetum) – zespół obejmujący swym zasięgiem m.in. Pobrzeża oraz 
Pojezierza Zachodnio- i Wschodniopomorskie, czyli tereny objęte zasięgiem pomorskiego stadium 
ostatniego zlodowacenia. Zespół silnie związany z formami morenowymi, szczególnie z morenami 
dennymi. Drzewostan zdominowany przez buka, z domieszką dębu bezszypułkowego, graba i jaworu. 
Warstwa krzewów słabo wykształcona.  

c) Uboga buczyna niżowa (Luzulo polosea-Fagetum) – zespół obejmujący swym zasięgiem północno- oraz 
południowo-zachodnią część nizinnej Polski. W skład wchodzą regiony nizin, pojezierzy i pobrzeży, ale też 
Roztocze, Góry Świętokrzyskie czy Wyżynę Krakowsko-Częstochowską. W drzewostanie dominuje buk, 
domieszkę może stanowić dąb. Warstwa krzewów słabo wykształcona. W runie występują formy trawiaste. 

d) Acydofilny pomorski las bukowo-dębowy (Fago-Quercetum petraeae) – zespół występujący głównie 
w północnej części Polski, głównie w obrębie form morenowych, rzadziej sandrowych, na glebach 
bielicowych, brunatnych bądź płowych. Dominującymi gatunkami są buk i dąb bezszypułkowy, domieszkę 
stanowią: sosna i brzoza. Słabo wykształcony podszyt oraz runo 

e) Kontynentalne bory mieszane sosnowo-dębowe (Querco-Pinetum) – zespół występujący na glebach 
zbudowanych przeważnie z piasków i żwirów pochodzenia wodnego, wodnolodowcowego lub 
lodowcowego (np. sandry, piaski rzeczne). W drzewostanie występuje sosna i dąb z domieszką brzozy, 
graba i osiki. W warstwie krzewów występuje: jarzębina, kruszyna czy leszczyna. 

f) Nadmorski bór sosnowy (Emetro nigri-Pinetum) – zespół występujący wzdłuż wybrzeża Morza 
Bałtyckiego, w pasie o szerokości „od kilkuset metrów do 1-3 km, wyjątkowo do ok. 5 km (okolice Łeby) 
lub 8 km (wyspa Uznam), głównie na mierzejach”7. W podłożu dominują utwory lekkie, piaszczyste, 
pochodzenia morskiego tworzące formy wydmowe – wydmy szare. Wytworzone na nich gleby to głównie 
arenosole, jako najuboższe siedliska, gleby bielicowe właściwe, glejobielicowe murszaste i torfiaste – na 
siedliskach wilgotnych. W drzewostanie dominuje sosna z domieszką brzozy, w podszycie występuje 
podrost sosny i brzozy, a także jarzębina, wierzba piaskowa. 

g) Wilgotne wrzosowiska atlantyckie (Sphagno-Ericetalia) – zespół kształtujący się zwykle na ubogich, 
zwykle wilgotnych siedliskach, które znajdują się pod wpływem klimatu atlantyckiego. Są to zbiorowiska 
nie torfotwórcze z przeważającym udziałem gatunków krzewinkowych, głównie wrzosu i domieszką 
wrzośca bagiennego. 

h) Zbiorowiska solniskowe (Thero-Salicornietea, Cakiletea maritimae) – zespół, w skład którego wchodzą 
silnie halofilne8 zbiorowiska solirodu oraz zbiorowiska roślin nitrofilnych9 i halofilnych kształtujących się na 
plażach. 

                                                           
7 Źródło: http://www.encyklopedialesna.pl/ 
8 słonolubne 
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Schemat: Zbiorowiska roślinności potencjalnej 

 

 
 
Roślinność rzeczywista 
Na terenie Gminy można wyróżnić kilka podstawowych zbiorowisk roślinnych. 
Lasy 
Skupiają się w trzech kompleksach - wzdłuż wybrzeża morskiego na odcinku od Karwi do Rozewia, na Półwyspie 
Helskim oraz na południe i wschód od miejscowości Ostrowo. 
Głównym gatunkiem występującym w lasach na terenie Gminy Władysławowo jest sosna zwyczajna. Drzewostan 
sosnowy, występujący głównie wzdłuż wybrzeża tworząc siedliska boru suchego (Bs) oraz boru świeżego (BŚw). W 
obrębie strefy klifowej Kępy Swarzewskiej występuje las mieszany świeży (LMŚw) i las świeży (LŚw), gdzie oprócz 
sosny duży udział stanowi buk. Lasy W okolicach Ostrowa po Tupadły tworzą siedliska borów mieszanych 
świeżych (BMŚw) i borów świeżych, a w obrębie rezerwatu Bielawa – bór mieszany wilgotny (BMw). 
 
Zadrzewienia i zakrzewienia 
Występują na terenach porolnych, w dolinie Czarnej Wody, w dolinach erozyjnych, w obrębie klifów, w strefie 
brzegowej Zatoki Gdańskiej. Są to zgrupowania o różnym stopniu sukcesji: 

 zadrzewienia wzdłuż kanałów melioracyjnych, 

 skupiska zadrzewień i zakrzewień w stopniu optymalnym sukcesji, 

 skupiska zadrzewień i zakrzewień w stopniu inicjalnym sukcesji. 
Skupiska te powstały w wyniku kolonizacji terenów przez drzewa i krzewy, zainicjowane w wyniku nasadzenia lub 
naturalnej sukcesji z reliktów roślinności leśnej, zebranej w formie enklaw lub tworzone pasmowo z roślin 
drzewiastych występujących w okolicy. Większość gatunków roślin spotykanych w tych formach zadrzewień 
i zakrzewień można spotkać w sąsiednich terenach leśnych. 
Z racji na rozproszony charakter przestrzenny w obrębie terenów rolniczych (podmokłych, błotnych) spełniają 
istotną rolę jako elementy wyspowe w lokalnych układach korytarzy ekologicznych.  
Łączą one dwa różne płaty siedlisk oraz umożliwiają przemieszczanie się osobników miedzy tymi płatami, co 
powoduje ograniczenie lokalnego wymierania i wzrost możliwości rekolonizacji. 
 

                                                                                                                                                                                         
9 azotolubnych 
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Tereny rolnicze 
Znajdują się m.in. w części centralnej w okolicach Chłapowa i południowo-zachodniego Władysławowa. Znajdują 
się tam najlepsze gleby pod uprawy rolne. Niewielkie powierzchnie znajdują się na południe od Karwii oraz 
w okolicy Ostrowa. 
 
Użytki zielone 
Zajmują tereny w Dolinie Czarnej Wody. Są to rozległe tereny, które rozciągają się w kierunku wschodnim (Gmina 
Krokowa) oraz na południe (Gmina Puck). Szczególnym przykładem użytków zielonych na terenie Gminy są Słone 
Łąki, czyli przymorskie łąki zalewane podczas spiętrzeń sztormowych wód Zatoki Puckiej. 
 
 
Zieleń miejska - parki, skwery, cmentarze 
Występuje w obrębie każdej miejscowości. Są to różnego rodzaju zespoły roślinne zaplanowane i utrzymywane. W 
obrębie mniejszych obiektów dominują niskie krzewy, byliny, w obrębie większych powierzchni występują już 
drzewa i duże krzewy. 
Na terenie Gminy znajduje się jeden park miejski we Władysławowie, liczne skwery, w tym skwery rekreacyjne. 
W skład zieleni miejskiej wchodzą również cmentarze, zarówno te czynne jak i nieczynne. 
 
Zbiorowiska synantropijne 
Roślinność ta będzie reprezentowana przez liczne gatunki roślin należące do zbiorowisk antropogenicznych 
występujących na polach oraz terenach ruderalnych. Pospolite będą zespoły roślinne chwastów upraw rolnych 
w obrębie całej gminy. Można wyróżnić: 

 roślinność agrarna, czyli fitocenozy związane z uprawami roślin polowych – znajdują się m.in. w części 
centralnej w okolicach Chłapowa i południowo-zachodniego Władysławowa. Znajdują się tam najlepsze 
gleby pod uprawy rolne. Niewielkie powierzchnie znajdują się na południe od Karwii oraz w okolicy 
Ostrowa; 

 roślinność segetalna – związana z uprawami polowymi, tworzą ją popularne chwasty jak chaber bławatek, 
mak polny; 

 roślinność ruderalna – występuje głównie wzdłuż dróg, rowów. Są to pospolite gatunki roślin zielnych, jak: 
pokrzywa, mniszek lekarski, dzikie maliny czy różnogatunkowe trawy, rosnące w pobliżu skupisk ludzkich. 

2.1.9. Powietrze atmosferyczne 

Gmina Władysławowo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, 
w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012, poz. 914), znajduje się w strefie pomorskiej, która 
podlega ocenie. Roczne oceny jakości powietrza w województwie pomorskim publikuje w formie raportów 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń atmosferycznych reguluje 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji 
w powietrzu (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 845).  
Według rocznej oceny jakości powietrza w województwie pomorskim - Raport za rok 2020, w strefie pomorskiej 
niedotrzymane zostały normy: 

 dopuszczalnego poziomu benzo(a)pirenu. 

 dopuszczalnego poziomu dla ozonu w przypadku celu długoterminowego (2020 r.). 
W 2020 r. przyjęta została Uchwała nr 308/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 w 
sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu 
zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu (Dz. U. z 2020, poz. 4231). 
Według powyższego Programu, na terenie miasta Władysławowo w latach 2013-2017 tylko raz został przekroczony 
średnioroczny poziom docelowy benzo(a)pirenu. W tym okresie nie stwierdzono przekroczeń pyłu PM10. 
 
Na utrzymanie stosunkowo dobrego stanu powietrza duży wpływ ma Elektrociepłownia gazowa we Władysławowie. 
Ze względu na rodzaj zasilania zakład jest unikatowy w skali Polski. Elektrociepłownia do produkcji energii 
elektrycznej i ciepła wykorzystuje gaz towarzyszący wydobyciu ropy naftowej z podmorskiego złoża B3 
eksploatowanego przez Petrobaltic. Gaz dostarczany jest do zakładu podmorskim rurociągiem łączącym go 
z platformą Baltic Beta. Wcześniej przed realizacją inwestycji gaz ten był spalany w pochodni na platformie.  
Rozpoczynając pracę w 2002 r. Elektrociepłownia spowodowała m. in. wyeliminowanie znacznej części małych 
kotłowni węglowych będących źródłem tzw. emisji niskiej i dodatkowo zmniejszyła ilość odpadów stałych (popioły, 
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żużel). Doprowadzany do elektrociepłowni gaz byłby spalany w obrębie rafinerii jako gaz stowarzyszony przy 
wydobyciu ropy naftowej, a tak jest on wykorzystywany jako paliwo do produkcji energii elektrycznej, cieplnej oraz 
gazu ciekłego propan-butan. Dzięki zagospodarowaniu dotychczas traconego w pochodni na platformie gazu 
elektrociepłownia podczas swojej pacy eliminuje zużycie ok. 75 tys. ton węgla rocznie:  

 produkcja energii elektrycznej – eliminacja zużycia 36 tys. ton węgla rocznie; 

 produkcja energii cieplnej – eliminacja zużycia 7 tys. ton węgla rocznie; 

 produkcja propanu-butanu – eliminacja zużycia 32 tys. ton węgla rocznie. 
Na terenie Gminy Puck, tuż za południową granicą Gminy Władysławowo znajduje się oczyszczalnia ścieków 
Swarzewo. Posiada ona status RIPOK (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych) – 
kompostownia przy oczyszczalni ścieków, gdzie procesom kompostowania podlegają głównie komunalne osady 
ściekowe, a odpady zielone i ogrodowe stanowią materiał strukturalny. W przypadku wystąpienia południowych 
wiatrów zapach z Oczyszczalni może docierać do zwartej zabudowy Władysławowa. Zapach ten może być dla 
niektórych osób nieprzyjemny i uciążliwy. Niestety odczuwanie zapachu przez ludzi jest względne i każda osoba 
może inaczej odczuwać ten sam zapach. Obecnie brak jest również aktów prawnych, które regulowałyby normy 
zapachowej jakości powietrza oraz określałyby metody jej oceny. 

2.1.10. Hałas – antropizacja środowiska przyrodniczego 

Na terenie Gminy Władysławowo głównymi źródłami hałasu są główne trasy komunikacyjne: 

 droga wojewódzka nr 216 relacji Reda – Władysławowo – Hel, klasa techniczna G- główna, 

 droga wojewódzka nr 215 relacji Władysławowo – Sulicice, klasa techniczna Z- zbiorcza,  

 linia kolejowa nr 213 relacji Reda – Hel. 
Dla dróg, dopuszczalne wartości określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 112). Sporządzona mapa akustyczna 
określa zasięg rozprzestrzeniania się hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN, które mają zastosowanie 
w prowadzeniu polityki długookresowej w zakresie ochrony przed hałasem. 

 LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu 
wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej, jako przedział czasu od godz. 6.00 do 
godz. 18.00), pory wieczoru (rozumianej, jako przedział czasu od godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz pory 
nocy (rozumianej, jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00). 

 LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu 
wszystkich pór nocy w roku (rozumianych, jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00). 

Ekspertyza Zarządu Dróg Wojewódzkich z 2013 roku wskazuje liczbę lokali mieszkalnych położonych przy 
ul. Gdańskiej, które są narażone na hałas: 

 w zakresie wskaźnika LDWN (55 – 70 dB) są to 324 lokale zamieszkałe przez 1 265 osób.  

 w zakresie wskaźnika LN (55 – 70 dB) jest to 206 lokali zamieszkałych przez 811 osób. 
Odnotowane przekroczenia wartości dopuszczalnych mieszczą się w przedziale 0-5 dB. Nie są to duże 
przekroczenia jednak występują wzdłuż prawie całego odcinka. Wg Programu ochrony środowiska przed 
hałasem10, „dla omawianego odcinka wskazane jest zastosowanie 2 istotnych środków pozwalających 
na ograniczenie negatywnego oddziaływania drogi. W pierwszej kolejności należy dokonać wymiany nawierzchni 
drogi wraz z zastosowaniem tzw. cichej nawierzchni. Jeżeli w dalszym ciągu zidentyfikowane zostaną 
przekroczenia wartości dopuszczalnych, koniecznym będzie zaprojektowanie odpowiednich ekranów 
akustycznych.”  

2.1.11. Obiekty negatywnie oddziaływujące na środowisko oraz życie ludzi 

Pole elektromagnetyczne 
Źródłami promieniowania na terenie Gminy Władysławowo są: 

 biegnące w południowej części miasta Władysławowa napowietrzne linie elektroenergetyczne i stacja 
elektroenergetyczna o napięciu znamionowym 110 kV- GPZ przy ul. Gdańskiej; 

 napowietrzne linie elektroenergetyczne i stacja elektroenergetyczna o napięciu znamionowym 110 kV, 

 urządzenia radiokomunikacji ruchomej lądowej, 

                                                           
10 Program ochrony środowiska przed hałasem na lata 2015 – 2019 z perspektywą na lata następne dla terenów poza 
aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich oraz wzdłuż odcinków dróg 
krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne 
oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN, SoundProf – Kraków 2014. 
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 instalacje radiolokacyjne i radionawigacyjne (wojskowe i portowe). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448) określa dopuszczalne poziomy pól elektrycznych 
i magnetycznych w środowisku, zróżnicowane dla terenów pod zabudowę mieszkaniową i dla innych miejsc 
dostępnych dla ludności. Ze względu na skomplikowany sposób ustalania bezpiecznych odległości od linii 110 kV, 
przyjmuje się, w oparciu o obliczenia dokonane dla ww. linii, że bezpieczna odległość budynków mieszkalnych 
od skrajnych przewodów linii napowietrznych wynosi ok. 20 m od osi linii. Dlatego wzdłuż linii na całej długości 
obowiązuje pas ograniczeń o szerokości 40 m – po 20 m od osi linii, gdzie zagospodarowanie terenu w obszarze 
pasa ograniczeń należy uzgodnić z zarządcą sieci. 
 
Urządzenia radiokomunikacji ruchomej lądowej (RRL) – źródła pól elekromagnetycznych głównie z zakresu 
mikrofalowego: 

 częstotliwości pracy sieci dyspozytorskich RRL w zakresie radiofalowym (do 300 MHz) - radio-taxi, 
pogotowie, serwisy, budownictwo, służby ochrony itd., 

 częstotliwości pracy sieci dyspozytorskich RRL w zakresie mikrofalowym (300 MHz – 300 GHz): pasmo 
ogólnokrajowe (telefonia komórkowa NMT, kolej, służby państwowe, w tym policja, dyspozytorska sieć 
trankingowa energetyki i gazownictwa, telefonia komórkowa (Plus GSM, T-Mobile (d. Era GSM), Orange, 
PLAY), telefonia komórkowa III generacji (UMTS), w tym anteny aparatów komórkowych i radiotelefonów 
(CB-radio), 

 inne częstotliwości wykorzystywane w pracy sieci dyspozytorskich RRL oraz abonenckich (RDA) 
w zakresie mikrofalowym (300 MHz – 300 GHz): układy radioliniowe wykorzystywane do komunikacji 
pomiędzy stacjami bazowymi, układy nadawcze systemów RDA, 

Na podstawie art. 26, ust. 1, pkt 5 Ustawy Prawo ochrony środowiska, Państwowy monitoring środowiska (PMŚ) 
obejmuje, uzyskiwane na podstawie badań monitoringowych, informacje w zakresie promieniowania jonizującego 
i pól elektromagnetycznych. Okresowe, coroczne badania poziomów PEM w środowisku prowadzi wojewódzki 
inspektor ochrony środowiska. Pomiary w Gminie Władysławowo prowadzone były w latach 2014 i 2011 
na ul. Błękitnej Armii. Badania przeprowadzone w 2011 i 2014 roku wykazały, że dopuszczalne wartości 
skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości od 
3 MHz do 300 GHz (dla miejsc dostępnych dla ludności) nie zostały przekroczone. 
 
Instalacje radiolokacyjne i radionawigacyjne wojskowe i portowe: dwie lokalizacje w mieście Władysławowie, jedna 
lokalizacja w Chłapowie oraz radar w kapitanacie portu we Władysławowie. Dla tych obiektów brak jest dostępnych 
danych dotyczących wielkości wytwarzanego promieniowania elektromagnetycznego. 

2.1.12. Odporność środowiska na degradacje 

Środowisko przyrodnicze w skutek działalności człowieka poddawane jest stałemu procesowi degradacji. Skutki 
działań człowieka w środowisku można klasyfikować ze względu na ich zasięg przestrzenny, czas trwania, 
częstotliwość występowania, skalę i charakter oraz skutki dotyczące zasobów nieodnawialnych. Czynniki 
antropopresji oddziaływają negatywnie na komponenty abiotyczne i biotyczne oraz strukturę i funkcjonowanie 
systemu przyrodniczego. W ujęciu historycznym proces niszczenia przyrody zapoczątkowany został przez 
człowieka różnymi formami eksploatacji zasobów przyrody, następnym czynnikiem była urbanizacja - eliminacja 
dzikiej przyrody z miejsc zasiedlanych oraz jej fragmentacja. W konsekwencji powyższego pojawiają się różnego 
rodzaju zanieczyszczenia. 
Pod pojęciem odporności rozumie się najczęściej taką progową wartość parametrów otoczenia systemu 
przyrodniczego, przy której system się nie zmienia lub zmiany są odwracalne po ustaniu zakłócenia. 
Wykonując ocenę odporności środowiska na antropopresję szczególnie pożądane jest posiadanie wiarygodnych 
informacji dotyczących: 

 struktury (budowy) środowiska przyrodniczego; 

 procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym, czyli jego funkcjonowania; 

 stanu zagospodarowania i użytkowania środowiska; 

 skutków zmian w środowisku przyrodniczym, także tych o charakterze degradacyjnym, występujących 
w przeszłości i obecnie, a pośrednio także antropogenicznych źródeł oddziaływania na środowisko. 

Regeneracje można najogólniej zdefiniować jako powrót środowiska do stanu zbliżonego do tego, jaki występował 
przed wystąpieniem presji na środowisko. 
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Stopień odporności poszczególnych elementów środowiska na czynniki pochodzenia poza antropogenicznego, 
zależny jest od ich budowy geologicznej, stosunków wodnych, występującej szaty roślinnej. Najmniej odporne na 
bodźce kinetyczne są tereny o największym nachyleniu terenu, w tym przede wszystkim, erozją wodną 
i osuwaniem się mas ziemnych (m.in. klify). Roślinność na zboczach często stanowi ich stabilizację, dlatego 
powinna zostać zachowywana. Zniszczenie jej może spowodować ewolucją środowiska i dalsze uruchomienie 
procesów erozyjnych. 

2.2. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu 
Studium 

Zmiany w środowisku Gminy Władysławowo można prognozować na podstawie obserwowanych obecnie tendencji. 
Potencjalnie zagrożone są tereny nieprzekształcone zlokalizowane wokół zwartych struktur osadniczych-zespołów 
zabudowy poszczególnych miejscowości. 
 
Jednym z głównych celów sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 
Gminy Władysławowo jest wyznaczenie systemu ekologicznego Gminy Władysławowo z elementami 
zapewniającymi zachowanie powiązań przyrodniczych w Gminie Władysławowo: obszary tworzące korytarz 
ekologiczny Gminy (z zakazem zabudowy) oraz obszary tworzące system zielonej infrastruktury na terenach 
zabudowy. 
W przypadku niesporządzenia studium, utrudnione i nieskoordynowane byłyby działania w zakresie kształtowania 
zagospodarowania i zabudowy, obejmujące fragmenty miejscowości. Mogłoby to doprowadzić do utraty ciągłości 
systemu ekologicznego w Gminie, powstanie przeszkód uniemożliwiających swobodną migracje organizmów, 
zwłaszcza w obrębie terenów zurbanizowanych. 
 
Sporządzane Studium dopuszcza przekształcenia struktury funkcjonalno-przestrzennej, która wpływa na rozwój 
zabudowy o różnych funkcjach w różnych rejonach obszaru Gminy z uwzględnieniem różnorodnych uwarunkowań 
przyrodniczo- krajobrazowych, występujących w Gminie. Wskazane obszary wyróżniające się przyrodniczo, gdzie 
w Studium wprowadza się zakaz zabudowy chroni wskazane cenne obszary. 

3. ANALIZA PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTNIEJĄCYCH Z PUNKTU 
WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTU STUDIUM Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW 
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY 

3.1. Formy ochrony przyrody na terenie Gminy Władysławowo 

Na terenie Gminy Władysławowo znajdują się następujące obszary i obiekty chronione na podstawie ustawy 
o ochronie przyrody: 

 fragment Nadmorskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną; 

 fragment Bielawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; 

 6 obszarów (lub ich fragmenty) sieci Natura 2000; 

 4 rezerwaty przyrody; 

 6 pomników przyrody. 

3.1.1. Park krajobrazowy wraz z otuliną 

Część lądowa Nadmorskiego Parku Krajobrazowego obejmuje całość Półwyspu Helskiego oraz wąski pas 
wybrzeża morskiego, ciągnący się od Białogóry (gm. Krokowa) do Władysławowa wraz z obszarem Karwieńskich 
Błot. Na południe od Władysławowa granica Nadmorskiego Parku Krajobrazowego obejmuje przymorskie 
fragmenty Kępy Swarzewskiej i Puckiej, pradolinnych obniżeń Płutnicy i Redy do miejscowości Mechelinki. 
Powierzchnia Parku w granicach Gminy Władysławowo wynosi ok. 750 ha. W celu zabezpieczenia Parku przed 
zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka jest wyznaczona otulina Parku. 
W Nadmorskim Parku Krajobrazowym11 występują wszystkie typy brzegów morskich charakterystyczne dla 
południowego Bałtyku: 

                                                           
11 źródło: http://npk.org.pl 
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 wybrzeża klifowe powstałe w wyniku abrazji wysokiego brzegu przez fale morskie (np. Klif Chłapowski, Klif 
w Jastrzębiej Górze), 

 wybrzeża wydmowe ukształtowane w wyniku akumulacyjnej działalności fal morskich i przybrzeżnych 
prądów morskich (np. odmorski brzeg Półwyspu Helskiego), 

 niskie wybrzeża zalewowe związane z występowaniem w pasie przybrzeżnym Zatoki Puckiej równin 
torfowych lub równin organogeniczno-mineralnych na Półwyspie Helskim (np. Słone Łąki). 

Charakterystyczna rzeźba terenu i związane z nią występowanie określonych siedlisk powoduje, że flora 
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego jest bardzo bogata i zróżnicowana. Spotkać tu można rzadkie w skali kraju 
zespoły roślin halofilnych (słonolubnych), psammofilnych (charakterystycznych dla piasków wydmowych) oraz 
torfowiskowych, związanych z wysokim torfowiskiem atlantyckim. Ponad 40% powierzchni Parku pokrywają lasy. 
W większości są to zbiorowiska borowe, m.in. charakterystyczny dla wybrzeża bór bażynowy. Na terenie Parku 
występuje malina moroszka, będąca reliktem borealnym oraz woskownica europejska, która osiąga tu wschodnią 
granicę swojego zasięgu. Zróżnicowanie ekosystemów na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego stwarza 
dogodne warunki życia wielu gatunkom zwierząt. Jest to miejsce szczególnie ważne dla ptaków - Półwysep Helski 
jest miejscem intensywnych przelotów podczas jesiennej i wiosennej migracji (południowo - bałtycki szlak 
wędrówek ptaków), a płytkie wody Zatoki Puckiej umożliwiają masowe zimowanie licznym gatunkom. Na terenie 
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego znajdują się również miejsca lęgowe bardzo rzadkich ptaków Polski – 
łęczaka, ostrygojada, ohara i pliszki cytrynowej. Do niedawna gnieździł się tutaj biegus zmienny z wymierającego 
nadbałtyckiego podgatunku Calidris alpina schinzii. 

Schemat: Nadmorski Park Krajobrazowy wraz z otuliną i Bielawski Obszar Chronionego 
Krajobrazu 

 

 
Uchwała Nr 142/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie Nadmorskiego 
Parku Krajobrazowego, zmieniona Uchwałą Nr 444/XLII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 
21.12.2017 r. na terenie Parku wprowadza zakazy, wskazane w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku 
o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 55 z późniejszymi zmianami), z których najważniejsze 
to:  

1) zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: 
a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, 
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy 

normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 
ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, 

- z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej. Zakaz nie dotyczy: 

 obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, gdzie dopuszcza się uzupełnianie zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej, pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegów wód, określonej 
poprzez połączenie istniejących budynków na przylegających działkach; 
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 istniejących siedlisk rolniczych - w zakresie uzupełniania istniejącej zabudowy o obiekty niezbędne do 
prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania dotychczasowej linii zabudowy od 
brzegów wód; 

 istniejących obiektów letniskowych, mieszkalnych i usługowych, zrealizowanych na podstawie 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc przed dniem 1 stycznia 
2004 r. - gdzie dopuszcza się modernizację istniejącego zainwestowania poprzez: rozbiórkę, rozbiórkę 
i budowę, nadbudowę o poddasze użytkowe w celu poprawy standardów ochrony środowiska oraz 
walorów estetyczno-krajobrazowych, pod warunkiem niezwiększania powierzchni zabudowy, a także 
nieprzybliżania zabudowy do brzegów wód oraz dopuszcza się przebudowę istniejącego zainwestowania”; 

 budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych służących celom parku 
krajobrazowego”. 

2) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od krawędzi brzegów klifowych oraz 
w pasie technicznym brzegu morskiego; zakaz nie dotyczy lokalizowania nowych obiektów budowlanych w 
nadzatokowej części pasa technicznego brzegu morskiego w określonych w obowiązujących studiach 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin granicach zwartej zabudowy 
miejscowości: Chałupy, Jastarnia, Jurata, Kuźnica i Hel. Zakaz nie dotyczy: 

 lokalizowania nowych obiektów budowlanych w nadzatokowej części pasa technicznego brzegu 
morskiego w określonych w obowiązujących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin granicach zwartej zabudowy miejscowości: Chałupy, Jastarnia, Jurata, Kuźnica i Hel; 

 istniejących obiektów letniskowych, mieszkalnych i usługowych, zrealizowanych na podstawie 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc przed dniem 1 stycznia 
2004 r. - gdzie dopuszcza się przebudowę i modernizację istniejącego zainwestowania w celu poprawy 
standardów ochrony środowiska oraz walorów estetyczno-krajobrazowych, pod warunkiem nie 
zwiększania powierzchni zabudowy, ilości miejsc pobytowych a także nie przybliżania zabudowy do 
brzegów wód i krawędzi brzegów klifowych; 

 odcinków plaż nadmorskich (poza otulinami rezerwatów przyrody), na których dopuszczalne jest 
lokalizowanie w trybie art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 
1333) sezonowych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 150 m2; 

 budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych służących celom parku 
krajobrazowego”.  

W marcu 2019 r. Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku, jako organ sporządzający, 
przystąpił do opracowania Planu ochrony Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Obowiązek sporządzenia planu 
ochrony wynika z art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Wykonawcą projektu planu jest Narodowa Fundacja 
Ochrony Środowiska. Przewidywany termin przygotowania planu ochrony NPK to wrzesień 2021 roku. Plan 
ochrony przyjmuje w drodze uchwały Sejmik Województwa Pomorskiego. Plan ochrony będzie uwzględniał wyniki 
audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, co skutkuje tym, że plan ochrony określi nowe zasady ochrony 
poszczególnych stref na terenie NPK, w szczególności zasady stosowania zakazów wymienionych w art. 17 ust. 
1 a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 

3.1.2.Obszar chronionego krajobrazu 

Forma 
ochrony 
przyrody 

Podstawa prawna 
utworzenia 

Cele ochrony Obowiązujące przepisy 

Bielawski 
Obszar 

Chronionego 
Krajobrazu 

Uchwała Nr 
424/XXXV/21 

Sejmiku 
Województwa 

Pomorskiego z dnia 
26 lipca 2021 r. w 

sprawie 
Bielawskiego 

Obszaru 
Chronionego 

Krajobrazu (Dz. 

Bielawski Obszar Chronionego Krajobrazu 
ze względu na wyróżniający go krajobraz 

charakteryzujący się unikatowymi walorami 
przyrodniczymi oraz znaczącą rolą w 
układzie ponadregionalnym poprzez 

pełnienie funkcji korytarza  ekologicznego, a 
także możliwość zaspokajania potrzeb 

związanych z turystyką i wypoczynkiem. 
Celem ochrony jest zachowanie w stanie 

niezmienionym naturalnych ekosystemów. 

Cele ochrony i zakazy 
obowiązujące w Bielawskim 

OChK zostały określone 
w Uchwale Nr 424/XXXV/21 

Sejmiku Województwa 
Pomorskiego z dnia 26 lipca 

2021 r. w sprawie 
Bielawskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu 
(Dz. Urz. Woj. Pom. 2021, 

poz. 3095) 
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Urz. Woj. Pom. 
2021, poz. 3095) 

3.1.3. Rezerwaty przyrody 

Na terenie Gminy Władysławowo są cztery rezerwaty (lub ich fragmenty): 

 rezerwat "Bielawa", 

 rezerwat „Dolina Chłapowska" wraz z otuliną, 

 rezerwat "Słone Łąki" wraz z otuliną,   

 rezerwat "Przylądek Rozewski". 

Schemat: Rozmieszczenie rezerwatów i ich otulin 

 
 

Forma 
ochrony 
przyrody 

Podstawa 
prawna 

utworzenia 
Cele ochrony Zagrożenia Obowiązujące przepisy 

Rezerwat 
przyrody 
„Bielawa” 

Rozporządzen
ie Nr 8/2005 
Wojewody 
Pomorskiego 
z dnia 30 maja 
2005 r. (Dz. U. 
W. P. nr 59, 
poz. 1110). 
Dla rezerwatu 
nie 
ustanowiono 
otuliny. 

Celem ochrony jest 
zachowanie torfowiska 
wysokiego typu 
bałtyckiego 
z charakterystyczną dla 
niego roślinnością, 
stanowiącego ostoję 
ptactwa wodno-błotnego. 
W rezerwacie występuje 
liczna grupa gatunków 
rzadkich, narażonych na 
wyginięcie oraz gatunków 
roślin chronionych. Obszar 
jest ostoją ptaków wodno-
błotnych o randze 
krajowej, gniazdują tu 
m.in. ptaki uznane za 
zagrożone wyginięciem 
w Europie oraz zaliczone 
do cennych w skali 
Pomorza Gdańskiego 

- trwałe przesuszenie 
terenu przez system 
kanałów 
odwadniających, pożary 
i ekspansję nalotów 
drzew i krzewów. 
Zacienienie stanowisk 
charakterystycznych 
i cennych składników 
flory charakterystycznej 
dla torfowiska 
wysokiego;  
 
- zadrzewienie 
obszarów otwartych, 
będących miejscem 
lęgowym i żerowiskiem 
dla ptaków wodno-
błotnych. 

 Brak planu ochrony12, na 
mocy Zarządzenia RDOŚ 
w Gdańsku z dnia 6.11.2017 
r. w sprawie ustanowienia 
zadań ochronnych dla 
rezerwatu przyrody 
„Bielawa”, ustanowiono 
zadania ochronne na okres 
4 lat. W wyżej wymienionym 
Zarządzeniu zawarto 
identyfikację i ocenę 
istniejących i potencjalnych 
zagrożeń wewnętrznych 
i zewnętrznych oraz sposoby 
eliminacji lub ograniczania 
tych zagrożeń i ich skutków, 
jak również opis sposobów 
ochrony czynnej 
ekosystemów oraz gatunków 
roślin i zwierząt, z podaniem 
rodzaju, rozmiaru i lokalizacji 

                                                           
12 http://gdansk.rdos.gov.pl/rezerwaty-przyrody 
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poszczególnych zadań. 

Rezerwat 
przyrody 
„Dolina 

Chłapowska” 

Zarządzenie 
Nr 150/2000 
Woj. Pom. 
z dnia 
4.08.2000 r. 
(Dz. U. WP Nr 
79, poz 479) w 
sprawie 
uznania za 
rezerwat 
przyrody 
„Dolina 
Chłapowska”, 
wraz z otuliną 
rezerwatu (o 
pow. 47,82 ha)  

Rezerwat krajobrazowy - 
Ochroną objęty jest obszar 
nadmorskiej doliny 
erozyjnej wraz 
z charakterystyczną 
roślinnością, Długość 
wąwozu wynosi około 
500 m, a jego wyraźnie 
wcięte dno miejscami 
osiąga głębokość przeszło 
40 m. Dolina 
charakteryzuje się dużym 
spadkiem, różnica 
poziomów między górnym 
odcinkiem a wylotem na 
plażę wynosi 50m. 
W rezerwacie występują 
cenne gatunki flory i fauny, 
stanowiska gatunków 
objętych ochroną. Obszar 
rezerwatu jest dogodnym 
miejscem gniazdowania 
wielu gatunków ptaków 

W latach dwudziestych 
XX wieku dolina została 
przecięta nasypem, po 
którym biegnie tzw. 
Droga Nadmorska. Pod 
nasypem 
poprowadzono ponad 
50 m tunel pełniący 
funkcje komunikacyjne i 
hydrologiczne.  
Zagrożeniem dla 
rezerwatu jest 
zanieczyszczenie wód 
ściekami z terenu 
Chłapowa, silne 
zaśmiecenie terenu, 
będące konsekwencją 
intensywnej penetracji 
rezerwatu przez 
turystów. Negatywne 
skutki niesie także 
wprowadzanie 
zabudowy mieszkalnej 
w bezpośrednim 
sąsiedztwie rezerwatu.  

Dla rezerwatu Dolina 
Chłapowska nie obowiązuje 
plan ochrony13. Na mocy 
Zarządzenia RDOŚ 
w Gdańsku z dnia 29 lipca 
2016 r. w sprawie 
ustanowienia zadań 
ochronnych dla rezerwatu 
przyrody „Dolina 
Chłapowska”, ustanowiono 
zadania ochronne na okres 
2 lat. W ww. Zarządzeniu 
zawarto identyfikację i ocenę 
istniejących i potencjalnych 
zagrożeń wewnętrznych i 
zewnętrznych oraz sposoby 
eliminacji lub ograniczania 
tych zagrożeń i ich skutków, 
jak również opis sposobów 
ochrony czynnej 
ekosystemów z podaniem 
rodzaju i rozmiaru 
poszczególnych zadań.  

Rezerwat 
przyrody 

„Słone Łąki” 

Zarządzenie 
Nr 173/99 
Wojewody 
Pomorskiego 
z dnia 30 
listopada 
1999r.(Dz.U. 
W.P. nr 131, 
poz. 1129). 
Dla rezerwatu 
przyrody 
Słone Łąki 
utworzono 
otulinę o 
powierzchni 
16,02 ha. 

Rezerwat łąkowy, 
obejmujący brzeg Zatoki 
Puckiej, której wody w 
wyniku spiętrzeń 
sztormowych utworzyły 
niskie wybrzeże zalewowe. 
Rezerwat powołano w celu 
ochrony i zachowania łąk 
halofilnych, rzadkich 
gatunków roślin 
słonolubnych - źródłem 
zasolenia są słonawe 
wody Zatoki Puckiej. 
Rezerwat i przyległa do 
niego Zatoka Pucka są 
miejscem lęgowym 
gatunków ptaków 
zasiedlających zbiorowiska 
halofilne, szuwaru 
trzcinowego i 
oczeretowego. W okresie 
przelotów gromadzą się tu 
ptaki wodno-błotne i 
wróblowate 

Zaniechanie 
ekstensywnej 
gospodarki 
pastwiskowej, które 
umożliwiało 
rozprzestrzenianie się 
trzciny i gatunków 
łąkowych w zbiorowiska 
łąk halofilnych, jak 
również zmiany 
stosunków wodnych - 
nadmierne 
przesuszenie może 
spowodować spadek 
zasolenia i ustępowanie 
gatunków słonolubnych, 
natomiast 
podwyższenie poziomu 
wody spowoduje 
zabagnienie obszaru 
i wkraczanie gatunków 
szuwarowych w miejsce 
zbiorowisk łąkowych 
i solniskowych. 

Dla rezerwatu Słone Łąki nie 
obowiązuje plan ochrony. Na 
mocy Zarządzenia 
Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska 
w Gdańsku z dnia 
17.11.2017 r. w sprawie 
ustanowienia zadań 
ochronnych dla rezerwatu 
przyrody „Słone Łąki”, na 
okres 5 lat. W Zarządzeniu 
zawarto identyfikację i ocenę 
istniejących i potencjalnych 
zagrożeń wewnętrznych 
i zewnętrznych oraz sposoby 
eliminacji lub ograniczania 
tych zagrożeń i ich skutków, 
jak również opis sposobów 
ochrony czynnej 
ekosystemów i gatunków 
roślin z podaniem rodzaju, 
rozmiaru i lokalizacji 
poszczególnych zadań. 

Rezerwat 
przyrody 

Zarządzenie 
Ministra 

Rezerwat typu 
krajobrazowego powstał, 

Wybrzeże klifowe 
powstało w wyniku 

Dla obszaru rezerwatu nie 
obowiązuje plan ochrony14, 

                                                           
13 http://gdansk.rdos.gov.pl/rezerwaty-przyrody 
14 http://gdansk.rdos.gov.pl/rezerwaty-przyrody 
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„Przylądek 
Rozewski” 

Pow. 
rezerwatu 
12,15 ha” 

Leśnictwa 
i Przemysłu 
Drzewnego 
z dnia 10 
stycznia 
1959 r. (MP Nr 
13, poz. 48). 
Dla rezerwatu 
nie utworzono 
otuliny. 

aby zachować fragment 
wybrzeża klifowego, który 
porasta przeszło stuletni 
las mieszany z udziałem 
buka Fagus sylvatica  oraz 
by chronić stanowisko 
jarząba szwedzkiego 
Sorbus intermedia. Na 
terenie rezerwatu 
odnotowano 196 gatunków 
roślin naczyniowych, 
w tym narażone 
na wymarcie w skali kraju. 
W okresie migracji można 
tu zaobserwować wiele 
gatunków drobnych 
ptaków. Znajduje się tu 
obszar lęgowy kruka. 

abrazyjnej działalności 
fal morskich Bałtyku. 
Obecnie klif jest 
martwy, gdyż w latach 
20. ubiegłego wieku 
proces abrazji został 
zatrzymany 
przez zbudowanie 
betonowej opaski. 
Rezerwatowi zagrażają 
głównie intensywny 
ruch turystyczny 
w okresie letnim 
powodujący znaczne 
zniszczenie pokrywy 
roślinnej w pobliżu 
szlaku oraz silne 
zaśmiecenie terenu, 
nieprzemyślana 
infrastruktura 
turystyczna 
w bezpośrednim 
sąsiedztwie. 

nie ustanowiono także zadań 
ochronnych. 
 

3.1.4. Obszary Natura 2000 

Specjalne Obszar Ochrony Siedlisk 
Na terenie Gminy Władysławowo znajduję się trzy obszary Natura 2000 (bądź ich fragmenty) - Specjalne Obszary 
Ochrony Siedlisk: 

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Kaszubskie Klify” PLH220072 – w całości; 

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk "Zatoka Pucka i Półwysep Helski" PLH220032 

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Bielawa i Bory Bażynowe” PLH220063. 
Dla żadnego z tych obszarów nie sporządzono planu zadań ochronnych, ani planu ochrony15. 

Schemat: Obszary Natura 2000 - Rozmieszczenie Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk 

 
 
 

                                                           
15 http://gdansk.rdos.gov.pl 
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Forma 
ochrony 
przyrody 

Podstawa 
prawna 

utworzenia 
Charakterystyka obszaru Cele ochrony, zagrożenia 

Specjalny 
Obszar 

Ochrony 
Siedlisk 

„Kaszubskie 
Klify” 

PLH220072 
 

Decyzja 
Komisji 

Europejskiej 
z dnia 10 styc
znia 2011 r. 
w sprawie 

przyjęcia na 
mocy 

dyrektywy 
Rady 

92/43/EWG 
czwartego 

zaktualizowan
ego wykazu 

terenów 
mających 

znaczenie dla 
Wspólnoty 

(notyfikowana 
jako dokument 

nr C(2010) 
9669)(2011/64

/UE) 

ostoja obejmuje 9-kilometrowy 
odcinek brzegu klifowego na 

obszarze od Władysławowa do 
Jastrzębiej Góry, zlokalizowany 

na północnowschodniej 
i północnej krawędzi 

wysoczyzny morenowej - Kępy 
Swarzewskiej. Do obszaru 

włączone zostały przylegające 
do klifu fragmenty wierzchowiny 
wraz z rozcięciami erozyjnymi 
(Wąwóz Chłapowski, Łebski 
żleb, Lisi Jar, Strondowy Jar) 

oraz teren plaży. Cechą 
charakterystyczną obszaru jest 
jego rzeźba, mająca charakter 

polodowcowy, będąca stale 
modyfikowana przez 
współczesne procesy 

morfogenetyczne - abrazję 
i procesy zboczowe. Większość 

klifów ma charakter aktywny. 
Porasta je unikatowa, zależna 

od abrazji i czynników 
siedliskowych, roślinność 

pionierska, murawowa 
i zaroślowa. Charakterystyczne 

jest występowanie rzadkich 
gatunków flory, związanych ze 
specyficznymi, nadmorskimi 
warunkami siedliskowymi. 

Na obszarze Kaszubskich Klifów zidentyfikowano 
8 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 

92/43/EWG. Są to m.in. koniczyna łąkowa 
Trifolium pratense subsp. maritimum, przelot 

zwyczajny Anthyllis vulneraria subsp. maritima, 
groszek łąkowy Lathyrus pratensis subsp. 

maritimum. Specyficznym gatunkiem 
występującym na tym obszarze jest rokitnik 

Hippophaë rhamnoides, którego naturalny zasięg 
krajowy jest ograniczony niemal wyłącznie do 

klifów. Unikatowe walory krajobrazowe posiadają 
również doliny erozyjne. W Lisim Jarze i Łebskim 

Żlebie na zacienionych, stromych zboczach 
wykształciły się zbiorowiska kwaśnej i żyznej 
buczyny, licznie występuje tu także bluszcz 

pospolity Hedera helix. W Strondowym Jarze 
i Wąwozie Chłapowskim na zboczach 

o ekspozycji południowej i południowo-wschodniej 
wykształciły się murawy napiaskowe. 

Zagrożenia (wysoki poziom): 

 wydeptywanie i nadmierne użytkowanie, 

 kempingi i karawaning, 

 tereny zabudowane i zurbanizowane oraz 
związane z nimi odpady i ścieki, 

 sztormy, 

 prace związane z obroną przed aktywnością 
morza i ochroną wybrzeży. 

Specjalny 
Obszar 

Ochrony 
Siedlisk 
"Zatoka 
Pucka i 

Półwysep 
Helski" 

PLH220032 
 

Decyzja 
Komisji z dnia 
13 listopada 

2007 r. 
przyjmująca, 

na mocy 
dyrektywy 

Rady 
92/43/EWG, 

pierwszy 
zaktualizowan

y wykaz 
terenów 

mających 
znaczenie dla 

Wspólnoty, 
(notyfikowana 
jako dokument 
C(2007)5043)(
2008/25/WE). 

Obszar obejmuje Półwysep 
Helski wraz z Zatoką Pucką 

Wewnętrzną oraz fragmentem 
wybrzeża, aż 82,88 % to obszar 

morski. 
Na obszarze występuje duża 

różnorodność zbiorowisk 
roślinnych. Dominują murawy 
napiaskowe, bory sosnowe, 

acidofilne dąbrowy, a w ujściach 
pradolin -  roślinność nieleśna 

z przewagą łąk słonoroślowych. 
W Zatoce Puckiej występują łąki 

podwodne. Spotkać można 
także rzadkie (często w postaci 

odrębnych podgatunków 
i odmian), niekiedy reliktowe, 
gatunki flory i fauny, związane 
ze specyficznymi, nadmorskimi 

warunkami siedliskowymi. 
 

Celem ochrony jest zachowanie dużej, płytkiej 
zatoki morskiej i związanych z nią specyficznych 
nadmorskich biotopów. Jest to jedyne w Polsce 
miejsce występowania siedliska 1160. Łącznie 

zidentyfikowano tu 15 rodzajów siedlisk 
z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 

Wymienia się wśród nich takie obszary jak: łąki 
podmorskie w strefie sublitoralnej, płytkie ujścia 
rzek, duże płytkie zatoki, morskie ławice małży, 
kidzina na brzegu morskim, bagienne solniska 

nadmorskie, inicjalne stadia nadmorskich wydm 
białych, nadmorskie wydmy białe, lasy mieszane 
na wydmach nadmorskich, zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe, kwaśne buczyny, grąd subatlantycki. 

W rejonie Zatoki Puckiej stwierdzono także 
występowanie 7 gatunków zwierząt i 1 rośliny, 

tj. lipiennika Loesela Liparis loeselii, z załącznika 
II Dyrektywy Siedliskowej. Należy też wskazać, że 

jest to miejsce najliczniejszych w Polsce 
obserwacji i złowień migrujących ssaków 

morskich: foki szarej i morświna. Obszar jest 
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także ważny dla migrujących ptaków wodno-
błotnych – jest miejscem ich odpoczynku 

i zimowania. 
Do najpoważniejszych zagrożeń zalicza się 

zanieczyszczenie wód, uciążliwości hałasu, presję 
rekreacyjną i turystyczną (w tym wydeptywanie, 
transport czy budownictwo wypoczynkowe), jak 

również plany lokowania elektrowni wiatrowych na 
wybrzeżu, ale również zagrożenia naturalne, jak 

sztormy. 

Specjalny 
Obszar 

Ochrony 
Siedlisk 

„Bielawa i 
Bory 

Bażynowe” 
PLH220063 

Decyzja 
Komisji z dnia 

10 stycznia 
2011 r. w 
sprawie 

przyjęcia na 
mocy 

dyrektywy 
Rady 

92/43/EWG 
czwartego 

zaktualizowan
ego wykazu 

terenów 
mających 

znaczenie dla 
Wspólnoty 

(notyfikowana 
jako dokument 

nr C(2010) 
9669)(2011/64

/UE). 

Obszar położony jest pomiędzy 
Jastrzębią Górą, Sławoszynem 

i Parszkowem, na północ od 
Ostrowa. Granica obejmuje 

współczesną pozostałość kopuły 
rozległego torfowiska (blisko 600 
ha), które wraz z sąsiadującymi 
z nim na wschodzie jeziorkami 
dystroficznymi tworzy kompleks 
torfowisk, nazywany tu Bielawą 
lub Bielawskimi Błotami. Jest to 

jedno z większych torfowisk 
wysokich typu bałtyckiego 

w Polsce. Ponadto, w granicy 
obszaru znajdują się przyległe 
od zachodu i południa wilgotne 

łąki i łęgi oraz okalający 
torfowisko od północy pas wydm 

nadmorskich. Torfowisko 
wysokie właściwe wytworzyło 

się w bezodpływowym 
zagłębieniu terenu, przy 

decydującym wpływie wód z 
opadów atmosferycznych. 

Obszar charakteryzuje się współwystępowaniem 
gatunków o atlantyckim oraz borealnym typie 
zasięgu. Występuje tu aż 323 gatunki roślin, 
z czego 15 gatunków objętych jest całkowitą 

ochroną prawną, 5 figuruje na czerwonej liście 
roślin zagrożonych w Polsce, 21 gatunków 

znajduje się na czerwonej liście flory naczyniowej 
Pomorza Gdańskiego. 

Na obszarze otaczającym kopułę torfowiska 
znajduje się 11 siedlisk z Załącznika I Dyrektywy 

Siedliskowej, w tym jeziorka dystroficzne 
z udziałem gatunków wysokotorfowiskowych 

i bażyny czarnej Empetrum nigrum. Znajdują się 
tu także 2 siedliska priorytetowe - bory i lasy 
bagienne i niewielkie płaty łęgów olszowych. 
W ostatnim 50-leciu mocno przekształcona 

została krawędź kopuły torfowiska: od zachodu 
i południa znajdują się dwa duże rowy 

melioracyjne: Kanał Bielawa i Kanał Ameryka, 
a po północnej krawędzi torfowiska biegnie pas 

przeciwpożarowy o szerokości ok. 20 m, 
ze względów bezpieczeństwa stale utrzymywany 

w ugorze. 
Zgodnie z Załącznikiem II Dyrektywy Siedliskowej 
na obszarze Bielawskich Błot występuje traszka 

grzebieniasta oraz zespół cennych bezkręgowców 
wodnych, takich jak ważka Leucorrhinia. Spotkać 

można również pluskwiaka Notonecta lutea, 
bardzo rzadko występującą w Polsce wodopójkę –

 Hydrachna geographica oraz rzęsorka 
mniejszego Neomys anomalus, umieszczonego 

w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Do 
najważniejszych zagrożeń należą: 

 tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane, 

 pozbywanie się obojętnych chemicznie 
materiałów, 

 polowania, 

 wysychanie, osuszanie terenów bagiennych, 

 międzygatunkowe interakcje wśród roślin – 
konkurencja, 

 ewolucja biocenotyczna, sukcesja, obce 
gatunki inwazyjne,  

 pożary. 
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Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków 
Na terenie Gminy Władysławowo znajdują się trzy obszary Natura 2000 (bądź ich fragmenty) - Obszary Specjalnej 
Ochrony Ptaków: 

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Zatoka Pucka" PLB220005; 

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Bielawskie Błota" PLB220010; 

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Przybrzeżne wody Bałtyku” PLB990002. 
Dla obszaru Natura 2000 Bielawskie Błota PLB220010, jako jedynemu na terenie Gminy Władysławowo, 
ustanowiono plan zadań ochronnych - Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z 
dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bielawskie 
Błota PLB220010). 

Schemat: Obszary Natura 2000 - Rozmieszczenie Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków 

 
 

Forma 
ochrony 
przyrody 

Podstawa 
prawna 

utworzenia 
Charakterystyka obszaru 

Cele ochrony 
Zagrożenia 

Obszar 
Specjalnej 
Ochrony 
Ptaków 
"Zatoka 
Pucka" 

PLB220005 

Rozporządzen
ie Ministra 

Środowiska 
z dnia 21 lipca 

2004 r. 
w sprawie 
obszarów 
specjalnej 
ochrony 

ptaków Natura 
2000 

OSO obejmuje wody Zatoki Puckiej 
i część głębszych wód Zatoki 

Gdańskiej, położonej na wschód od 
niej. Obejmuje również wybrzeża 

zalewowe znajdujące się m.in. 
w rejonie Władysławowa - aż 

98,66 % to obszar morski. 

Celem jej ochrony jest zachowanie miejsca 
masowego zimowania, koncentracji podczas 
migracji oraz gniazdowania licznych, często 
rzadkich gatunków ptaków. Występuje tu co 
najmniej 28 gatunków ptaków z Załącznika 
I Dyrektywy Ptasiej, 11 gatunków z Polskiej 

Czerwonej Księgi (PCK). 
Za najpoważniejsze zagrożenia uważa się 

zrzuty oczyszczonych ścieków komunalnych, 
niosących duży ładunek biogenów. 

Negatywny wpływ niesie ze sobą również 
masowa rekreacja na wybrzeżach Zatoki, 

w tym intensywny rozwój sportów wodnych, 
a także koszenie i ścinanie traw oraz 

usuwanie materiału z plaż.. 

Obszar 
Specjalnej 
Ochrony 
Ptaków 

"Bielawskie 
Błota" 

PLB220010 

Rozporządzen
ie Ministra 

Środowiska 
z dnia 

5.09.2007 r. 
zmieniające 

rozporządzeni

OSO obejmuje rozległe torfowisko 
typu bałtyckiego wraz z przyległymi 
wrzosowiskami, fragmentami boru 

sosnowego świeżego, łąkami, 
grądem i inicjalnymi formami łęgów 

na południe od wsi Ostrowo. Na 
torfowisku występują liczne jeziorka 

Występuje tu co najmniej 32 gatunki ptaków 
z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 

16 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. 
Podstawowym zagrożeniem dla obszaru 
Bielawskich Błot jest przesuszenie terenu 

w wyniku ciągłego działania istniejącej sieci 
melioracyjnej. Poważne skutki niosą za sobą 
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e w sprawie 
obszarów 
specjalnej 
ochrony 

ptaków Natura 
2000 

dystroficzne, potorfia i rowy 
odwadniające stale lub okresowo 

wypełnione wodą. Teren jest silnie 
zniszczony przez wieloletnią 

eksploatację złoża torfowego, 
związane z nią odwodnienie, 

a także powtarzające się rozległe 
pożary. 

również sukcesja roślinności drzewiastej 
oraz zanik złoża torfowego w wyniku 

pożarów i samodegradacji. Zagrożeniem jest 
również sukcesja roślinna oraz wkraczanie 

obcych gatunków inwazyjnych. 

Obszar 
Specjalnej 
Ochrony 
Ptaków 

„Przybrzeżn
e wody 
Bałtyku” 

PLB990002 

Rozporządzen
ie Ministra 

Środowiska 
z dnia 21 lipca 

2004 r. 
w sprawie 
obszarów 
specjalnej 
ochrony 

ptaków Natura 
2000 

Obejmuje wody przybrzeżne 
Bałtyku o głębokości od 0 do 20 m. 

Jej granice rozciągają się na 
odcinku 200 km, poczynając od 

nasady Półwyspu Helskiego, a na 
Zatoce Pomorskiej kończąc. Dno 

morskie jest nierówne, deniwelacje 
sięgają 3 m. 

 

Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej, 
w obrębie, której zimują w znacznych 

ilościach 2 gatunki ptaków z Załącznika I 
Dyrektywy Rady: nur czarnoszyi i nur 

rdzawoszyi. 
W okresie zimy występuje powyżej 1% 

populacji szlaku wędrówkowego lodówki, co 
najmniej 1% nurnika i uhli. 

Zagrożeniem dla Obszaru są wszelkie 
rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc. 

3.1.5. Pomniki przyrody 

Na terenie gminy i miasta Władysławowo łącznie występuje 6 pomników przyrody. Wszystkie pomniki przyrody 
znajdujące się w granicach miasta i Gminy Władysławowo stanowią pomniki przyrody ożywionej – pojedyncze 
drzewa. Trzy pomniki przyrody koncentrują się w Rozewiu, kolejny przy ul. Myślisza we Władysławowie, jeden 
występuje w Jastrzębiej Górze przy ul. Jantarowej oraz jeden przy ul. Merkleina we Władysławowie. 
 

Tabela: Wykaz pomników przyrody 

Lp. 
Gatunek / 

Nr rejestrowy 
Położenie / Akt prawny o utworzeniu 

Opis – obwód oraz 
wysokość 

1. 
Żywotnik zachodni 

761 
Położony w Jastrzębiej Górze, utworzony na podstawie Zarządzenia 
Wojewody Gdańskiego nr 25/90 z dnia 02.04.1990 r. 

obwód - 121 cm 
wysokość – 13 m 

2. 
Buk zwyczajny 

565 

Położony w Rozewiu około 400 m na wschód od latarni morskiej, na 
szczycie zbocza, na granicy rezerwatu „Przylądek Rozewski”. Utworzony 
na podstawie Zarządzenia Wojewody Gdańskiego nr 23/87 z dnia 
06.10.1987 r. 

obwód - 546 cm 
wysokość – 23 m 

3. 
Dąb szypułkowy 

917 

Położony w Rozewiu około 500 m na wschód od latarni morskiej, na 
szczycie zbocza, na granicy rezerwatu „przylądek Rozewski”. Utworzony 
na podstawie Rozporządzenia Woj. Gdańskiego nr 3/93 z 06.06.1993 r. 

obwód - 395 cm 
wysokość – 25 m 

4. 
Buk zwyczajny 

918 

Położony w Rozewiu około 550 m na wschód od latarni morskiej, na 
szczycie zbocza, na granicy rezerwatu „Przylądek Rozewski”. Utworzony 
na podstawie Rozporządzenia Woj. Gdańskiego nr 3/93 z 06.06.1993 r. 

obwód - 387 cm 
wysokość – 25 m 

5. 
Buk zwyczajny 

1130 
Położony we Władysławowie przy ul. Myślisza 8. Utworzony na podstawie 
Zarządzenia Wojewody Gdańskiego nr 195/2000 z dnia 11.12.2000 r. 

obwód - 269 cm 
wysokość – 21 m 

6. 
Sosna zwyczajna 

1132 

Położona we Władysławowie przy ul. Merkleina 1. Utworzony na 
podstawie Zarządzenia Wojewody Gdańskiego nr 195/2000 z dnia 
11.12.2000 r. 

obwód - 210 cm 
wysokość – 15 m 

3.2. Obszary przyrodnicze proponowane do ochrony 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 (Uchwała Nr 318/XXX/16 Sejmiku 
Województwa Pomorskiego z dnia 29.12.2016 r., publ. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 poz. 603) przewiduje powołanie 
na terenie Gminy Władysławowo nowej formy ochrony, tj. zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Lisi Jar”.  
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„Lisi Jar” jest to wąwóz o długości ok. 350 m, osiągający głębokość nawet do 50 metrów. Kiedyś był znacznie 
dłuższy. Niestety, w dużej części został pochłonięty przez morze. Na zacienionych, stromych zboczach wykształciły 
się zbiorowiska kwaśnej i żyznej buczyny, licznie występuje tu także bluszcz pospolity (Hedera helix). Zbocza 
wąwozu porastają ponad stuletnie buki tworzące mikroklimat okolicy, z pojedynczymi świerkami, brzozami czy 
jarząbami. Można tu również spotkać dzikie grusze. Po 1920 powstało tu schronisko dla turystów. Wybudował je 
hrabia de Rosset, ówczesny właściciel terenu, który w 1932 przy wejściu do Lisiego Jaru ustawił także istniejący do 
dziś obelisk zwieńczony kulą z figurą orła wzbijającego się do lotu. W ten sposób upamiętniono miejsce lądowania 
króla Zygmunta III Wazy w pobliżu Lisiego Jaru, po wcześniejszym rozbiciu się jego statku, którym w 1594 
powracał z wyprawy po koronę Szwecji16. 
W ramach cyklu pomorskich studiów regionalnych wykonano opracowanie „Studia przyrodniczo-krajobrazowe 
województwa pomorskiego” (Gdańsk 2006, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, pod redakcją 
J. Czochańskiego, M. Kistowskiego). Jest to materiał przygotowany na potrzeby aktualizacji Planu 
zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego i wdrożenia w tym planie Europejskiej Konwencji 
Krajobrazowej. W opracowaniu wydzielono obszary priorytetowe dla ochrony i kształtowania krajobrazu 
województwa pomorskiego. Gmina Władysławowo znajduje się w granicach Obszaru XVI „Wybrzeże między 
Władysławowem, a Mierzeją Sarbską”, gdzie wskazano proponowane formy ochrony przyrody. Proponuje się 
ustanowienie rezerwatów przyrody dla trzech obszarów:  

 224. „Lisi Jar” - ochrona krajobrazu doliny erozyjnej, rozcinającej krawędź Kępy Swarzewskiej, z kwaśną 
buczyną niżową i stanowiskiem bluszczu pospolitego. 

 225. „Rosettowe Buki” - fragment klifu Kępy Swarzewskiej, z wysiękami wody i obecnością naklifowych 
lasów liściastych oraz zarośli, a także cennej flory. 

 229. „Żarnowczysko w Jastrzębiej Górze – kompleks wrzosowisk i żarnowczysk z udziałem jałowca 
Juniperus communis, charakterystycznych dla ekstensywnie użytkowanych terenów strefy krawędziowej 
wysoczyzn pobrzeża.  

Dwa z trzech projektowanych rezerwatów znajdują się w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. 
W marcu 2019 r. Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku, jako organ sporządzający, 
przystąpił do opracowania Planu ochrony Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Obowiązek sporządzenia planu 
ochrony wynika z art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Wykonawcą projektu planu jest Narodowa Fundacja 
Ochrony Środowiska. Przewidywany termin przygotowania planu ochrony NPK to wrzesień 2021 roku. Plan 
ochrony przyjmuje w drodze uchwały Sejmik Województwa Pomorskiego. 

3.3. Przyrodnicze walory krajobrazu 

Teren Gminy położony jest w obrębie unikatowych krajobrazów nadmorskich. Różnią się one zmiennością 
ukształtowania powierzchni, budową geologiczną charakterystyką zagospodarowania, należą do nich: 

 Kępa Swarzewska i Kępa Ostrowska, które są ostańcami wysoczyzny morenowej, ukształtowanymi przez 
akumulację lodowcową. Kępa Swarzewska charakteryzuje się lepszymi glebami, więc w jej obrębie 
występują pola uprawne. Kępa Ostrowska zbudowana jest z „gorszych” gleb, dlatego też występują tu 
głównie lasy; 

 Mierzeja Karwieńska i Półwysep Helski (Mierzeja Helska), formy zbudowane z nawiewanych przez wiatr 
piasków. Tereny porośnięte lasami, ale i dogodne do wypoczynku; 

 rynna Czarnej Wody (poza granicą Gminy łączy się z Rynną Płutnicy), została wykształcona przez wody 
płynące pod lodowcem, obecnie płynie tamtędy Czarna Woda, a wzdłuż zachodniej granicy Gminy, Kanał 
Karwianka. Dolina zbudowana jest z głównie z gruntów organicznych, w obrębie których powstały łąki 
i pastwiska poprzecinane licznymi rowami melioracyjnymi; 

 torfowisko Bielawskie Błota należy do torfowisk wysokich właściwych, obejmują dość rozległe tereny 
przeważnie poza południowo-zachodnimi granicami Gminy; 

 Słone Łąki – równina nad Zatoką Pucką - niskie wybrzeża zalewowe zasilane wodami słodkimi 
(opadowymi, gruntowymi, powierzchniowymi) oraz słonymi wodami Zatoki pochodzącymi z okresowych 
zalewów sztormowych i podsiąkania. Spowodowało to wykształcenie specyficznych, unikalnych na skalę 
krajową, zasolonych siedlisk. 

W granicach Gminy funkcjonuje Nadmorski Park Krajobrazowy, który obejmuje m.in. wszystkie typy brzegów 
morskich charakterystyczne dla południowego Bałtyku: 

                                                           
16 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Lisi_Jar - cite_note-3 
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 wybrzeża klifowe powstałe w wyniku abrazji wysokiego brzegu przez fale morskie (np. Klif Chłapowski, Klif 
w Jastrzębiej Górze), 

 wybrzeża wydmowe ukształtowane w wyniku akumulacyjnej działalności fal morskich i przybrzeżnych 
prądów morskich (np. odmorski brzeg Półwyspu Helskiego), 

 niskie wybrzeża zalewowe związane z występowaniem w pasie przybrzeżnym Zatoki Puckiej równin 
torfowych lub równin organogeniczno-mineralnych na Półwyspie Helskim (np. Słone Łąki). 

Bielawski Obszar Chronionego Krajobrazu (Bielawski OChK) powołany został m.in. w celu zachowania w stanie 
niezmienionym naturalnych ekosystemów hydrogenicznych. 

3.4. System ekologiczny 

System ekologiczny miasta i gminy Władysławowo tworzą: 

 osnowa ekologiczna gminy, 

 system terenów błękitno – zielonej infrastruktury. 
Zadaniem obszarów, obiektów i urządzeń tworzących system ekologiczny gminy jest: 

 ochrona powiązań przyrodniczych, 

 ochrona bioróżnorodności, 

 przeciwdziałanie efektom zmian klimatycznych. 

3.4.1. Osnowa ekologiczna gminy 

Osnowę ekologiczną gminy, tj. system korytarzy ekologicznych, zapewniających ochronę powiązań przyrodniczych 
tworzą: 

 Korytarz Południowobałtycki, który obejmuje pas przybrzeżny Bałtyku i stanowi element systemu korytarzy 
migracyjnych o randze europejskiej (atlantycki szlak migracji ptaków). Szerokość pasa strumienia 
migracyjnego zależy od warunków pogodowych, jednak należy przyjąć, że zachodzi przede wszystkim w 
pasie do ok. 3 km od linii brzegowej. Okres wiosennych migracji ptaków rozpoczyna się w marcu i może 
trwać do czerwca, natomiast okres jesiennych migracji ptaków rozpoczyna się w lipcu i trwa do listopada; 

 ponadregionalny Nadmorski korytarz ekologiczny, wyznaczony w planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa pomorskiego; 

 lokalny korytarz ekologiczny, obejmujący obszar pomiędzy Ostrowem a Karwią, będący fragmentem rynny 
Czarnej Wody i fragmentem Błot Przymorskich. 

 
Obowiązują następujące zasady kształtowania osnowy ekologicznej: 

 zasada ciągłości przestrzennej ekosystemów (w związku ze zdolnością wszystkich organizmów żywych do 
rozprzestrzeniania się w toku czynnej lub biernej migracji należy tworzyć ciągłe systemy pozbawione 
barier); 

 zasada utrzymania różnorodności świata żywego i nisz ekologicznych (utrzymanie bogactwa przyrody 
w sensie bogactwa gatunków i określonych stosunków ilościowych między podstawowymi grupami 
tworzącymi strukturę troficzną ekosystemów oraz utrzymanie różnorodności warunków siedliskowych); 

 zasada utrzymania ciągłości w czasie ekosystemów (zniszczenie względnie zrównoważonego ekosystemu 
i powstanie na jego miejscu podobnego wymaga długiego czasu; pozostałości ekosystemów naturalnych 
ułatwiają sukcesję); 

 zasada adekwatności ekosystemów do warunków abiotycznych (dobrze rozwijają się tylko gatunki 
i biocenozy dopasowane do warunków abiotycznego środowiska). 

 
Na obszarach wyznaczonych korytarzy ekologicznych obowiązuje: 

 zakaz zabudowy, z uwzględnieniem uzasadnionej potrzeby w zakresie realizacji celów publicznych 
w zakresie infrastruktury transportowej, technicznej i zapewnienia bezpieczeństwa; w granicach korytarzy 
ekologicznych znajdują się również plaże, na których dopuszcza się obiekty dla obsługi wyznaczonych 
kąpielisk oraz zagospodarowanie na potrzeby przystani morskich (rybackich); 

 zakaz zmiany przeznaczenia gruntów leśnych i rolnych na cele nierolnicze i nieleśne, w szczególności 
obowiązuje zasada bezwzględnego zachowania trwałości gruntów leśnych oraz naturalnych cieków 
i zbiorników wodnych, przy zachowaniu ich dotychczasowego gospodarczego wykorzystania, 
z uwzględnieniem uzasadnionej potrzeby ich przeznaczenia na cele publiczne; 
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 zasada ochrony potencjału przyrodniczego lasów, starodrzewów, zadrzewień śródpolnych, oczek 
wodnych, terenów bagiennych i torfowiskowych, łąk śródleśnych;  

 zachowanie zróżnicowania gatunkowego, równowagi ekologicznej i odnawialności zasobów środowiska 
przyrodniczego, 

 rozszerzanie i wzmacnianie powiązań przyrodniczych poprzez wprowadzanie zalesień, zachowanie 
i odtwarzanie naturalnej obudowy biologicznej cieków i zbiorników wodnych przez zadrzewienia, 
zakrzaczenia, tworzenie nie przeorywanej darni oraz wdrażanie dostępnych programów rolno 
środowiskowych. 

 
W obrębie osnowy ekologicznej miasta i gminy pożądane są: 

 działania restytucyjne (przywracanie naturalnego stanu struktur przyrodniczych),  

 działania pielęgnacyjne (podtrzymywanie aktualnego stanu dobrze zachowanych struktur przyrodniczych),  

 działania rewaloryzacyjne (wzbogacenie ekologiczne lub zmiana charakteru struktur przyrodniczych). 

3.4.2. Błękitno – zielona infrastruktura17 

W skład błękitno – zielonej infrastruktury wchodzą:  
1) System błękitno – zielonej infrastruktury 
2) Strefy zielonej infrastruktury na terenach zurbanizowanych 
3) Retencja glebowa 
4) Retencja krajobrazowa 

 
System terenów błękitno - zielonej infrastruktury tworzą następujące elementy: 

 płaty ekologiczne terenów parków, skwerów, zieleńców i cmentarzy oraz terenów zieleni urządzonej; 

 strefy zielonej infrastruktury na terenach zurbanizowanych, wzmacniające podstawowe funkcje korytarzy 
ekologicznych, w zagospodarowaniu których należy uwzględnić również ochronę powiązań przyrodniczych 
i bioróżnorodności; 

 zadrzewienia liniowe wzdłuż ciągów komunikacyjnych, pasy zieleni izolacyjnej; 

 obszary o zwiększonym potencjale glebowej retencji wody; 
Głównym zadaniem błękitno – zielonej infrastruktury jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian 
klimatycznych, w tym: 

 ochrona potencjału w zakresie wodnej retencji glebowej; 

 zwiększanie potencjału retencyjnego w zakresie wodnej retencji krajobrazowej; 

 zwiększanie bioróżnorodności na terenach zurbanizowanych. 
Błękitno zielona infrastruktura w znacznej części jest instrumentem dla wdrożenia zintegrowanego podejścia do 
ochrony przeciwpowodziowej. 
 
W Studium wskazuje się strefy zielonej infrastruktury na terenach zurbanizowanych. Obejmują one obszary 
przeznaczone do zagospodarowania w kierunku zarówno uzupełnień jak i rozwoju zabudowy. Celem 
wyodrębnienia stref zielonej infrastruktury na obszarach zurbanizowanych jest: 

 wzmocnienie systemu korytarzy ekologicznych i powiązań przyrodniczych; 

 ochrona istniejącego zasobu zieleni na terenach zurbanizowanych i jego powiększenie; 

 poprawa warunków dla zachowania i wzmocnienie bioróżnorodności na terenach zurbanizowanych. 
Strefy te zostały wyznaczone z uwzględnieniem ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz stanu istniejącego zagospodarowania. Analizie podlegały ustalenia w zakresie wskaźnika 
powierzchni biologicznie czynnej. Wskaźnik ten w praktyce jest jedynym narzędziem służącym ograniczaniu 
powierzchni uszczelnionych na terenach zurbanizowanych. Jest on wyznaczany w ustaleniach miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego i warunkach zabudowy, na podstawie Ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.  

                                                           
17 W tekście wykorzystano publikację „Zrównoważony rozwój, zastosowania, Poradnik „Przyroda w mieście. Usługi 
ekosystemów — niewykorzystany potencjał miast”, praca zbiorowa 2012, Fundacja Sendzimira. Poradnik został zainspirowany 
działaniami prowadzonymi w ramach międzynarodowego projektu „Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności” (The 
Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB). Celem projektu TEEB jest zwrócenie uwagi na korzyści, jakie ludzie 
czerpią z przyrody, oraz rosnące koszty związane z utratą bioróżnorodności i degradacją ekosystemów. Publikacja uzyskała 
oficjalny status „polskiego poradnika TEEB dla miast”. 
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Dla terenów w strefach zielonej infrastruktury zasób zieleni winien być kształtowany w oparciu o następujące 
zasady ujęte, lub które należałoby ujmować w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach 
ustalających warunki zabudowy: 

 ustalanie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej minimum 50% lub wyższego zgodnie z ustaleniami 
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

 ustalanie dodatkowego wskaźnika w celu kształtowania zasobu zieleni wysokiej (grupy drzew i krzewów) 
w wysokości minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej; 

 ustalanie obowiązku wykorzystania do ukształtowania wskazanego wyżej zasobu zieleni, drzew i krzewów 
istniejących na terenie planowanego przedsięwzięcia (z wyłączeniem gatunków inwazyjnych). 

 
Retencja glebowa polega na zatrzymaniu wody w profilu glebowym, w tzw. strefie nienasyconej. Zdolność ta zależy 
od rodzaju, struktury, a także od składu chemicznego gleby. Niewielką zdolnością do gromadzenia wody 
charakteryzują się gleby piaszczyste, iły i gliny. Główne kompleksy obszarów o wysokim potencjale glebowej 
retencji wody występują w zachodniej części gminy w pradolinie Czarnej Wody oraz na Równinie Błot 
Przymorskich. Na tym obszarze rozwinęła się akumulacja osadów rzecznych. Na nich trwała sedymentacja 
organiczna torfów w rozległych bagniskach (m.in. Błota Karwieńskie i Bielawskie). Cechy te powodują, że zdolność 
retencyjna tego obszaru jest wysoka. Czynnikiem, który posiada największe znacznie dla wysokiego potencjału 
retencyjnego jest miąższość strefy aeracji i budowa podłoża z udziałem materiałów piaszczystych i organicznych 
dawnej strefy laguny. 
 
Retencja krajobrazowa zależy od ukształtowania, zagospodarowania i użytkowania terenu. Na wzrost poziomu 
magazynowanej wody wpływa ograniczenie spływu powierzchniowego wody roztopowej i po opadowej. Wiąże się 
to na ogół z infiltracją, czyli przesiąkaniem wody w głąb podłoża. Natomiast zwiększony udział spływu 
powierzchniowego z obszarów zabudowanych jest wskaźnikiem spadku retencji. Mając na względzie postępujące 
obecnie procesy zabudowy i wzrost powierzchni nieprzepuszczalnych o wysokim współczynniku odpływu, należy 
wprowadzać rozwiązania służące zwiększaniu retencji krajobrazowej na terenach zurbanizowanych.  
Zatrzymywanie wody w krajobrazie jest niezwykle ważne wobec wyzwań związanych ze zmianami klimatu. Na 
terenach zurbanizowanych, wraz z coraz częściej występującymi gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, mamy do 
czynienia z problemem miejskich powodzi i podtopień. Kanalizacja burzowa, do której odprowadzana jest woda 
opadowa, nie ma wystarczającej przepustowości, żeby w krótkim czasie odprowadzić dużą ilość wody. Jeśli opad 
będzie przesiąkał do wód gruntowych, zostanie zatrzymany na terenach zieleni lub w zbiornikach i w mniejszym 
stopniu będzie obciążał systemy kanalizacji. Co więcej, zatrzymywanie wody w krajobrazie pozytywnie wpływa na 
mikroklimat, w lecie przyczynia się do obniżenia temperatury i korzystanie wpływa na warunki przyrodnicze terenu. 
Zbiorniki wodne na terenach zurbanizowanych służą jako źródło wody dla roślin i zwierząt, co przyczynia się do 
zwiększania bioróżnorodności. Zatrzymywanie wody opadowej umożliwia jej ponowne wykorzystanie. Przyczynia 
się to do oszczędzania wody, której zasoby na wielu obszarach Polski są bardzo ograniczone. 
 
Istnieje szereg metod i rozwiązań służących jednocześnie nie tylko zwiększaniu retencji krajobrazowej na terenach 
zurbanizowanych, ale również ograniczeniu zapotrzebowania na gminną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną: 

 różne typy ogrodów deszczowych (w pojemniku i w gruncie), niecki retencyjno - filtracyjne, ronda 
infiltrujące, 

 zielone dachy i ściany, 

 łąki kwietne, roślinne (hydrofitowe) wyspy filtracyjne oczyszczające wodę, 

 zapewnianie jak największych powierzchni przepuszczających wodę, np. budowa przepuszczalnych 
powierzchni, rozszczelnienie istniejących powierzchni nieprzepuszczalnych; 

 różnego rodzaju stawy, w szczególności stawy naturalistyczne, oczka wodne, zbieranie deszczówki na 
cele gospodarcze, np. do podlewania roślin.  

 
Ogrody deszczowe to jeden z najprostszych sposobów zagospodarowania wody opadowej. Jako obiekt małej 
retencji, są jednym ze sposobów adaptacji miast do zmian klimatu, skutkujących ekstremalnymi zjawiskami 
pogodowymi. Efekt zwiększonej chłonności wód opadowych uzyskuje się poprzez sadzenie roślin hydrofitowych, 
które oczyszczają wodę oraz znoszą okresy suszy i zalewania. Najlepszym źródłem wody jest dla nich ta z dachów, 
chodników, ciągów pieszych oraz z przydomowych podjazdów i parkingów. Takie ogrody zmniejszają ilość 
spływających wód opadowych (a co za tym idzie - ryzyko powodzi), filtrują je, zwiększają bioróżnorodność, dbają o 
czystość powietrza i obniżają jego temperaturę (zmniejszenie efektu tzw. „miejskiej wyspy ciepła”), poprawiają 
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estetykę otoczenia i komfort życia mieszkańców. Mają również wymiar ekonomiczny, bowiem wpływają na 
zmniejszenie opłat za usługi wodne (w tym podlewanie terenów zieleni i ogrodów), zmniejszają opłaty za 
niezagospodarowaną wodę opadową (wiele gmin w Polsce wprowadziło już takie opłaty).  
Ogrody deszczowe to kompozycje roślinne posadzone na odpowiednio przygotowanym podłożu i zaprojektowane 
tak, by w jak największym stopniu filtrowały i zatrzymywały wodę opadową w krajobrazie. Dzięki ogrodom 
deszczowym woda opadowa: 

 zamiast spływać z dachu lub innej powierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej jest stopniowo 
wchłaniana i wykorzystywana przez rośliny; 

 jest oczyszczana (np. z metali ciężkich, pyłów, węglowodorów aromatycznych) przez systemy korzeniowe 
roślin oraz odpowiednio dobrane podłoże (keramzyt, piasek). 

Ogrody deszczowe mogą być zakładane w gruncie (w zagłębieniach terenu, przy kanałach burzowych lub 
w miejscach bezpośrednio sąsiadujących z nawierzchnią utwardzoną), mogą także być umieszczone w skrzyniach 
lub pojemnikach na powierzchni gruntu. 
Rondo infiltrujące - ulice należy sprofilować tak, żeby woda opadowa spływała do istniejących studzienek, jak 
również do zagłębionego ronda. Pozwala to na oczyszczenie wody przez rośliny i odciążenie systemu 
kanalizacyjnego. 
Budowa nawierzchni przepuszczalnych zamiast betonowych lub o podbudowie nieprzepuszczalnej, to proste 
sposoby na poprawę warunków wodnych w środowisku. Celem stosowania nawierzchni przepuszczalnych jest 
umożliwienie przesiąkania wody do gruntu, tak by zmniejszyć spływ powierzchniowy wody do kanałów 
deszczowych oraz do zbiorników wodnych. Woda deszczowa z nawierzchni miejskich oraz dachów zawiera 
znaczne ilości zanieczyszczeń olejami, metalami ciężkimi i materią organiczną. Przedostawanie się tej 
nieoczyszczonej deszczówki do zbiorników wodnych powoduje ich zanieczyszczanie. Natomiast przesiąkanie takiej 
wody do gleby i wykorzystanie jej przez rośliny przyczynia się do jej oczyszczania oraz sprzyja roślinom, które w 
mieście często cierpią na bardzo złe warunki wodno-glebowe i suszę. 

3.5. Ochrona przyrody w otoczeniu Gminy 

W najbliższym otoczeniu, ok. 5 km od granic Gminy Władysławowo znajdują się: 
1) Rezerwaty przyrody: 

 „Widowo” – oddalony o ok.2,8 km w kierunku zachodnim;  

 „Zielone” – oddalony o ok. 4,5 km w kierunku zachodnim, 
2) Obszary chronionego krajobrazu (OChK): 

 OChK Puszczy Darżlubskiej – oddalony o ok. 4,6 km w kierunku południowo-zachodnim, 
3) Natura 2000: 

 SOOS PLH220054 „Widowo” – oddalony o ok. 2,8 km w kierunku zachodnim; 

 SOOS PLH220029 „Trzy Młyny” – oddalony o ok. 4,6 km w kierunku południowo-zachodnim. 

3.6. Problemy ochrony przyrody 

Zagrożenia i presje przedstawione w Standardowym Formularzu Danych dla obszaru Natura 2000 PLH220072 
„Kaszubskie Klify” związana są z: 

 uprawianiem sportu i innych form czynnego wypoczynku uprawianych w plenerze (wydeptywanie, jazda 
konna, jazda na pojazdach niezmotoryzowanych, także lotniarstwo, szybownictwo, paralotniarstwo), w tym 
zagrożenia związane z infrastrukturą sportową i rekreacyjną; 

 odpadami i ściekami z terenów zurbanizowanych i zagospodarowanych, w tym z gospodarstw domowych / 
obiektów rekreacyjnych; 

 pracami związanymi z obroną przed aktywnością morza i ochroną wybrzeży; 

 siecią komunikacyjną – powstawaniem nowych dróg, a także z ścieżkami, szlakami pieszymi, szlakami 
rowerowymi; 

 zagrożeniami naturalnymi, jak ewolucja biocenotyczna, sukcesja – naturalna eutrofizacja, sztormy. 
 
Zagrożenia i presje przedstawione w Standardowym Formularzu Danych dla obszaru Natura 2000 PLH220032 
„Zatoka Pucka i Półwysep Helski" związane są z: 

 zarzuceniem pasterstwa i brak wypasu na użytkach zielonych; 

 nowymi nasadzeniami po wycince lasu oraz usuwanie martwych i umierających drzew; 
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 wydobyciem piasku i żwiru; 

 siecią komunikacyjną – powstawaniem nowych dróg, a także z ścieżkami, szlakami pieszymi, szlakami 
rowerowymi; 

 terenami portowymi; 

 terenami zurbanizowanymi, w tym zamieszkałymi; 

 odpadami i ściekami pozbywanymi się z gospodarstw domowych czy obiektów rekreacyjnych; 

 sportami i różnymi formami czynnego wypoczynku rekreacji, uprawianymi w plenerze, w tym turystyka 
piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych i zmotoryzowanych; 

 infrastrukturą sportową i turystyczną, w tym kempingi i karawaningi; 

 wydeptywaniem i nadmiernym użytkowaniem terenów przez działalność człowieka; 

 zanieczyszczeniem gleb i odpadami stałymi (z wyłączeniem zrzutów); 

 uciążliwością hałasu - zanieczyszczenie hałasem, wraz z innymi formami zanieczyszczeń; 

 zasypywaniem terenów, melioracjami i osuszaniem, w tym terenów morskich, ujściowych i bagiennych; 

 modyfikowaniem funkcjonowania wód – tamy, wały, sztuczne plaże; 

 pracami na rzecz obrony przed aktywnością morza i ochroną wybrzeży; 

 procesami naturalnymi, jak erozją, eutrofizacją oraz sztormami. 
 
Zagrożenia i presje przedstawione w Standardowym Formularzu Danych dla obszaru Natura 2000 PLH220063 
„Bielawa i Bory Bażynowe” związane są z: 

 wycinką lasów; 

 powstawaniem i funkcjonowaniem ścieżek, szlaków pieszych i szlaków rowerowych; 

 funkcjonowaniem terenów zurbanizowanych, zamieszkałych; 

 odpadami i ściekami pozbywanych się gospodarstw domowych / obiektów rekreacyjnych, w tym 
pozbywanie się materiałów obojętnych chemicznie; 

 polowaniami, w tym chwytaniem czy kłusownictwem; 

 turystyką pieszą, jazdą konną czy jazdą na pojazdach niezmotoryzowanych i zmotoryzowanych; 

 sportami, jak lotniarstwo, szybownictwo, paralotniarstwo, baloniarstwo; 

 wandalizmem; 

 bagrowaniem wybrzeży morskich i ujść rzek; 

 procesami naturalnymi, jak wysychaniem, ewolucją biocenotyczną, sukcesją, eutrofizacją, pożarami; 

 konkurencją, jako międzygatunkową interakcją roślin. 
 
Zagrożenia i presje przedstawione w Standardowym Formularzu Danych dla obszaru Natura 2000 PLB220005 
"Zatoka Pucka" związane są z: 

 koszeniem, ścinaniem traw i zarzucaniem pasterstwa; 

 wydobyciem piasku i żwiru 

 przebiegiem rurociągów; 

 terenami portowymi i związanymi z nimi szlakami żeglugowymi; 

 lądowiskami samolotów i helikopterów; 

 terenami zurbanizowanymi, zamieszkanymi oraz terenami przemysłowymi i handlowymi; 

 składowiskami przemysłowymi; 

 odpadami i ściekami; 

 wędkarstwem; 

 żeglarstwem; 

 turystyką pieszą, jazdą konną czy jazdą na pojazdach niezmotoryzowanych; 

 infrastrukturą sportową i turystyczną, w tym kempingi i karawaningi; 

 terenami poligonów; 

 zanieczyszczeniem gleb, odpadami stałymi (z wyłączeniem zrzutów); 

 osuszaniem terenów morskich, ujściowych, bagiennych; 

 pracami na rzecz obrony przed aktywnością morza i ochroną wybrzeży. 
 
Zagrożenia i presje przedstawione w Standardowym Formularzu Danych dla obszaru Natura 2000 PLB220010 
"Bielawskie Błota" związane są z: 
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 pozyskiwaniem czy usuwaniem roślin lądowych (ogólnie); 

 ingerencją i zakłócaniem powodowanym działalnością człowieka; 

 obcymi gatunkami inwazyjnymi; 

 ewolucją biocenotyczną, sukcesją; 

 zmniejszeniem płodności czy depresją genetyczną (inbredową) u zwierząt. 
 
Zagrożenia i presje przedstawione w Standardowym Formularzu Danych dla obszaru Natura 2000 PLB990002 
„Przybrzeżne wody Bałtyku” związane są z: 

 innymi rodzajami aktywności człowieka związanymi z urbanizacją, przemysłem etc. 
 
W granicach i sąsiedztwie Bielawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, pomiędzy miejscowościami Karwia i 
Ostrowo, powstaje zabudowa letniskowa, niezgodnie z prawem miejscowym. Jest to jeden z głównych problemów 
na terenie Gminy. W obrębie Pradoliny Czarnej Wody (Wdy) zagospodarowywane są tereny łąk i pastwisk, 
następuje ekspansja zabudowy i zagospodarowania o charakterze letniskowym na obszarach wyłączonych 
z zabudowy w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Jest to rozległy płaski 
teren widoczny z wielu ciągów czy otwarć widokowych: z krawędzi doliny jaki i z wyżej położonej Kępy Ostrowskiej. 
Problemem jest tu zagospodarowanie niezgodne z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego w 
postaci przyczep kempingowych na terenach rolniczych – łąkach w dolinie Czarnej Wody (Wdy). Dokonane zostały 
tu podziały gruntów rolnych (stanowiących użytki zielone) na mniejsze działki ewidencyjne – min. 3000 m2, jako 
możliwe w świetle obowiązujących przepisów prawa. Następnie te działki sprzedawane są w udziałach, np. dziesięć 
fragmentów po 300 m2 (teoretyczne wydzielenia na podstawie wstępnego projektu podziału, stanowiącego 
załącznik graficzny do aktu notarialnego). Właściciele poszczególnych części działki użytkują je nie jako łąki, lecz 
do celów rekreacyjnych. W krajobrazie otwartym doliny, pojawiają się skupiska przyczep kempingowych, 
postawionych na ogrodzonych działkach. Wprowadzana jest również roślinność obca siedliskowo. 
 
Zagrożenie dla rezerwatu „Słone Łąki” 
„Odprowadzanie wód burzowych i ścieków do Zatoki Puckiej oraz kanałów przecinających teren rezerwatu; 
zaniechanie ekstensywnej gospodarki pastwiskowej, umożliwiające ekspansję trzciny i gatunków łąkowych 
w zbiorowiska łąk halofilnych; zmiany stosunków wodnych (nadmierne przesuszenie może spowodować spadek 
zasolenia i ustępowanie gatunków słonolubnych, natomiast podwyższenie poziomu wody spowoduje zabagnienie 
obszaru i wkraczanie gatunków szuwarowych w miejsce zbiorowisk łąkowych i solniskowych); intensywna 
penetracja terenu przez turystów i ludność miejscową”18. 
 
Na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego zaobserwowane zostały gatunki obce, które mogą być 
zagrożeniem „dla cennych siedlisk wybrzeży wydmowych oraz ekosystemu Zatoki Puckiej”. Stwierdzono wzmożoną 
inwazję krzewów róży pomarszczonej i wierzby kaspijskiej w obrębie wydm, sadzonej przez człowieka w celu 
umacniania wydm przed erozją ze strony wiatru i morza. Częściowo dotyczy to również robinii akacjowej 
i czeremchy amerykańskiej, które zaczynają również wkraczać na siedliska wydmowe. Zagrożenie ze strony 
obcych gatunków dotyczy również wód Zatoki. Liczne występowania babki byczej czy krabika amerykańskiego 
powoduje zwiększenie konkurencji w zakresie pożywienia i siedlisk dla gatunków lokalnych. 
Kolejnym problemem na terenie Płw. Helskiego jest powiększanie plaż, częściowo położonych w granicach 
obszarów wód Zatoki Puckiej (stanowiących wody morskie wewnętrzne poza granicami administracyjnymi Gminy 
Władysławowo). Dotyczy to terenów kempingów na odcinkach brzegu Zatoki. Efektem jest degradacja naturalnych 
wydm na Półwyspie, niszczenie chronionych obszarów laguny i płytkiej zatoki. Sytuacja ta dotyczy głównie 
obszarów Natura 2000: PLB220005 „Zatoka Pucka” oraz PLH220032 „Zatoka Pucka i Półwysep Helski”.  
  

                                                           
18 https://npk.org.pl/ - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 
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4. CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM 

4.1. Główne cele opracowania studium 

Projekt Studium realizuje cele Gminy, które zostały zawarte w „Strategia Rozwoju Gminy Władysławowo do 
2020 roku - aktualizacja nr 4”. Strategia jest narzędziem wyznaczającym cele i kierunki działań ważne dla 
zrównoważonego rozwoju Władysławowa. 
 
W „Strategii” wymienia się cztery cele strategiczne i formułuje się odpowiednie do nich cele operacyjne: 

 CEL STRATEGICZNY NR 1 – Zrównoważony rozwój przestrzenny z uwzględnieniem działań 
infrastrukturalnych i poszanowaniem środowiska naturalnego, 

 CEL STRATEGICZNY NR 2 – Zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju konkurencyjnej 
i nowoczesnej gospodarki, 

 CEL STRATEGICZNY NR 3 – Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju turystyki i rekreacji, 

 CEL STRATEGICZNY NR 4 – Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu. 

4.2. Strategiczne kierunki rozwoju przestrzennego Gminy 

Za strategiczne cele zagospodarowania przestrzennego Gminy przyjmuje się: 

 racjonalne korzystanie z zasobów przyrodniczych i rozwój zagospodarowania tylko na obszarach 
preferowanych do zabudowy, 

 rozwój zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem ochrony przyrody i krajobrazu jako głównych 
zasobów (łączenie inwestycji turystycznych z ochroną zasobów przyrodniczych, renowacją starej 
zabudowy, ochroną krajobrazu), 

 stworzenie warunków do inwestowania na terenach korzystnych z punktu widzenia środowiska 
przyrodniczego i kulturowego, z uwzględnieniem zasad ich ochrony, 

 podniesienie standardu zagospodarowania zapewniającego miastu wzmocnienie roli ośrodka 
wielofunkcyjnego, zarówno dla mieszkańców jak i dla turystów, 

 ochrona krajobrazu kulturowego, 

 utrzymanie tożsamości kulturowej miejscowości przez reaktywowanie tradycyjnych wzorów kultury 
materialnej; respektowanie istniejących starych układów urbanistycznych, 

 poszukiwanie symbolu miasta przez wykreowanie specyficznej, kojarzącej się wyłącznie 
z Władysławowem, cechy lub obiektu czy też imprezy, 

 koordynacja działań w zakresie inwestowania w system obszarów, rozwojowych na poziomie gminy 
i związku gmin, dla wzmocnienia efektów, współdziałania i całościowego podejścia do zagadnień 
przyrodniczych, gospodarczych i społecznych, 

 stworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju szerokiego spektrum usług związanych z obsługą turystyki 
i wypoczynku, 

 stworzenie podstaw rozwoju lecznictwa bioklimatycznego, odnowy biologicznej, rehabilitacji itp., 

 poprawa funkcjonowania komunikacji, 

 poprawa wizerunku miasta, uporządkowanie funkcjonalno - przestrzenne i estetyczne zabudowy, 

 stworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju i podnoszenia standardu budownictwa oraz obiektów kultury, 
oświaty i sportu. 

4.3. Struktura sieci osadniczej 

Gmina miejsko- wiejska Władysławowo funkcjonuje od 1 stycznia 2015 r., wcześniej była to gmina miejska. Zgodnie 
ze statutem gminy (uchwała nr XXIII/246/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 kwietnia 2016 r.), Gminę 
Władysławowo19 tworzą: 

 miasto Władysławowo, zajmuje obszar 1.360 ha, a zamieszkuje je 9.887 osób, obszar miasta dzieli się na 
administracyjne jednostki pomocnicze - osiedla: 

                                                           
19 (źródło danych dotyczących liczby ludności: Urząd Miejski we Władysławowie, stan na 30.09.2018 r. - osoby zameldowane 
na pobyt stały). 
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 Cetniewo,  

 Hallerowo,  

 Śródmieście,  

 Żwirowa,  

 Szotland (obejmujące również część miasta na Mierzei Helskiej do Chałup). 

 7 sołectw (granice sołectw pokrywają się z granicami obrębów geodezyjnych) 

 Karwia - 1013 mieszkańców, 

 Ostrowo – 669 mieszkańców,  

 Jastrzębia Góra – 990 mieszkańców, 

 Tupadły – 495 mieszkańców, 

 Chłapowo – 1246 mieszkańców, 

 Chałupy – 412, 

 Rozewie – 268 mieszkańców. 
Gmina Władysławowo znajduje się w granicach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, 
wyznaczonego w planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, przyjętego Uchwałą 
Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 poz. 
603). Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot stanowi miejski obszar funkcjonalny ośrodka 
wojewódzkiego, na który składają się: 

1) miasta współtworzące ośrodek wojewódzki, stanowiące jednocześnie rdzeń obszaru metropolitalnego: 
Gdańsk, Gdynia, Sopot (czyli Trójmiasto); 

2) gminy otoczenia funkcjonalnego tego ośrodka, stanowiące strefę funkcjonalną obszaru metropolitalnego 
Gdańsk – Gdynia - Sopot, w tym miasta: Hel, Jastarnia, Pruszcz Gdański, Puck, Reda, Rumia, Tczew, 
Wejherowo, gminy miejsko-wiejskie: Kartuzy, Władysławowo i Żukowo oraz gminy wiejskie: Cedry Wielkie, 
Kolbudy, Kosakowo, Luzino, Pruszcz Gdański, Przodkowo, Przywidz, Pszczółki, Puck, Somonino, Stegna, 
Suchy Dąb, Szemud, Tczew, Trąbki Wielkie i Wejherowo. 

Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot cechuje się jednym z największych w Polsce oraz bardzo 
zróżnicowanym potencjałem turystycznym i rekreacyjnym, wzmacnianym przez rozwijającą się bazę hotelową, 
kongresową i konferencyjną. Największa liczba całorocznych miejsc noclegowych znajduje się w Gdańsku oraz 
Sopocie, ale w tzw. sezonie wysokim rozkład miejsc noclegowych ze względu na funkcjonowanie obiektów 
o charakterze sezonowym jest zupełnie inny. Najwięcej miejsc noclegowych znajduje się wtedy we Władysławowie, 
a w całym pasie nadmorskim liczba miejsc sezonowych wielokrotnie przewyższa liczbę całorocznych miejsc 
noclegowych. Wynika to z faktu, że główną atrakcją turystyczną tej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – 
Gdynia – Sopot, w tym całej Gminy Władysławowo, jest morze i Zatoka Pucka. Zróżnicowane przestrzennie walory 
przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe obszaru metropolitalnego tworzą warunki do rozwoju zróżnicowanych form 
aktywności i zagospodarowania, a na obszarze Gminy Władysławowo i w najbliższej okolicy: 

 dla turystyki kwalifikowanej: Zatoka Pucka od Władysławowa do Juraty i od Chałup do Pucka szczególnie 
atrakcyjna do uprawiania windsurfingu i kitesurfingu, podwodne wraki na dnie Zatoki Gdańskiej i wokół 
Helu na różnych głębokościach dla amatorów nurkowania; wzdłuż Wybrzeża Bałtyku szlak marin i małych 
portów, w tym port we Władysławowie, dla żeglarstwa; 

 dla turystyki zdrowotnej (sanatoryjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej oraz spa&wellness) lecznicze 
i relaksacyjne właściwości zasobów przyrodniczych, np. klimatu nadmorskiego w Jastrzębiej Górze.  

4.4. Kierunki zmian w przeznaczeniu terenów 

Studium jako dokument kierunkowy, określający politykę przestrzenną i zasady zagospodarowania, nie determinuje 
szczegółowych rozwiązań urbanistyczno- architektonicznych. Wskazuje ono jedynie przyjęte przez gminę zasady 
utrzymania struktury przestrzennej gminy oraz kierunki jej zmian oraz możliwe, jak na tę skalę i stopień 
szczegółowości opracowania, ustalenia lokalizacyjne i funkcjonalne- dotyczące zagospodarowania i użytkowania 
terenów. Rozwój Władysławowa zmierza w kierunku wykształcenia atrakcyjnego kurortu wypoczynkowego 
i wzmocnienia potencjału gospodarczego miasta. Zasadnicze zmiany będą się koncentrować w czterech rejonach 
miasta: 

 w centrum Władysławowa i okolicach portu, na obszarze oznaczonym na rysunku Studium jako SWF - 
obszar śródmiejski o dominującej funkcji usługowej, wskazany do przekształceń funkcjonalno – 
przestrzennych. Kontynuacja przekształceń przestrzennych w śródmieściu, na obszarze od dworca 
kolejowego aż do portu, a także zmiany funkcjonalne. Wśród koniecznych zmian funkcjonalnych na czoło 
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wysuwają się zmiana lokalizacji części funkcji produkcyjno - składowych (przeniesienie do dzielnicy 
południowej) i szersze otwarcie basenu portowego dla funkcji turystycznych i turystów. 

 w rejonie przedwojennego kurortu Wielka Wieś Hallerowo. Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym 
zmierzają w kierunku wykształcenia w mieście reprezentacyjnej strefy w oparciu o nowe przestrzenie 
publiczne, w tym układ bulwarów i promenad. Planowana jest kontynuacja rozwoju prestiżowej strefy 
hotelowej w kierunku portu. 

 w południowej części osiedla Szotland, gdzie planowane są duże, strukturotwórcze przedsięwzięcia: 
Gminny Ośrodek Żeglarski z nową mariną, bulwarowe połączenie ul. Gdańskiej z ul. Bohaterów 
Kaszubskich, park rozrywki, a także nowy kompleks hotelowy. 

 w rejonie planowanego nowego przystanku kolejowego Władysławowo Południe, gdzie planowany jest 
ponadlokalny węzeł integracyjny oraz ponadlokalny ośrodek usługowy, w ramach którego dopuszcza się 
wielkopowierzchniowe obiekty handlowe (tj. o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2). Węzeł 
Władysławowo Południe będzie umożliwiał sprawną przesiadkę pasażerów samochodów osobowych na 
środki transportu publicznego oraz rowery.  

 
W studium wyznacza się strefy funkcjonalno – przestrzenne z podziałem na trzy rodzaje: 

1. Obszary uzupełnień zabudowy w ramach specjalnych polityk przestrzennych 
2. Pozostałe obszary uzupełnień zabudowy 
3. Obszary rozwoju zabudowy. 

Ponadto, w Studium wyznacza się również: 
a) obszary wyłączone z zabudowy, 
b) obszary rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych i ich strefy ochronne, 
c) rozmieszczenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. 

 
Zestawienie rodzajów stref funkcjonalno przestrzennych i ich występowanie 
 
1. Obszary uzupełnień zabudowy w ramach specjalnych polityk przestrzennych położone w obrębie 
wykształconych, zwartych struktur funkcjonalno-przestrzennych, ale obejmują te rejony, których przekształcenia są 
strategicznie ważnymi celami rozwoju gminy.  

 SWF- obszar wskazany do przekształceń funkcjonalno – przestrzennych, obejmuje centralną część 
Władysławowa od dworca kolejowego aż do portu, w tym większość obszaru Portu Władysławowo. Celem 
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym jest przede wszystkim: 

 wykształcenie w mieście reprezentacyjnej strefy, podkreślającej rangę ośrodka turystycznego 

jakim jest Władysławowo w oparciu o nowe przestrzenie publiczne, w tym układ bulwarów i 

promenad, a także zmiany funkcjonalne, o których mowa w rozdziale „Strategiczne kierunki zmian 

w centrum Władysławowa”; 

 zapewnienie możliwości funkcjonowania i rozbudowy portu morskiego we Władysławowie. 
Obszar SWF dzieli się na trzy strefy, nieco odmienne w swoim charakterze. 

 SWF1 – strefa śródmieścia Władysławowa, 

 SWF2 – strefa rozwoju Portu Władysławowo, 

 SWF3 – strefa funkcjonowania Portu Władysławowo; 

 uUTz – obszar uzupełnień zabudowy historycznego letniska w Jastrzębiej Górze obejmuje prestiżowe 
letnisko, które rozwinęło się po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w okresie międzywojennym. 
Z tego okresu zachowały się domy wczasowe, wille, pensjonaty, domy i domki letniskowe (dziewiętnaście 
z nich ujętych jest w gminnej ewidencji zabytków), usytuowane na działkach porośniętych sosnami 
nadmorskimi. Osią kompozycyjną tego zespołu zabudowy jest Promenada Światowida i Bulwar 
Nadmorski, prowadzący wzdłuż klifu przez park do zejścia na plażę nr 25, dalej do ul Królewskiej 
(DW215). Większość obszaru uUTz położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Zabudowę 
i zagospodarowanie na tym terenie należy więc kształtować przy uwzględnieniu warunków ochrony 
krajobrazu kulturowego, w szczególności dostosowania form zabudowy i gabarytów obiektów do 
zabytkowego otoczenia.  

 uUTk – obszar uzupełnień zabudowy o dominującej funkcji usług hotelarskich w Chłapowie obejmuje 
istniejące kempingi i pola namiotowe, ośrodki wypoczynkowe położone pomiędzy ul. Żeromskiego a Klifem 
Chłapowskim. Obszar prezentuje nie tylko wysokie walory turystyczne, ale jest również atrakcyjny pod 
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względem przyrodniczym. Leży w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego co niesie ze sobą 
pewne ograniczenia w możliwości zagospodarowania terenu. Jest on położony jest w sąsiedztwie brzegu 
klifowego. Na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, w pasie 200 m od krawędzi brzegu 
klifowego obowiązują ograniczenia dla lokalizacji nowego zainwestowania, wynikające z przepisów 
odrębnych. 

 uMUw – obszary uzupełnień zabudowy wielofunkcyjnej zabytkowych układów wsi Karwia, Ostrowo, 
Tupadły, Chłapowo i zespołu ruralistycznego dawnej Wielkiej Wsi we Władysławowie. Większość 
obszarów uMUw objęta jest ochroną konserwatorską w formie stref ochrony konserwatorskiej. Głównym 
celem specjalnej polityki przestrzennej jest tutaj utrzymanie tożsamości kulturowej miejscowości przez 
reaktywowanie tradycyjnych wzorów kultury materialnej; respektowanie istniejących starych układów 
urbanistycznych. Zabudowę i zagospodarowanie na tych obszarach należy kształtować przy 
uwzględnieniu warunków ochrony krajobrazu kulturowego, w szczególności dostosowania form zabudowy 
i gabarytów obiektów do zabytkowego otoczenia. Dominującymi funkcjami tych obszarów są funkcje 
mieszkaniowe i usługowe. Sytuowanie funkcji chronionych, tj. funkcji mieszkaniowych oraz niektórych 
funkcji usługowych dopuszcza się na terenach, które spełniają wymogi odpowiednich standardów jakości 
środowiska ustalone dla tych funkcji w przepisach odrębnych. 

 uUTW – obszar uzupełnień zabudowy o dominującej funkcji wielkopowierzchniowych usług turystycznych 
takich jak: parki rozrywki, usługi rekreacji, sportu i wypoczynku, usługi kultury i kultury fizycznej wyznacza 
się we Władysławowie, przy ul. Żwirowej. Obejmuje on miedzy innymi istniejący rodzinny park rozrywki 
prezentujący w formie ekspozycji podwodny świat ryb i ssaków, żyjących w głębiach oceanów.  

 uUTc1 – obszary istniejących kempingów na Półwyspie Helskim - po południowej stronie drogi 
wojewódzkiej nr 216 nad Zatoką Pucką pomiędzy Władysławowem a Chałupami zlokalizowane są obiekty 
hotelarskie- kempingi, przeznaczone głównie dla aktywnie uprawiających sporty wodne na Zatoce Puckiej 
(7 kempingów). Teren lądowy kempingów zagospodarowany jest aż do samej linii brzegowej i nierzadko 
wkracza w obszar wód Zatoki Puckiej (także w wyniku podjęcia nieuprawnionych działań). Sąsiadująca 
część akwenu Zatoki Puckiej ze względu na warunki wiatrowe, niewielką głębokość i piaszczyste dno, jest 
wyjątkowo atrakcyjnym rejonem do uprawiania sportów wodnych w skali Europy.  

 
2. Obszary uzupełnień zabudowy o określonych dominujących funkcjach, położone w obrębie wykształconych, 
zwartych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Obejmują istniejącą zabudowę z najbliższym otoczeniem, gdzie 
zakładana jest kontynuacja dotychczasowego charakteru zagospodarowania: 

 uMM – obszary uzupełnień zabudowy o dominujących funkcjach mieszkaniowych - Główny obszar 
uzupełnień zabudowy o dominujących funkcjach mieszkaniowych obejmuje większą część Osiedla 
Tysiąclecia we Władysławowie, tj. obszar pomiędzy ul. Hallera a linia kolejową relacji Reda - Hel. Drugi 
obszar położony jest pomiędzy ul. Harcerską i Trałową we Władysławowie. Trzeci, znacznie mniejszy 
obszar tego typu wyznacza się w obrębie istniejącego kompleksu zabudowy przy. ul. Garnizonowej 
w Rozewiu. Dominującą funkcją obszarów uMM są funkcje mieszkaniowe. W przypadku realizacji nowej 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej obowiązuje wyodrębnienie części lokali pod funkcje 
ogólnodostępnych usług, zarówno dla obsługi ruchu turystycznego jaki i służących codziennym potrzebom 
mieszkańców. 

 uMUm – obszary uzupełnień zabudowy wielofunkcyjnej we Władysławowie wyznacza się w trzech 
rejonach:  
1) największy kompleks położony jest w południowo – zachodniej części Władysławowa; 
2) w Poczerninie, po obu stronach Drogi Chłapowskiej; 
3) w południowo wschodniej części Władysławowa, na wschód od ul. Gdańskiej i na południe od 

przedłużenia ul. Skandynawskiej w kierunku ul. Bohaterów Kaszubskich. 
4) Dominującymi funkcjami tych obszarów są funkcje mieszkaniowe i usługowe. Sytuowanie funkcji 

chronionych, tj. funkcji mieszkaniowych oraz niektórych funkcji usługowych dopuszcza się na 
terenach, które spełniają wymogi odpowiednich standardów jakości środowiska ustalone dla tych 
funkcji w przepisach odrębnych. 

 uMP – obszary uzupełnień zabudowy o dominującej funkcji mieszkaniowo – usługowej w zakresie usług 
hotelarskich we wszystkich miejscowościach na terenie Gminy. Jest to przeważający sposób użytkowania 
terenów. Dominującymi funkcjami terenu są funkcje mieszkaniowe i usługowe w zakresie usług 
hotelarskich. Sytuowanie funkcji chronionych, tj. funkcji mieszkaniowych oraz niektórych funkcji 



44 
 

usługowych dopuszcza się na terenach, które spełniają wymogi odpowiednich standardów jakości 
środowiska ustalone dla tych funkcji w przepisach odrębnych. 

 uUT – obszary uzupełnień zabudowy o dominującej funkcji skoncentrowanych usług hotelarskich; 
obejmują następujące kompleksy zabudowy: 
1) we Władysławowie zespół obiektów położonych wzdłuż ul. Hryniewieckiego i ul. Portowej, 

z założeniem bulwarowym, prowadzącym w kierunku portu; 
2) Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Cetniewo we Władysławowie – czołowy w Polsce obiekt szkolący 

sportowców w tym polską kadrę narodową. Na terenie COS-u znajduje się: nowoczesny kompleks 
basenowo – rekreacyjny, liczne hale i boiska, bazę konferencyjną oraz obiekty zakwaterowania. 
Ośrodek oferuje usługi rehabilitacyjne i wczasy; 

3) we Władysławowie kompleks przy ul. Żwirowej; 
4) w Chłapowie, na południe od ul. Żeromskiego, w rejonie ul. Jodłowej; 
5) w Rozewiu w rejonie ul. Garnizonowej (istniejący kompleks hotelowy)  oraz pomiędzy ul. Rozewską 

(DW 215) a klifem; 
6) w Jastrzębiej Górze  

 istniejący kompleks domów wczasowych, pensjonatów, itp., usytuowany pomiędzy 
ul. Królewską i ul. Rozewską a projektowanym zespołem przyrodniczo krajobrazowym 
„Żarnowczysko w Jastrzębiej Górze”. Osią tego kompleksu jest ul. Pucka, powiązana 
z Promenadą Światowida i Bulwarem Nadmorskim; 

 drugi zespół w Jastrzębiej Górze obejmujący istniejący kompleks hoteli, ośrodków 
wypoczynkowych, ośrodków szkoleniowo – konferencyjnych, apartamentowców i in., 
usytuowanych we wschodniej części Jastrzębiej Góry, w rejonie projektowanego zespołu 
przyrodniczo krajobrazowego „Lisi Jar”; obszar ten położony jest w sąsiedztwie brzegu 
klifowego. W pasie 200 m od krawędzi brzegu klifowego obowiązują ograniczenia dla lokalizacji 
nowego zainwestowania, wynikające z przepisów odrębnych; 

7) w zachodniej części Karwi - istniejący zespół ośrodków wczasowych i tzw. apartamentów. 

 uUTc – obszary uzupełnień zabudowy o dominującej funkcji usług hotelarskich o niskiej intensywności 
i zabudowy letniskowej (kempingi, pola namiotowe, ośrodki wypoczynkowe, inne tereny sportowo – 
rekreacyjne); obejmują kompleksy istniejących kempingów i pól namiotowych w następujących rejonach: 
1) we Władysławowie wzdłuż Starniowej Doliny; 
2) w Chłapowie na terenach pomiędzy istniejącą zabudową wsi a rezerwatem „Dolina Chłapowska”;  
3) w Rozewiu 2 kompleksy w rejonie ul. Garnizonowej, pomiędzy ul. Żeromskiego a projektowaną 

obwodnicą Władysławowa i Jastrzębiej Góry; 
4) wzdłuż ul. Uzdrowiskowej w Jastrzębiej Górze; 
5) rozproszone zespoły zabudowy istniejących ośrodków wczasowych i domków turystycznych w 

Ostrowie; 
6) w południowo zachodniej części Karwi - istniejący zespół ośrodków wczasowych oraz zabudowy 

letniskowej. 

 uPU – obszary uzupełnień zabudowy o dominujących funkcjach usługowych, produkcyjnych składowych i 
magazynowych; wyznacza się w studium dwa kompleksy na terenie miasta Władysławowo:  
1) uPU1 - południowa dzielnica przemysłowa, w rejonie ul. Skandynawskiej; 
2) uPU2 - tereny powiązane z rozbudową Portu Władysławowo w kierunku wschodnim. 

 UTh – tereny harcerskich ośrodków wypoczynkowych; w Studium wskazuje się dwa tereny: w Ostrowie 
i w obrębie Rozewie w rejonie ul. Garnizonowej. 

 ZD – tereny rodzinnych ogrodów działkowych; obejmują wszystkie istniejące ogrody działkowe, nie 
wyznacza się nowych kompleksów ogrodów działkowych. W odniesieniu do zasad zagospodarowania na 
terenie rodzinnych ogrodów działkowych obowiązują przepisy ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. 
o rodzinnych ogrodach działkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1073); 

 ZU – tereny zieleni urządzonej wskazuje się na obszarach, gdzie obowiązuje zakaz zabudowy. Obszary te 
mogą być wykorzystywane na cele sportu, rekreacji i kultury fizycznej. 

 
3. Obszary rozwoju zabudowy o określonych funkcjach, obejmujące nowe tereny rozwojowe: 

 rMU – obszar rozwoju zabudowy wielofunkcyjnej we Władysławowie wyznacza się pomiędzy projektowaną 
obwodnicą Władysławowa i Drogą Chłapowską. 
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  rMP – obszary rozwoju zabudowy o dominującej funkcji mieszkaniowo – usługowej. Rozwój zabudowy 
o dominującej funkcji mieszkaniowo – usługowej w zakresie usług hotelarskich jest jednym z ważniejszych 
kierunków zmian w przeznaczeniu terenów. Inwestycje w tym kierunku są najbardziej dynamicznie 
rozwijającym się sektorem gospodarki, przede wszystkim na obszarze wiejskim Gminy Władysławowo. 
Głównym celem inwestorów jest tu tworzenie nowej bazy noclegowej (pensjonaty, domki turystyczne). 
Obszary rozwoju zabudowy o dominującej funkcji mieszkaniowo – usługowej w zakresie usług hotelarskich 
wyznacza się: 
1) we Władysławowie – Osiedle Cetniewo, niewielki kompleks pomiędzy ul. Jachtową i ul. Parkową; 
2) w Chłapowie po północnej stronie projektowanej obwodnicy Władysławowa i Jastrzębiej Góry, 

obszary sąsiadujące z terenami uzupełnień zabudowy o podobnej funkcji; 
3) w Ostrowie w dwóch kompleksach: na południe od ul. Lazurowej i po południowo - zachodniej stronie 

miejscowości w rejonie ul. Sosnowej i Strzeleckiej; 
4) w Karwi wyznaczone obszary rozwoju zabudowy o dominującej funkcji mieszkaniowo – usługowej 

stanowią kontynuację istniejącej zabudowy tego typu w południowo – wschodniej części 
miejscowości oraz niewielki kompleks w południowej części obrębu Karwia - pomiędzy ulicą 
Kopernika a granicą gminy. 

 rUT – obszary rozwoju zabudowy o dominującej funkcji skoncentrowanych usług hotelarskich; wskazuje 
się w następujących rejonach: 
1) w południowo wschodniej części Władysławowa, na zapleczu projektowanej mariny – Gminnego 

Ośrodka Żeglarskiego; 
2) we Władysławowie na wschód od portu, u nasady Półwyspu Helskiego w rejonie wejścia nr 2; 
3) w Chłapowie we wschodniej części miejscowości, na południe od skrzyżowania ul. Żeromskiego 

i Władysławowskiej, na skraju Starniowego Jaru, w rejonie wejścia na plażę nr 12 oraz w zachodniej 
części Chłapowa w sąsiedztwie planowanego lokalnego przystanku integracyjnego, gdzie osią 
projektowanego kompleksu będzie nowa ulica, projektowany łącznik pomiędzy obwodnicą 
Władysławowa i drogą wojewódzką nr 215 (historyczna Droga Ku Słońcu); 

4) w Rozewiu na południowy-wschód od zespołu latarni morskich; gdzie obowiązują przepisy w sprawie 
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, które niezależnie od wskazań Studium ograniczają 
wprowadzanie nowego zagospodarowania do zakresu praw nabytych wynikających z Uchwały Nr 
IX/98/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27.06.2007 r. w sprawie uchwalenia m.p.z.p. miasta 
Władysławowo, oznaczonego symbolem R-1, publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 22 
z 21.03.2008 r., poz. 597); 

5) w Tupadłach, gdzie osią projektowanego kompleksu będzie Ul. Św. Wojciecha, łącząca centrum 
Jastrzębiej Góry z projektowana obwodnicą Władysławowa i Jastrzębiej Góry; 

6) w Karwi, w obrębie planowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w sąsiedztwie projektowanej 
przystani kajakowej oraz żeglarskiej przy ujściu Czarnej Wody. 

 rUTc – obszary rozwoju zabudowy o dominującej funkcji usług hotelarskich o niskiej intensywności 
oraz zabudowy letniskowej; wyznacza się w Studium: 
1) w południowo - wschodniej części Władysławowa, na wschód od ul. Gdańskiej w niedalekiej 

odległości od projektowanej mariny – Gminnego Ośrodka Żeglarskiego (przy granicy z gminą Puck);  
2) w północno - zachodniej części obrębu Chłapowo, pomiędzy projektowaną obwodnicą Władysławowa 

i Jastrzębiej Góry (ul. Władysławowska) a drogą DW215; 
3) w południowej części Chłapowa, na północ od planowanej obwodnicy Władysławowa i Jastrzębiej 

Góry, przy granicy administracyjnej z miastem Władysławowo; 
4) Tupadły, w dwóch kompleksach po wschodniej i zachodniej stronie miejscowości; 
5) w Ostrowie: 

 pierwszy kompleks to tereny na południe od ul. Karwieńskiej. Nowa zabudowa będzie tutaj w 
istotny sposób kształtować chronione wnętrze krajobrazowe, zakwalifikowane jako krajobraz 
priorytetowy w skali lokalnej, tj. jednostkę krajobrazową „KARWIEŃSKO-OSTROWSKIE ŁĄKI 
Z DOLINĄ CZARNEJ WODY”, 

 drugi kompleks obejmuje tereny niezabudowane na południe od istniejącej zabudowy 
miejscowości Ostrowo, 

 trzeci kompleks obejmuje tereny południowo – zachodniej część obrębu, na wschód 
od ul. Krokowskiej, 
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 czwarty, niewielki kompleks pomiędzy Jastrzębią Górą a Ostrowem, na południowy-zachód od 
oczyszczalni ścieków; 

6) Karwia - na styku z obszarami wyłączonymi z zabudowy; nowe zagospodarowanie będzie tutaj 
w istotny sposób kształtować chronione wnętrze krajobrazowe, zakwalifikowane jako krajobraz 
priorytetowy w skali lokalnej, tj. jednostkę krajobrazową „KARWIEŃSKO-OSTROWSKIE ŁĄKI Z 
DOLINĄ CZARNEJ WODY”. 

 rUTW – obszary rozwoju zabudowy o dominującej funkcji wielkopowierzchniowych usług turystycznych 
takich jak: parki rozrywki, usługi rekreacji, sportu i wypoczynku, usługi kultury i kultury fizycznej położony 
jest w granicach osiedla Szotland. Celem przekształceń funkcjonalno – przestrzennych na terenie osiedla 
Szotland jest aktywizacja osiedla i połączenie w jeden produkt turystyczny kluczowych przedsięwzięć: 
otwartego parku rodzinnego na terenie rUTW połączonego z realizacją siedziby uniwersytetu ludowego lub 
muzeum czy otwartego skansenu o tematyce związanej z historią i tradycją rybołówstwa ziemi północnych 
Kaszub, ośrodka żeglarskiego wraz z przystanią oraz zapleczem usług hotelarskich w obrębie terenu rUT 
oraz szlaku edukacyjno - przyrodniczego w otoczeniu rezerwatu „Słone Łąki”. Należy dążyć do realizacji 
zorganizowanego na całym obszarze zadania inwestycyjnego poprzez możliwość prowadzenia 
działalności w formie otwartego parku rodzinnego rekreacji i rozrywki z połączeniem uporządkowanej 
zieleni niskiej i średniej na wjeździe do miasta. Otwarty park rodzinny na terenie rUTW  ma stanowić 
również kluczowe narzędzie ochrony walorów widokowych, w szczególności ochronę widoku z drogi 
wojewódzkiej nr 216 na wjeździe do Władysławowa i ochronę przedpola ekspozycyjnego północno 
zachodniej części Zatoki Puckiej, wykluczając możliwość wprowadzania intensywnej zabudowy, zalesień, 
a także sytuowania reklam wielkoformatowych. 

 rUTa – obszary rozwoju zabudowy o dominującej funkcji usług turystycznych o charakterze 
agroturystycznym; Wyznaczone tereny znajdują się na wschód od Ostrowa. 

 rPU – obszary rozwoju zabudowy o dominujących funkcjach usługowych, produkcyjnych składowych 
i magazynowych - planowany kompleks terenów rPU znajduje się w południowo zachodniej części 
Władysławowa. W obrębie obszarów rPU należy uwzględnić możliwość lokalizacji dwóch rodzajów 
przemysłu/obiektów produkcyjnych.  
1) rPU1 – w kompleksie położonym na północ od drogi powiatowej nr 1509, prowadzącej w kierunku 

Łebcza, w rejonie istniejących ujęć wody, należy lokować zakłady tzw. przemysłu nieuciążliwego, o 
dużych wymaganiach dotyczących jakości środowiska niezbędnych dla realizacji produkcji, 
promujące i wykorzystujące rozwiązania proekologiczne itd. Należy wykorzystać potencjał np. bardzo 
dobrej jakości powietrza przez większą cześć roku i wspierać przedsięwzięcia, które wymagają takich 
uwarunkowań.  

2) rPU2 – w kompleksie położonym na południe od drogi powiatowej nr 1509, prowadzącej w kierunku 
Łebcza mogą być lokalizowane pozostałe funkcje przemysłowo-usługowe, z tym, że przed podjęciem 
decyzji o lokalizacji należy przeprowadzić szerokie analizy środowiskowe oraz prognozy 
ewentualnego oddziaływania na tereny mieszkaniowe oraz usług turystycznych. Analizy takie 
sporządzone przez inwestora będą podstawą do podjęcia dalszych działań, w tym także 
planistycznych, pozwalających na realizację przedsięwzięcia w graniach miasta Władysławowa. W 
rejonie ul. Skandynawskiej planuje się lokalizację PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów) i 
ZUG (Zakład Uzdatniania Gazu) 

 rPUh – obszary rozwoju zabudowy o dominujących funkcjach usługowych, produkcyjnych składowych 
i magazynowych, z dopuszczeniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych; Wyznaczony teren 
położony jest w sąsiedztwie linii kolejowej, po południowej stronie projektowanej Obwodnicy 
Władysławowa. 

 
4. Obszary wyłączone z zabudowy: 

 Zakaz zabudowy obowiązuje na terenach osnowy ekologicznej, którą tworzą korytarze ekologiczne 
wskazane w Studium, tj. ponadregionalnego Nadmorskiego korytarza ekologicznego i lokalnego korytarza 
ekologicznego Błot Przymorskich i Rynny Czarnej Wody – zgodnie z zasadą kształtowania 
zagospodarowania przestrzennego w dostosowaniu do specyfiki obszaru i przedmiotu ochrony wartości 
przyrodniczych i krajobrazowych. W granicach korytarzy ekologicznych znajdują się również plaże, na 
których dopuszcza się obiekty dla obsługi wyznaczonych kąpielisk oraz zagospodarowanie na potrzeby 
przystani morskich (rybackich). 
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 Ze względu na ochronę potencjału w zakresie wodnej retencji glebowej, wyłącza się z zabudowy główne 
kompleksy obszarów o wysokim potencjale glebowej retencji wody, które występują w zachodniej części 
gminy w pradolinie Czarnej Wody oraz na Równinie Błot Przymorskich. 

 Strefami wyłączonymi z zabudowy są również wskazane w Studium: 
o tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, wskazane na południe od projektowanej obwodnicy 

Władysławowa i Jastrzębiej Góry (większość w obrębie Chłapowo); 
o tereny chronionego krajobrazu rolniczo leśnego: 

 kompleks nad Zatoką Pucką, wskazany do ochrony jako lokalny krajobraz priorytetowy, 
 kompleks w pradolinie Czarnej Wody oraz na Równinie Błot Przymorskich, wskazany ze 

względu na konieczną ochronę potencjału w zakresie wodnej retencji glebowej oraz warunki 
ochrony obszaru lokalnego krajobrazu priorytetowego; 

 Zakaz lokalizacji zabudowy (budynków) obowiązuje również na obszarach zieleni urządzonej. 
Na wszystkich wyżej wymienionych obszarach zakaz zabudowy nie dotyczy realizacji celów publicznych, zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 
 
5. Obszary rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych i ich strefy ochronne 
Odnawialne źródła energii, w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 610), stanowią odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące: 

A. energię wiatru, 
B. energię promieniowania słonecznego, 
C. energię aerotermalną, 
D. energię geotermalną, 
E. energię hydrotermalną, 
F. hydroenergię, 
G. energię fal, prądów i pływów morskich, 
H. energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. 

Na obszarze miasta i gminy Władysławowo nie występują: 

 potwierdzone zasoby energii hydrotermalnej – udokumentowane złoża kopalin, jakimi są wody termalne, 

 zasoby hydroenergii, w odniesieniu do rzek przepływających przez obszar gminy Władysławowo (dotyczy 
to w zasadzie rzeki Czarna Wda), 

 zasoby energię fal, prądów i pływów morskich – ten rodzaj energii wiąże się z wodami morskimi. 
Na obszarze miasta i gminy Władysławowo przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą 
urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref 
ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. Dotyczy 
następujących rodzajów odnawialnych źródeł energii: 

 energii wiatru, 

 energii promieniowania słonecznego, 

 energii aerotermalnej, 

 energii geotermalnej. 
 

 Lokalizację urządzeń o mocy powyżej 100kW, wytwarzających energię z odnawialnego źródła energii 
jakim jest energia wiatru dopuszcza się na następujących obszarach, na których zlokalizowana jest 
istniejąca i planowana infrastruktura portowa, w tym infrastruktura zapewniająca dostęp do portu, jaką są 
Falochron Zachodni i Falochron Wschodni: 
o SWF3 – strefa funkcjonowania Portu Władysławowo, 
o uUP2 - obszar uzupełnień zabudowy o dominujących funkcjach usługowych, produkcyjnych 

składowych i magazynowych (tereny powiązane z rozbudową Portu Władysławowo w kierunku 
wschodnim). 

W przypadku usytuowania na ww. terenach urządzeń o mocy powyżej 100kW, wytwarzających energię z 
odnawialnego źródła energii jakim jest energia wiatru, wyznacza się granicę stref ochronnych związanych 
z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów, o których mowa w art. 10 
ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, biegnącą po granicy portu morskiego we 
Władysławowie, którą została określona w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 
2007 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego we Władysławowie od strony morza, redy i lądu (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 134 poz. 942). 
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 Lokalizację urządzeń o mocy powyżej 100kW, wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, 
takich jak: energia promieniowania słonecznego, energia aerotermalna i energia geotermalna dopuszcza 
się na następujących obszarach: 
o SWF2 – strefa rozwoju Portu Władysławowo; 
o SWF3 – strefa funkcjonowania Portu Władysławowo, 
o uUT – obszary uzupełnień zabudowy o dominującej funkcji skoncentrowanych usług hotelarskich; 
o rUT - obszary rozwoju zabudowy o dominującej funkcji skoncentrowanych usług hotelarskich; 
o uPU – obszary uzupełnień zabudowy o dominujących funkcjach usługowych, produkcyjnych 

składowych i magazynowych; 
o rPUh – obszary rozwoju zabudowy o dominujących funkcjach usługowych, produkcyjnych 

składowych i magazynowych, z dopuszczeniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych; 
o rPU – obszary rozwoju zabudowy o dominujących funkcjach usługowych, produkcyjnych 

składowych i magazynowych; a także centra logistyczne, bazy transportowe; 
o tereny infrastruktury technicznej: teren planowanej lokalizacji PSZOK, teren oczyszczalni ścieków, 

teren ujęcia wody; 
o teren ponadlokalnego węzła integracyjnego WPL –Władysławowo – Węzeł Południe; 
o tereny usług oświaty i nauki 

W przypadku usytuowania na ww. terenach urządzeń o mocy powyżej 100kW, granice tych terenów są 
jednocześnie granicami stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz 
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów, o których mowa w art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 

 Pozostałe kierunki p[polityki przestrzennej dotyczące lokalizacji urządzeń wytwarzających energię 
z odnawialnych źródeł energii: 
o Na całym obszarze Gminy Władysławowo wyklucza się sytuowanie biogazowni, czyli instalacji 

wytwarzających energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów, 
o Lokalizację mikroinstalacji i małych instalacji o mocy do 100kW, wytwarzających energię 

z następujących rodzajów odnawialnych źródeł energii: 
 energii wiatru, 
 energii promieniowania słonecznego, 
 energii aerotermalnej, 
 energii geotermalnej. 

- dopuszcza się na terenach zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę na obszarze całej 
gminy. Powyższa zasada dotyczy również terenów zabudowy zagrodowej. W zakresie 
pozyskiwania energii promieniowania słonecznego wskazane jest wykorzystanie dachów budynków 
oraz terenów niezadrzewionych, w szczególności tych pokrytych roślinnością ruderalną 

4.5. Wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów 

Zasady zagospodarowania w strefach zielonej infrastruktury na terenach zurbanizowanych 
Studium wskazuje strefy zielonej infrastruktury na terenach zurbanizowanych. Obejmują one obszary przeznaczone 
do zagospodarowania w kierunku uzupełnień i rozwoju zabudowy. Celem wyodrębnienia stref zielonej infrastruktury 
na obszarach zurbanizowanych jest: 

 wzmocnienie systemu korytarzy ekologicznych i powiązań przyrodniczych; 

 ochrona istniejącego zasobu zieleni na terenach zurbanizowanych i jego powiększenie; 

 poprawa warunków dla zachowania i wzmocnienie bioróżnorodności na terenach zurbanizowanych. 
Strefy te zostały wyznaczone z uwzględnieniem ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz stanu istniejącego zagospodarowania. Analizie podlegały ustalenia w zakresie wskaźnika 
powierzchni biologicznie czynnej. Wskaźnik ten w praktyce jest jedynym narzędziem służącym ograniczaniu 
powierzchni uszczelnionych na terenach zurbanizowanych. Jest on wyznaczany w ustaleniach miejscowych planów 
i warunkach zabudowy, na podstawie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
Dla terenów w strefach zielonej infrastruktury, zasób zieleni winien być kształtowany w oparciu o następujące 
zasady ujęte, lub które należałoby ujmować, w miejscowych planach i decyzjach ustalających warunki zabudowy: 

 ustalanie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej minimum 50% lub wyższego zgodnie z ustaleniami 
obowiązujących miejscowych planów; 
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 ustalanie dodatkowego wskaźnika w celu kształtowania zasobu zieleni wysokiej, np. minimalny wskaźnik 
nasadzeń drzew w ilości 1 drzewo na każde 80m2 powierzchni działki, w tym: 

o obowiązek nasadzenie szpalerów drzew liściastych usytuowanych wzdłuż istniejących dróg 
publicznych oraz wzdłuż wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, przy zachowaniu przepisów 
odrębnych, 

o realizacja parkingów naziemnych z wymogiem wprowadzenia zadrzewień na terenie parkingu 
w proporcjach minimum 1 drzewo liściaste na 2 miejsca parkingowe; 

 ustalanie obowiązku wykorzystania do ukształtowania wskazanego wyżej zasobu zieleni, drzew i krzewów 
istniejących na terenie planowanego przedsięwzięcia (z wyłączeniem gatunków inwazyjnych). 

 
Zasady ochrony panoram i sylwet zabudowy 
Wyróżniające się w krajobrazie Gminy charakterystyczne, harmonijne sylwety czy panoramy zespołów zabudowy 
oraz przedpola otwarć widokowych i ciągów widokowych należy ochraniać i kształtować z uwzględnieniem ich 
charakteru oraz przeciwdziałając zachodzącym negatywnym zjawiskom, związanym z rozwojem przestrzennym 
poszczególnych miejscowości Gminy Władysławowo: 

 panoramy i sylwety zabudowy miasta Władysławowa wyeksponowane od strony Małego Morza tereny 
położone na wschód od ul. Gdańskiej; 

 południowa sylweta historycznej zabudowy miejscowości Chałupy; 

 południowo wschodnia sylweta miejscowości Chłapowo, widziana z Drogi Chłapowskiej, od strony 
Starniowej Doliny; 

 południowa i zachodnia sylweta historycznej zabudowy wsi Tupadły; 

 eksponowane od strony doliny Czarnej Wody panoramy zabudowy wsi Ostrowo oraz wsi Ostrowo-Pustki, 
gdzie należy uwzględnić w planowanym rozwoju przestrzennym odrębny charakter sylwet tych dwóch 
zespołów. Na odcinku Ostrowo-Pustki wskazane jest zachowanie wysokiego udziału zieleni, szczególnie 
drzew, ograniczenie wysokości zabudowy, tak by w sylwecie dominowała zieleń. Kompozycja centralnego 
odcinka panoramy zabudowy wsi Ostrowo winna uwzględniać ekspozycję zabytkowego charakteru 
centralnej części wsi Ostrowo, objętej ochroną w strefie ochrony konserwatorskiej. Trzeci odcinek 
chronionej sylwety dotyczy obszaru strefy ochrony archeologicznej obejmującej trzy stanowiska wpisane 
do rejestru zabytków archeologicznych województwa pomorskiego (pozycje w rejestrze C-464, C-465, C-
466), gdzie ochronie podlega wielokulturowy kompleks osadniczy. Jest to obszar położony na zachód 
i północny zachód od zabudowy wsi Ostrowo, gdzie wkracza nowe zagospodarowanie, głównie usługi 
turystyczne. 

 
Wskaźniki parkingowe 
Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę określa się zasady dotyczące zapewnienia miejsc parkingowych, 
w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:  

1) zapewnienie minimalnej liczby miejsc do parkowania:  
a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych,  
b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
c) dla budynków rekreacji indywidualnej,  
d) dla zabudowy usługowej usług hotelarskich,  
e) dla zabudowy usługowej, 
f) dla obiektów hurtowni, magazynów, składów,  
g) dla obiektów produkcyjnych o powierzchni użytkowej do 2000m2, 
h) dla innych funkcji. 

2) minimalną liczbę miejsc do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,  
3) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, na którym zlokalizowana jest 

inwestycja, o ile ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie stanowią inaczej; 
4) przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejących budynków, lokalizacja nowych budynków, a także 

zmiana sposobu użytkowania istniejących lokali i budynków, wymaga zaspokojenia potrzeb parkingowych 
zgodnie z ustalonymi powyżej zasadami; 

5) zasady zapewnienia miejsc parkingowych w odniesieniu do innych rodzajów zagospodarowania terenów, 
w szczególności do zagospodarowania na terenach przeznaczonych na cele publiczne należy ustalać 
w zależności od charakteru przedsięwzięcia w miejscowych planach i decyzjach o warunkach zabudowy 
lub lokalizacji inwestycji celu publicznego; 
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6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się określenie w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego innych wskaźników parkingowych od wymienionych wyżej. 

4.6. Zasady ochrony środowiska i przyrody 

W granicach Gminy Władysławowo znajdują się obszary i obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie 
przyrody. 
Gmina Władysławowo położona jest w zasięgu występowania struktur tworzących regionalny system ekologiczny, 
w skład którego wchodzą istniejące obszary chronione oraz obszary potencjalne do objęcia ochroną (cenne 
przyrodniczo), a także system płatów i korytarzy ekologicznych. Na terenie Gminy Władysławowo zlokalizowanych 
jest 12 powierzchniowych form ochrony przyrody (częściowo lub w całości). Zgodnie z Planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa pomorskiego 2030, którego częścią jest Plan zagospodarowania przestrzennego 
Obszaru Metropolitalnego Gdańsk –Gdynia -Sopot 2030 (Uchwała nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa 
Pomorskiego z 29 grudnia 2016 r.), strukturalnymi elementami przestrzeni województwa, gwarantującymi 
zachowanie różnorodności biologicznej środowiska, są różnorodne siedliska, płaty i łączące je korytarze 
ekologiczne oraz obszary prawnie chronione, współtworzące sieć ekologiczną województwa. 
 
Osnowę ekologiczną gminy, tj. system obszarów, zapewniających ochronę powiązań przyrodniczych tworzą: 

 ponadregionalny Nadmorski korytarz ekologiczny, wyznaczony w planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa pomorskiego, który obejmuje znaczną część powierzchni Gminy 
Władysławowo (ok. 40%); 

 lokalny korytarz ekologiczny, obejmujący obszar pomiędzy Ostrowem a Karwią, będący fragmentem rynny 
Czarnej Wody i fragmentem Błot Przymorskich; 

 obszary o funkcji przyrodniczej, w zagospodarowaniu których należy uwzględnić ochronę powiązań 
przyrodniczych i bioróżnorodności. 

 
Zgodnie z zasadą kształtowania zagospodarowania przestrzennego w dostosowaniu do specyfiki obszaru 
i przedmiotu ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych, wynikających z funkcji i reżimu ochronnego 
obszarów, obowiązuje: 

 Uwzględnianie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin korytarzy 
ekologicznych oraz uszczegóławianie ich granic i wyznaczenie korytarzy rangi lokalnej,  

 Określanie w dokumentach planistycznych na poziomie lokalnym zapisów/ wytycznych/wskaźników 
gwarantujących zachowanie ciągłości przestrzennej korytarzy ekologicznych. 

 Zapewnienie w dokumentach planowania przestrzennego warunków utrzymania potencjału 
przyrodniczego lasów, starodrzewów, zadrzewień śródpolnych, oczek wodnych, terenów bagiennych 
i torfowiskowych, łąk śródleśnych – szczególnie w obszarach korytarzy ekologicznych. 

W granicach korytarzy ekologicznych obowiązuje zasada bezwzględnego zachowania trwałości gruntów leśnych 
oraz naturalnych cieków i zbiorników wodnych, przy zachowaniu ich dotychczasowego gospodarczego 
wykorzystania, z uwzględnieniem uzasadnionej potrzeby ich przeznaczenia na cele publiczne. 

4.7. Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

4.7.1. Zasoby zabytkowego krajobrazu kulturowego Gminy 

Najstarsze udokumentowane ślady człowieka na terenie Gminy Władysławowo należy odnieść do epoki mezolitu 
(8000 - 4200 p.n.e.)., liczniejsze artefakty poświadczają ciągłość osadniczą w młodszej epoce kamienia (4200-1700 
p.n.e.), okresie hallsztattu, epoce żelaza i brązu. W Ostrowie, ślady archeologiczne na „Kępie Ostrowskiej” 
potwierdzają ciągłość zasiedlenia od okresu neolitycznego, przez epokę żelaza i brązu oraz wczesne 
średniowiecze, do czasów współczesnych. Rozpoznanie „Kępy Ostrowskiej”, przeprowadzone w okresie 
międzywojennym skutkowało wydzieleniem 25 stanowisk archeologicznych, datowanych od mezolitu (8000 - 4200 
p.n.e.), do neolitu. Dalsze prace badawcze prowadzono w roku 1959, w latach 1974-79 oraz 1981-83. W ich efekcie 
zostały zarejestrowane kolejne stanowiska archeologiczne. 

 W Chłapowie, jednej z najstarszych nadmorskich osad, natrafiano tu na cmentarzysko grobów 
skrzynkowych kultury wschodniopomorskiej z wczesnego okresu żelaza (650 – 400 lat p.n.e.). Wydobyto 
m.in. popielnice, naczynia z gliny, szklane paciorki, ozdoby z bursztynu i wyroby z brązu. W latach 1877-
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1949 na terenie Chłapowa odkryto 124 groby skrzynkowe kultury wschodniopomorskiej pochodzące 
z epoki żelaza (650-400 p.n.e.). Archeolodzy odnaleźli ozdoby z bursztynu, popielnice, szklane paciorki, 
naczynia gliniane, biżuterię. W wyniku kolejnych badań przeprowadzonych w XX w. w okolicy wsi, odkryto 
ślady osadnictwa z okresu neolitu (4200-1700 p.n.e.) i z epoki brązu (2000-1000 p.n.e.).  

 Na południe od Wielkiej Wsi, od strony Swarzewa, odkryto rozległe cmentarzysko stu grobów 
skrzynkowych i obwarowanych, pochodzących z epoki żelaza (650-400 lat p.n.e.). Były tam groby 
jednostkowe i nieliczne rodzinne o bogatym wyposażeniu. Odkryto też ceramikę, twarzowe popielnice, 
brązowy diadem, brązowe bransolety i szpile, szklane i bursztynowe paciorki oraz amulet wyrzeźbiony 
z kła dzikiego zwierzęcia. Znaleziono też ślady wczesnego średniowiecza (570-1300 n.e.). 

Średniowieczny rodowód lokacyjny mają wsie:  

 Cetniewo – wzmianka pochodzi z 1283 roku, kiedy to Mestwin II nadając Cetniewo leżące in castellatura 
de Putze biskupowi włocławskiemu zaznaczając, że wieś posiadał wcześniej capelanus et ecclesia nostra 
de Puzik. 

 Chłapowo - W 1376 roku odnotowana została wieś Klappow, w roku 1678 wymieniona w inwentarzu 
starostwa puckiego. To jedna z najstarszych nadmorskich osad - natrafiano tu na cmentarzysko grobów 
skrzynkowych kultury wschodniopomorskiej z wczesnego okresu żelaza (650 – 400 lat p.n.e.). 

 Karwia - wieś odnotowana w roku 1274, a w 1678 roku wymieniona w lustracji starostwa puckiego. 
Prawdopodobnie w XIII w. wieś była lokowana na prawie chełmińskim jako mała osada rybacka. Karwia 
otoczona była od południa i zachodu terenami podmokłymi i bagnami, zalewanymi cyklicznie przez morze. 
Wody Bałtyku często zalewały wieś w czasie sztormów, a w 1773 r. morze zalało ją całą.  W latach 30-
stych XX w. na zachód od wsi wybudowano kilometrową tamę typu holenderskiego, która zabezpieczyła 
wieś przed powodziami20 

 Ostrowo - ślady archeologiczne na „Kępie Ostrowskiej” potwierdzają ciągłość zasiedlenia od okresu 
neolitycznego, przez epokę żelaza i brązu oraz wczesne średniowiecze, do czasów współczesnych. 
Ostrowo było wymienione po raz pierwszy w dokumentach z 1381 r. i z 1404 r. W 1412 r. posiadało prawo 
polskie. W dniu 7 września 1552 r. król Zygmunt August nadał nowy przywilej dla Ostrowa - prawa połowu 
ryb w Jeziorze Ostrowskim i w Bałtyku. Najstarszym reliktem architektonicznym jest chata z XVIII wieku. 
Budynki w siedliskach gburskich zbudowano w 2 poł. XIX i pocz. XX wieku, z tego też okresu pochodzi 
miejscowa szkoła. 

 Tupadły - wymienione w dokumentach: z 1224 roku Tapatle, a w 1227 roku Tupadla należą do 
najstarszych osad nadmorskich. Około 1400 r. - w czasach krzyżackich, osada otrzymała prawo polskie. 
Kolejny przywilej dostała w 1412 r., kiedy to komtur gdański Henryk von Plauen nadał Tupadły staroście. 

 Wielka Wieś - wzmiankowana w 1284 r. w dokumencie księcia Mszczuja II, który nadał ją pomorskiemu 
rycerzowi Piotrowi Glabunie, 25 marca 1376 roku wieś otrzymała przywilej lokacyjny. 

Rozwój osadnictwa w dobie nowożytnej, do czasów współczesnych 

 Rozewie – nazwa odnotowana w 1359 roku; przylądek stanowił ważny punkt nawigacyjny na mapach 
południowego Bałtyku. W XV wieku w Locji (Flamandia) wspominane jest Rozewie pod nazwą Pasehoned. 
Oznaczenie latarni na przylądku Rozewie pierwszy raz umieszczone zostało na szwedzkiej mapie Zatoki 
Puckiej z 1696 roku. Decyzję o budowie nowoczesnej latarni podjęto w 1807 roku, w 1821 roku rozpoczęto 
budowę. 15 listopada 1822 roku zapalono 15 lamp Arganda na olej rzepakowy. Miejscowość rozwinęła się 
jako osiedle obsługujące latarnię i funkcjonującą w pobliżu w 2 poł. XX w. jednostkę wojskową.  

 Chałupy – niewielka osada rybacka wzmiankowana w lustracji z 1662 roku, w 1678 roku pod nazwą 
Budziszew (od nazwiska jednego z rybaków). Dawniej była to niewielka wieś rybacka, najmniejsza na 
półwyspie- początkowo stanowiąca część dóbr rzucewskich. W okresie międzywojennym wieś zaczęła 
stopniowo przekształcać się z osady rybackiej w popularny kurort wypoczynkowy.  

Okres międzywojenny – rozwój turystyki 

 Jastrzębia Góra - pierwsza wzmianka z 1848 roku Habichtsberg została użyta na oznaczenie 
najwyższego wzniesienia między Rozewiem a Chłapowem. Obecna nazwa miejscowości przyjęła się po 
roku 1920. Rozwój osady letniskowej nastąpił w okresie międzywojennym, kiedy tereny nadmorskie 
zostały poparcelowane i sprzedane na działki.  

 Cetniewo: w 1920 r. jeden oficerów gen. Józefa Hallera – ppłk Henryk Bagiński kupił w Cetniewie 20 ha 
ziemi i założył nową osadę Hallerowo; osada miała przypominać rok zaślubin Polski z morzem i stać się 
nowoczesnym kąpieliskiem. W 1922 r. powstało kąpielisko Hallerowo. W okresie międzywojennym 

                                                           
20 https://pl.wikipedia.org/wiki/Karwia_(wojew%C3%B3dztwo_pomorskie) - cite_note-Karwia-6 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_che%C5%82mi%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Ba%C5%82tyckie
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znajdowało się tu ekskluzywne kąpielisko dla oficerów sztabowych. Obecnie mieści się tam Ośrodek 
Przygotowań Olimpijskich „Cetniewo” Centralnego Ośrodka Sportu - jeden z siedmiu takich ośrodków 
w Polsce, wyspecjalizowanych w szkoleniu sportowym kadry olimpijskiej i narodowej. We Władysławowie 
w pobliżu ośrodka założono aleję Gwiazd Sportu, na której znajdują się chodnikowe gwiazdy z wypisanymi 
imionami i nazwiskami słynnych sportowców. 

 Wielka Wieś Hallerowo: Teren obecnego Władysławowa bardzo spodobał się gen. Hallerowi, który 
zakupił tu 5 ha ziemi W latach 1921-1923 wzniesiono m.in.: letniskowy domek nazywany “Hallerówką”. 
W sąsiedztwie swoją willę wybudował też adiutant generała - płk. Henryk Bagiński. Parcele będące 
własnością generała łącznie z sąsiednimi gruntami należącymi do Aleksandra Andrzejewskiego, rodziny 
Torlińskich i innych, przeznaczone zostały na letnisko nadmorskie pod nazwą "Wielka Wieś Hallerowo”. 
Letnisko Hallerowo dynamicznie ożywiło rozwój Wielkiej Wsi, Cetniewa i Poczernina. W latach 1929-31 
Wielka Wieś–Hallerowo została połączona z letniskiem Jastrzębia Góra drogą „Ku Słońcu”, nazywaną też 
„Bulwarem Nadmorskim” 

Inwestycje infrastrukturalne 

 Kolej: W 1922 r. wybudowano kolej Puck-Hel.  

 Port Władysławowo: W grudniu 1935 r. podpisano umowę z Konsorcjum Francusko-Polskim (z tym, 
które wybudowało port gdyński) w sprawie budowy portu nad Morzem Bałtyckim, na terenie dzisiejszego 
Władysławowa. Wiosną 1936 roku rozpoczęto budowę pełnomorskiego portu rybackiego, którego otwarcie 
nastąpiło 3 maja 1938 roku; na cześć króla Władysława IV port nazwano Władysławowem. W okresie 
międzywojennym był jedynym na polskim wybrzeżu portem położonym bezpośrednio nad otwartym 
morzem. Przed wybuchem II wojny światowej między nowym portem a Wielką Wsią zaczęła rozwijać się 
osada portowa. 

Miasto Władysławowo 

 1 lipca 1952 roku połączono Wielką Wieś, Hallerowo i osadę przyportową w jedną jednostkę 
administracyjną – gminę Władysławowo. Dwa lata później otrzymała ona status osiedla. 30 czerwca 1963 
roku Władysławowo otrzymało prawa miejskie. W granicach miasta znajdowały się także miejscowości: 
Chałupy, Chłapowo, Jastrzębia Góra, Karwia, Ostrowo, Rozewie i Tupadły. 1 stycznia 2015 gmina 
Władysławowo zmieniła status administracyjny z miejskiego na miejsko-wiejski21. Zatem wyłączono poza 
administrację miasta miejscowości: Chałupy, Chłapowo, Jastrzębią Górę, Karwię, Ostrowo, Rozewie 
i Tupadły, nadając im status wsi. 

 W 1955 roku we Władysławowie rozpoczęło działalność Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich 
„Szkuner”; zatrudniając 937 pracowników lądowych i morskich stało się motorem rozwoju gospodarczego 
całego mikroregionu. W roku 1956 oddano do użytku centrum socjalne dla „Szkunera” zw. Domem 
Rybaka, z siedzibą przedsiębiorstwa, hotelem i restauracją. W pobliżu wybudowano 4 bloki mieszkalne, 
zorganizowano zakładowy ośrodek zdrowia. W 1958 roku przedsiębiorstwo „Szkuner” zatrudniało 1268 
osób, a w roku 1961 jego 4 kutry rozpoczęły polowy na wodach afrykańskich. Przemiany ustrojowo-
gospodarcze w Polsce wpłynęły na zmianę pozycji „Szkunera” w ekonomice Władysławowa, degradując 
przedsiębiorstwo z pozycji dominującej, ale podjęte w latach 1986–96 inwestycje pn. „Modernizacja 
i rozbudowa portu” (m.in. modernizacji nabrzeża przeładunkowego, nabrzeża Wschodniego, sieci 
technicznych, fabryki lodu łuskowego, gruntownej przebudowy falochronu północnozachodniego, 
zbudowano dwa pomosty remontowe, bocznicę kolejową na trenie stacji CPN we Władysławowie) 
przełamały stagnację. W 1994 roku port został otwarty dla turystów. 

4.7.2. Ochrona zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia 

 Najstarsze zabytki nieruchome w Gminie Władysławowo to średniowieczne układy ruralistyczne wsi 
nadmorskich: Wielkiej Wsi (ul. Starowiejska i pobliskie we Władysławowie), Tupadeł i Chłapowa.  

 Rozewie i Jastrzębia Góra rozwinęły się w XX stuleciu.  

 W Jastrzębiej Górze i Hallerowie (dzielnica Władysławowa) czytelne są układy urbanistyczne z okresu 
międzywojennego, charakterystyczne dla modernizmu, oraz nadmorska „Droga ku słońcu” 
z Władysławowa do Jastrzębiej Góry.  

 W zakresie architektury świadkami przeszłości pozostają nieliczne i znacznie zniekształcone w stosunku 
do pierwotnego wyglądu domy rybackie (Wielka Wieś/Władysławowo, Chłapowo, Chałupy, Karwia, 
Tupadły) oraz murowane z cegły domy gburskie, które z powodu charakterystycznych cech występujących 

                                                           
21 https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82awowo - cite_note-p1-3 
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w architekturze mieszkalnej końca XIX i 1 ćw. XX wieku na Pomorzu, można określić terminem: dom 
pomorski. Ich lokalizacja w siedliskach gburskich z zabudowaniami gospodarskimi stanowi o wartości 
budownictwa regionalnego.  

 Obiektami wyróżniającymi się w przestrzeni wiejskiej są, murowane z cegły na przełomie XIX i XX stulecia, 
wiejskie szkoły (Karwia, Ostrowo, Tupadły, Władysławowo).  

 Najwartościowsze zespoły architektoniczne to infrastruktura związana z gospodarką morską: latarnia 
morska (Rozewie), budynki administracji morskiej tj. kapitanat portu, urząd celny, „Dom Rybaka” oraz 
związane z rozwojem turystyki nadmorskiej domy wczasowe i pensjonaty (Jastrzębia Góra, 
Władysławowo). 

 Architekturę sakralną reprezentują przydrożne kapliczki z 2 poł. XIX w. i 1 poł. XX w. oraz jeden 
z pierwszych nowoczesnych kościołów (Władysławowo), w historii architektury obiekt o znaczeniu 
ogólnopolskim.  

 Osobną kategorię architektoniczną, wyróżniającą w regionie Gminę Władysławowo, stanowią obiekty 
noclegowe związane z rozwojem turystyki nadmorskiej: wille, pensjonaty, domy letniskowe i ośrodki 
wczasowe; w Jastrzębiej Górze i Władysławowie zachowały się interesujące przykłady tzw. stylu 
dworkowego i nowoczesnego modernizmu. 

 
W Gminie Władysławowo są cztery zabytki wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa 
pomorskiego: 

 zespół latarni morskiej ROZEWIE, 

 dom gen. Józefa Hallera tzw. Hallerówka, 

 dom adiutanta gen. Józefa Hallera, 

 kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NPM. 
 
Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ), przyjęta Zarządzeniem Nr 43/2018 Burmistrza Władysławowa z dnia 
14.03.2018 r., ustaliła wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do GEZ (stan aktualny na 15.02.2018). GEZ 
w Gminie Władysławowo tworzy zestaw 143 kart adresowych zabytków nieruchomych, stanowiących załącznik do 
ww. wykazu. 

4.7.3. Zabytki archeologiczne 

W ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) na terenie Gminy Władysławowo zlokalizowano 150 
zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. Stanowiska archeologiczne podlegają ewidencji i dokumentacji 
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Osiem stanowisk archeologicznych zostało 
wpisanych do rejestru zabytków archeologicznych województwa pomorskiego. 

4.7.4. Strefy ochrony konserwatorskiej 

Zgodnie z zapisem w art. 19, ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego ustala się, w zależności od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej 
obejmujące obszary, na których obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na 
celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków. 
 
Istniejące i projektowane strefy ochrony konserwatorskiej obejmują następujące fragmenty wsi lub zespoły 
zabudowy: 

 układ urbanistyczny dawnego kurortu Hallerowo; 

 fragmenty pięciu wsi jako wyróżniające się zachowane zespoły ruralistyczne do ochrony: dawnej Wielkiej 
Wsi we Władysławowie, wsi Chłapowo, Tupadły, północno-wschodniej części Jastrzębiej Góry i wsi 
Ostrowo, 

 zespół urbanistyczny - osiedle Hallerowo- obejmującego trójkątny kwartał zabudowy otoczony ulicami 
Abrahama i Rybacką. 

4.7.5. Strefy archeologicznej ochrony konserwatorskiej 

Wojewódzki Konserwator Zabytków (WKZ) w Gdańsku (Wnioski konserwatorskie do planu ogólnego z 1989 r. 
potwierdzone z Opracowaniu ekofizjograficznym z 2017 r.) wskazał 31 obszarów do objęcia ochroną w formie strefy 
archeologicznej ochrony konserwatorskiej, oznaczonych symbolami od A1 do A31 na mapie stanowiącej Załącznik 
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nr 2.3. Uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego, zabytków i krajobrazu. Strefa archeologicznej 
ochrony konserwatorskiej oznaczona symbolem A0 – Władysławowo Hallerówka została wskazana przez WKZ w 
ramach prac nad Studium, uchwalonym w 2002 roku. 

4.7.6. Zabytkowy układ dróg 

Zgodnie z wnioskiem Urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (1989/2017 r.) ochroną należy również objąć 
historyczny układ dróg w gminie Władysławowo, który został przedstawiony na mapie stanowiącej Załącznik nr 1.3. 
Uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego, zabytków i krajobrazu. 

4.8. System transportowy gminy 

4.8.1. Układ drogowy na terenie Gminy Władysławowo 

Przez obszar Gminy Władysławowo przebiegają: 
1) drogi wojewódzkie: 

 nr 215 relacji Władysławowo – Sulicice, 

 nr 216 relacji Reda – Władysławowo – Hel; 
2) drogi powiatowe: 

 1501G – ul. Wojska Polskiego (Karwia), 

 1506G – ul. Pucka (Jastrzębia Góra) 

 1509G – ul. Żwirowa (Władysławowo) 

 1530G – ul. Droga Chłapowska – Kopalniana – Władysławowska. 
3) Drogi gminne: 304 odcinki. 

 
Po drogach wojewódzkich nr 216 i nr 215, w obszarze Władysławowa, prowadzone są główne tranzytowe potoki 
ruchu, których celem są miejscowości położone na Półwyspie Helskim (Chałupy, Jastarnia, Jurata, Hel), a także 
nad Morzem Bałtyckim na zachód od Władysławowa (Jastrzębia Góra, Ostrowo i Karwia). Na ruch ten nakłada się 
także ruch turystyczny związany z samym Władysławowem oraz ruch lokalny. Stąd szczególnie duże natężenia 
ruchu na tych drogach występują w sezonie letnim oraz niekiedy poza tym sezonem w okresach z dogodnych dla 
uprawiania sportów wodnych w tym kitesurfingu i windsurfingu od strony zatoki Puckiej w Chałupach oraz 
uprawiania paraglidingu na klifach w Chłapowie i Jastrzębiej Górze. 
Wiele elementów infrastruktury drogowej miasta nie jest jednak przystosowanych do tak dużych natężeń ruchu, co 
powoduje, że w sezonie letnim bardzo często występują stany zatorów, obejmujące swoim zasięgiem znaczą część 
sieci drogowo-ulicznej miasta. Newralgicznym miejscem układu drogowego miasta jest małe rondo we 
Władysławowie, na którym zbiegają się drogi wojewódzkie nr 215 oraz 216 biegnące w ciągu ulic: Niepodległości, 
Starowiejskiej i Gdańskiej. W sezonie letnim w tym miejscu sieci drogowej bardzo często powstają zatory, 
a konsekwencją są długie kolejki pojazdów na wlotach na rondo, a także na samym rondzie. Spowodowane są one 
następującymi czynnikami: 

 nieprzystosowaniem drogi nr 216 (zwłaszcza jej początkowego odcinka od małego ronda w kierunku na 
Hel) do właściwej obsługi ruchu i zapewnienia odpowiedniej chłonności ruchu i tym samym sprawności 
oraz płynności ruchu; kierowcy pojazdów jadący na Półwysep Helski zmuszani są do częstych zatrzymań 
spowodowanych przez kierowców chcących zaparkować swój pojazd w pobliżu plaż lub kierowców 
mających trudności w poszukiwaniu miejsca parkingowego, a także z płynnym wjazdem na parkingi 
ośrodków wypoczynkowych, hoteli, marketów czy posesji z prywatnymi kwaterami; odczuwalny jest 
wyraźny brak odpowiedniej liczby miejsc parkingowych w omawianym obszarze, a także dodatkowych 
pasów wyłączania, postojowych, czy wydzielonych dla relacji skrętnych; 

 przejazdem kolejowym z linią 213 na drodze wojewódzkiej nr 215, położonym w poziomie jezdni na 
ul. Żeromskiego (w pobliżu ul. Towarowej); zamknięcie dla ruchu samochodowego tego przejazdu, 
zwłaszcza w godzinach szczytowego ruchu, powoduje powstanie kolejki pojazdów aż do małego ronda na 
przecięciu dróg wojewódzkich nr 215 oraz 216; 

 brakiem alternatywnych tras przejazdu przez Władysławowo w kierunku do Jastrzębiej Góry i Karwi; układ 
dróg lokalnych jest nieprzystosowany pod względem techniczno-eksploatacyjnym do prowadzenia dużych 
natężeń ruchu w kierunku Jastrzębiej Góry i Karwi. 

Wstępne analizy warunków ruchu występujących na sieci drogowo-ulicznej gminy Władysławowa umożliwiają 
sformułowanie następujących wniosków: 
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 rozbudowa lokalnego układu drogowego Władysławowa, w tym małego ronda, na którym krzyżują się 
drogi wojewódzkie nr 215 oraz 216, nie przyniesie pożądanych rezultatów z punktu widzenia oczekiwanej 
poprawy warunków ruchu w mieście oraz obsługi transportowej Półwyspu Helskiego, 

 częściową poprawę warunków ruchu w kierunku Władysławowo – Jastrzębia Góra można osiągnąć 
poprzez budowę Południowo-Zachodniej Obwodnicy Władysławowa i Jastrzębiej Góry, tj. od drogi 
wojewódzkiej nr 216 (ul. Gdańska, na wysokości Sosnowa) do drogi wojewódzkiej nr 215 za Jastrzębią 
Górą z możliwością włączenia tej obwodnicy po zachodniej stronie miejscowości Chłapowo. (rys. 10). 
Realizacja tej obwodnicy spowodowałaby nie tylko częściowe odciążenie z ruchu małego ronda na 
przecięciu dróg wojewódzkich nr 215 oraz 216, ale także poprawę warunków ruchu wewnątrz miasta. 
Należy zaznaczyć, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części miasta 
Władysławowa zarezerwowano teren pod budowę Południowo - Zachodniej Obwodnicy miasta oraz 
zintegrowanego węzła przesiadkowego (rys. 10), 

 poprawy warunków ruchu na kierunku Władysławowo – Hel należy poszukiwać przede wszystkim 
w działaniach zmierzających do zwiększenia chłonności transportowej obszarów położonych na Półwyspie 
Helskim lub/i ograniczeniu dostępności indywidualnego ruchu samochodowego, którego celem podróży 
jest Półwysep Helski. 

Należy przeanalizować możliwości budowy, na niektórych odcinkach drogi wojewódzkiej nr 216 (na Półwyspie 
Helskim), dodatkowych pasów ruchu, np. wyłączania, postojowych, wydzielonych dla relacji lewoskrętnych, 
zwiększenia pojemności istniejących czy budowy nowych parkingów. Należy podkreślić, że te działania przyczynią 
się jednak tylko do częściowej poprawy warunków ruchu na omawianej drodze. W ostatnim przypadku natomiast 
konieczna jest budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego, zlokalizowanego w bliskiej odległości linii kolejowej 
nr 213 i jednocześnie przy planowanej do realizacji Południowo-Zachodniej Obwodnicy Władysławowa. Dzięki 
zintegrowanemu węzłowi przesiadkowemu dość znacznemu odciążeniu z ruchu uległaby droga wojewódzka nr 
216, a także poprawie uległyby warunki ruchu wewnątrz miasta. Węzeł powinien zapewniać: 

 dokonanie sprawnej przesiadki z samochodu osobowego na kolej, autobusy, minibusy czy na rowery 
metropolitalne MEVO, 

 możliwość bezpiecznego pozostawienia pojazdu na parkingu przez podróżnych udających się zwłaszcza 
na Półwysep Helski. 

Budowa Południowo-Zachodniej Obwodnicy Władysławowa jest rozwiązaniem koniecznym z punktu widzenia 
prognoz ruchu kołowego, które zostaną przytoczone w punkcie 3 opracowania. Przyczyni się ona, do odciążenia 
z ruchu kołowego z małego ronda na przecięciu dróg wojewódzkich nr 215 oraz 216, a także poprawy warunków 
ruchu kołowego wewnątrz miasta. W dalszej części niniejszego opracowania przedstawiono wariantowe koncepcje 
projektowe obwodnicy, łącznie ze zintegrowanym węzłem przesiadkowym podłączonym do tej obwodnicy 
i przylegającym do linii kolejowej nr 213.  

4.8.2. Komunikacja kolejowa 

Przez teren Gminy Władysławowo przebiega linia kolejowa nr 213 Reda – Hel (kategorii drugorzędnej), 
jednotorowa, niezelektryfikowana. Na linii Reda – Hel znajduje się 7 stacji kolejowych i 7 przystanków osobowych. 
Na terenie Gminy Władysławowo zlokalizowane są stacja kolejowa w mieście Władysławowo oraz dwa przystanki 
kolejowe: Władysławowo Port i Chałupy. Dworzec we Władysławowie znajduje się przy ul. Towarowej w budynku 
wpisanym do wojewódzkiej ewidencji zabytków. 
Na linii prowadzony jest ruch pasażerski i towarowy. Największe przewozy dominują oczywiście w okresie letnim - 
składy pociągów są przepełnione, a ich liczba (w porównaniu z pozostałą częścią roku) znacznie się zwiększa. 
W 2013 roku linia została zmodernizowana do prędkości 100 km/godz. W ramach dalszej modernizacji linii 
założono: 

 prowadzenie ruchu w układzie cyklicznym równoodstępowym co 60 min. – postoje na wszystkich stacjach 
i przystankach, 

 wprowadzenie dodatkowych kursów SKP (Szybkiej Kolei Plażowej) na trasie Puck - Hel co 180 min, 

 zwiększenie częstotliwości pociągów w obu kierunkach w szczycie co 20 min. natomiast poza szczytami 
przewozowymi na odcinku Gdańsk/Gdynia – Hel w obu kierunkach co 30 min., 

 elektryfikacja linii oraz podniesienie prędkości komunikacyjnej na wybranych odcinkach do 110-
120 km/godz. 

4.8.3. Transport rowerowy 

Obecnie w Gminie Władysławowo system wydzielonych dróg rowerowych składa się z następujących odcinków: 
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 dwa odcinki wzdłuż ul. Starowiejskiej, 

 odcinek pomiędzy ul. Starowiejską a ul. Bohaterów Kaszubskich, 

 odcinek wzdłuż ul. Portowej, 

 dwa odcinki wzdłuż ul. Szkutników, 

 odcinek wzdłuż ul. 1000-lecia Państwa Polskiego, 

 odcinek wzdłuż ul. Niepodległości, 

 odcinek wzdłuż ul. Żwirowej i drogi powiatowej nr 1509 w kierunku wsi Łebcz w gminie Puck, 

 odcinek wzdłuż ul. Żeromskiego we Władysławowie, który w 2019 roku został rozbudowywany w kierunku 
Chłapowa i Jastrzębiej Góry, aż do skrzyżowania z ul. Uzdrowiskową, 

 odcinek od Władysławowa do Chałup, wzdłuż drogi DW 216 oraz w Chałupach w ramach urządzenia 
bulwaru po koronie wału przeciwsztormowego. 

 
Na układ ponadregionalnych i regionalnych tras rowerowych składają się: 

 Szlak rowerowy R-10 „Wokół Morza Bałtyckiego” lub „Hanzeatycka Trasa Rowerowa” – który biegnie po 
niewielkim fragmencie granicy Gminy Władysławowo na południe od Karwi. Szlak ten, na terenie 
województwa pokrywa się w z szlakiem R-13 (EuroVelo 13) Szlakiem Żelaznej Kurtyny.  

 Regionalna trasa rowerowa nr 112: Na południe od Karwi, w miejscu, gdzie R-10 odbija na południe, 
w stronę Ostrowa odbija „łącznik” trasy R-10 – Mierzeja Helska. Łącznik ten biegnie przez Jastrzębią 
Górę, Chłapowo, Władysławowo, Chałupy do Helu. Stamtąd można wrócić do Władysławowa i skręcić 
w kierunku południowym na trasę do Pucka. Poza granicami gminy, w miejscowości Swarzewo, łącznik 
kończy się dojeżdżając do trasy R-10. Łącznik pokrywa się z przebiegiem trasy rowerowej regionalnej 
nr 112 o przebiegu Karwieńskie Błota (gm. Krokowa) – Władysławowo – Jastarnia - Hel. 

 
W 2019 roku obszar miasta Władysławowo znalazł się w strefie funkcjonowania Systemu Roweru Metropolitalnego 
"MEVO". W mieście Władysławowo pojawiły się 4 stacje postojowe. System funkcjonował latem i jesienią 2019 roku 
– do końca października 2019 roku i okazał się być najbardziej popularnym systemem roweru publicznego w kraju. 
Rok 2020 minął na przygotowaniach do uruchomienia MEVO na zmodyfikowanych zasadach. Na obszarze miasta 
i gminy Władysławowo jest planowanych znacznie więcej stacji, co najmniej po jednej w każdej miejscowości. 

Tabela: Wykaz istniejących i nowych stacji MEVO 

Lp. Miejscowość / ulica Nr działki 
Liczba 

rowerów 
MEVO I 

Liczba 
rowerów 
MEVO II 

 
Istniejące stacje 

   
1 Władysławowo ul. Hallera UM 396/17 obręb 04 Władysławowo 5 3 

2 Władysławowo ul. Starowiejska 361/10 obręb 05 Władysławowo 5 3 

3 Władysławowo ul. Portowa 31/1 obręb 05 Władysławowo 10 3 

4 Władysławowo ul. Żeromskiego Węzeł  99/2 obręb 04 Władysławowo 10 3 

 
Nowe stacje 

   
1 Jastrzębia Góra 51 obręb Jastrzębia Góra Arkusz 8 - 2 

2 Karwia 148/41 obręb Karwia - 2 

3 Ostrowo 456/6 obręb Ostrowo - 2 

4 Tupadły 145 obręb Tupadły - 2 

5 Rozewie 201/5 obręb Rozewie - 2 

6 Chłapowo 274 obręb Chłapowo - 2 

7 Chłapowo 469 obręb Chłapowo - 2 

8 Chałupy 154/10 obręb Chałupy - 2 

9 Władysławowo ul. Żeromskiego COS 172 obręb 02 Władysławowo - 2 

10 Władysławowo ul. Harcerska 21/13 obręb 01 Władysławowo - 2 

11 Władysławowo ul. Parkowa 12/1 lub 12/2 obręb 01 Władysławowo - 2 

12 Władysławowo ul. Hryniewieckiego 341/10 obręb 03 Władysławowo - 2 

13 Władysławowo ul. Necla 66/8 obręb 06 Władysławowo - 2 

14 Władysławowo ul. Młyńska 640/3 obręb 04 Władysławowo - 2 

15 Władysławowo ul. Droga Chłapowska 714/4 obręb 06 Władysławowo - 2 
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16 
Władysławowo ul. Bohaterów 
Kaszubskich skwer 

436/1 obręb 05 Władysławowo - 2 

Źródło: Urząd Miejski we Władysławowie, stan na 5.01.2021 r. 

 
Na podstawowy system dróg rowerowych, wskazany w Studium składają się następujące elementy: 

 wydzielone drogi rowerowe główne (R 10, R13, Nr 112, Via Maris), 

 wydzielone drogi rowerowe zbiorcze (w ciągu obwodnicy Władysławowa i łącznika Chłapowskiego), 

 wydzielone drogi rowerowe lokalne (w ciągu wybranych dróg powiatowych i gminnych w klasie dróg 
lokalnych),  

 niewydzielone ważniejsze trasy rowerowe lokalne. 
System dróg i tras rowerowych został szczegółowo pokazany na mapie nr 4 do Studium: KIERUNKI ROZWOJU 
SYSTEMÓW TRANSPORTU, NFRASTRUKTURY I ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA. 

4.9. Infrastruktura techniczna 

4.9.1. Zabezpieczenie przed powodzią 

Na terenie Gminy Władysławowo zidentyfikowane zostały obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi: 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią, z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi raz na 
100 lat; 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią - pomiędzy linią brzegu rzeki Czarnej Wody, a wałem 
przeciwpowodziowym, położne w pasie technicznym; 

 obszary z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi raz na 500 lat wskazane; 

 obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wałów 
przeciwpowodziowych wzdłuż kanału Czarnej Wody i kanału Karwianki. 

Od strony otwartego morza, w tym morskich wód wewnętrznych (Zatoki Puckiej), występuje zagrożenie zniszczenia 
brzegu w wyniku sztormu. Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa brzegu morskiego w pasie technicznym 
określa się minimalne poziomy bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz położenie granicznej linii ochrony 
niezbędnej dla utrzymania brzegu (wskazane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie pilotażu morskiego). Ponadto na terenach nisko położonych 
w obrębie pasa nadbrzeżnego (pas techniczny i pas ochronny), portu i przystani, występuje zagrożenie wzrostem 
poziomu wód gruntowych oraz wystąpieniem powodzi morskiej. Niezbędne jest zastosowanie rozwiązań 
technicznych zabezpieczających inwestycje: 

 przed wzrostem poziomu wód gruntowych do rzędnej +1,25 m n.p.m., 

 przed powodzią morską do rzędnej +2,5 m n.p.m. 
Na terenie Gminy Władysławowo funkcjonują następujące budowle przeciwpowodziowe: 

 wały przeciwpowodziowe: 2 odcinki wałów przeciwpowodziowych w zachodniej części Gminy: wzdłuż 
prawego, przyujściowego odcinka Kanału Karwianka i wzdłuż całego lewego brzegu rzeki Czarnej Wody; 
Łączna długość wałów przeciwpowodziowych to ok. 6,2 km; 

 wał przeciwsztormowy w Chałupach ochraniający zabudowę od strony Zatoki Puckiej na odcinku ok. 
975 m; 

 stacja pomp Ostrowo odprowadzająca wody z polderu Ostrowo; druga stacja pomp- Karwia- znajduje się 
tuż za granicą Gminy przy ujściu Karwianki; 

 polder Ostrowo – Karwia, obejmuje fragment pradoliny rzeki Czarna Woda. 

4.9.2. Melioracje 

Największy kompleks urządzeń melioracji wodnych, tworzących polder znajduje się w zachodniej części Gminy 
Władysławowo w dolinie rzeki Czarna Woda. Polder Ostrowo – Karwia, obejmuje fragment pradoliny rzeki Czarna 
Woda (Czarna Wda), od miejscowości Czarny Młyn (gmina Puck), przez Jastrzębią Górę, Karwię po Karwieńskie 
Błota (gmina Krokowa). Polder zajmuje powierzchnię ok. 400 ha, z czego większość znajduje się na terenie gminy 
Władysławowo. Funkcjonują tu następujące urządzenia: 

 Kanały melioracji wodnych: Kanał „A” Ostrowo-Karwia, Kanał „C” Ostrowo-Karwia; 
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 Rowy melioracji wodnych: największa sieć rowów melioracyjnych, jako urządzeń melioracji wodnych 
znajduje się praktycznie wyłącznie w części zachodniej Gminy Władysławowo, od Jastrzębiej Góry po 
Karwię. Łączna długość rowów melioracyjnych w granicach gminy wynosi 59 137 km; 

 Stacja pomp Ostrowo znajduje się na północ od miejscowości Ostrowo, przy wale przeciwpowodziowym 
Czarnej Wody. Odprowadza ona wody z polderu Ostrowo-Karwia kanałami „A” i „C” Ostrowo-Karwia do 
rzeki Czarna Woda. Druga stacja pomp- Karwia- znajduje się tuż za granicą Gminy przy ujściu Karwianki. 

4.9.3. Zaopatrzenie w wodę 

Na obszarze Gminy Władysławowo są trzy ujęcia wody do celów komunalnych:  

 Ujęcie Władysławowo-Cetniewo oraz Chłapowo zaopatrujące w wodę do celów konsumpcyjnych, 
socjalno-bytowych i gospodarczych miejscowość Władysławowo (częściowo) i Chałupy oraz miejscowości 
spoza Gminy Władysławowo: Jastarnia, Jurata, Kuźnica, Strzelno, Łebcz, Mieroszyno, Gnieżdżewo, 
Swarzewo. Ujęcie Władysławowo-Cetniewo posiada 7 studni głębinowych oraz 4 otwory przewidziane jako 
rezerwowe. Ujęcie Chłapowo posiada 3 studnie głębinowe. Maksymalny roczny pobór wody wynosi Qmax 
= 1 934 500,0 m3. 

 Ujęcie w Jastrzębiej Górze, zaopatrujące w wodę do celów konsumpcyjnych, socjalno-bytowych 
i gospodarczych miejscowość Jastrzębia Góra, Karwia, Ostrowo, Rozewie, Tupadły. Ujęcie Jastrzębia 
Góra posiada 4 studnie głębinowe. Maksymalny roczne pobór wody ustalono w ilości Qmax rok = 
700.000,0 m3. 

Ponadto funkcjonują dwa ujęcia zakładowe Szkuner i COS Cetniewo. 
Strefy ochrony bezpośredniej ujęć wody zostały wyznaczone w odrębnym pozwoleniu wodnoprawnym na mocy 
decyzji Starosty Puckiego. Ujęcia nie posiadają wyznaczonych stref ochrony pośredniej. System wodociągowy 
oparty jest o pracę sześciu zbiorników retencyjnych, rozmieszczonych parami – zbiornik nr 1,2 – Ostrowo, zbiornik 
nr 3, 4 – Władysławowo, zbiornik nr 5, 6 – Jastrzębia Góra.  
Zużycie wody w cyklu rocznym systematycznie wzrasta. Związane jest to przede wszystkim z utrzymującym się 
trendem wzrostu liczby przybywających turystów w sezonie letnim. W żadnym roku nie został jednak przekroczony 
maksymalny limit określony w pozwoleniu wodno-prawnym dla poszczególnych ujęć. Z punktu widzenia Gminy, 
w chwili obecnej, nie ma potrzeby rozbudowy ujęć komunalnych. W ramach realizacji inwestycji celu publicznego 
planowana jest rozbudowa ujęcia wody „Cetniewo” we Władysławowie poprzez adaptację dwóch studni 
głębinowych, budowa sieci wodociągowej w Ostrowie (ul. Grzybowa), budowa magistrali wodociągowej Ostrowo – 
Karwia, rozbudowa sieci wodociągowej w Jastrzębiej Górze (ul. Obrońców Westerplatte) oraz we Władysławowie 
(ul. Żwirowa), wymiana wodociągów azbestowo – cementowych. 

4.9.4. Odprowadzenie ścieków komunalnych 

Realizując Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), na terenie Gminy Władysławowo 
wyznaczono dwie aglomeracje: aglomeracja Puck z oczyszczalnią w Swarzewie (Władysławowo, Chłapowo, 
Chałupy oraz miasto Puck i położone w gminie Puck miejscowości: Swarzewo, Gnieżdżewo, Żelistrzewo, Mrzezino, 
Osłonino, Rzucewo, Błądzikowo, Kaczyno, Celbowo, Celbówko, Brudzewo, Sławutowo, Połczyno, Darżlubie, 
Zdrada, Mechowo, Leśniewo, Domatowo, Domatówko, Strzelno, Łebcz i Smolno), aglomeracja Władysławowo 
z oczyszczalnią w Jastrzębiej Górze (Jastrzębia Góra, Karwia, Ostrowo, Rozewie i Tupadły oraz z terenu gminy 
wiejskiej Puck miejscowości: Czarny Młyn, Kaczyniec i Mieroszyno).  
Oczyszczalnia w Jastrzębiej Górze, typu biologicznego z podwyższonym usuwaniem związków azotu i fosforu, 
zlokalizowana jest w rejonie ul. Zbożowej. Zgodnie z informacjami przedłożonymi przez EKOWIK Sp. z o.o., obecna 
przepustowość oczyszczalni pod względem wartości przepływu wynosi Qśr_d = 5170m3/d, natomiast pod 
względem RLM wynosi 62 000. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Czarna Woda. Aktualnie 
oczyszczalnia ścieków nie posiada rezerw, dlatego w najbliższych latach planowana jest jej rozbudowa do 
przepustowości 80 000 RLM. Rezerwy terenowe przewidziane na rozbudowę oczyszczalni ścieków wskazuje się na 
południe od istniejącej oczyszczalni. Sieć kanalizacji sanitarnej pracuje w systemie grawitacyjno – pompowym. Na 
terenie gminy zlokalizowanych jest 17 przepompowni ścieków o średnicy od 1,5 do 2,9 m i głębokości od 2,8 m do 
5,5 m. 
Planowane są następujące inwestycje celu publicznego w ramach systemu kanalizacji sanitarnej: 

 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach aglomeracji ściekowych powyżej 2.000 RLM; 

 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z budową układów tłocznych i modernizacją 
przepompowni ścieków w ramach aglomeracji ściekowych powyżej 2.000 RLM; 

 Wymiana kolektora sanitarnego w Jastrzębiej Górze w ul. Wczasowej, od ul. Puckiej do ul. Rybackiej; 
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 Wymiana kolektora sanitarnego w m. Tupadły od ul. Rolnej do oczyszczalni ścieków w obr. Jastrzębia 
Góra. 

4.9.4. Odprowadzenie wód opadowych 

Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane są do systemu kanalizacji deszczowej lub w przypadku jej braku 
odprowadzane są lokalnie do gruntu w obrębie poszczególnych terenów zainwestowanych. Lokalne odprowadzanie 
wód opadowych i roztopowych zebranych przez kanalizację deszczową występuje w Jastrzębiej Górze do studni 
betonowej w ul. Pendereckiego oraz do zbiorników retencyjno - rozsączających w ulicy Leśnej i Jasnej. Gmina 
Władysławowo posiada koncepcję odprowadzania wód deszczowych dla miejscowości Jastrzębia Góra oraz dla 
miejscowości Rozewie, Chłapowo i Osiedla Cetniewo we Władysławowie. 
Zintegrowane podejście do ochrony przeciwpowodziowej wymaga podejmowania działań również na obszarach, 
które nie są bezpośrednio narażone na ryzyko powodzi, a których zagospodarowanie ma istotny wpływ na 
dynamikę przepływów w zlewni zurbanizowanej. W zapobieganiu powodziom miejskim kluczową rolę odgrywa 
zmniejszanie odpływu powierzchniowego, którego objętość gwałtownie wzrasta na skutek uszczelnienia dużych 
powierzchni na terenach zurbanizowanych. W praktyce jedynym narzędziem służącym ograniczaniu powierzchni 
uszczelnionych w miastach jest udział procentowy powierzchni terenów biologicznie czynnych, wyznaczany 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i warunkach zabudowy, na podstawie Ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Skutecznym narzędziem wdrażania polityki zrównoważonego 
gospodarowania wodami opadowymi są instrumenty ekonomiczne, takie jak: zróżnicowana opłata taryfowa za 
odprowadzanie wód opadowych, ulgi dla właścicieli, którzy zagospodarowują wodę deszczową na terenie działki, 
obciążanie opłatą środowiskową za odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni zanieczyszczonych, kary za 
przekroczenie wielkości dopuszczalnej powierzchni szczelnej. Jednakże kluczową kwestią wydaje się być edukacja 
ekologiczna mieszkańców, inwestorów i projektantów, w zakresie dostępnych metod i rozwiązań służących 
zmniejszeniu spływu powierzchniowego na terenach zurbanizowanych. 

4.9.5. Unieszkodliwianie odpadów 

W województwie pomorskim wyznaczono 4 regiony gospodarki odpadami, które są obsługiwane przez regionalne 
instalacje do przetwarzania odpadów (RIPOK). Gmina Władysławowo znajduje się w Regionie Północnym. 
W 2017 r Gmina Władysławowo transportowała wszystkie frakcje odpadów komunalnych, poza odpadami 
ulegającymi biodegradacji, do RIPOK w Czarnówku (gmina Nowa Wieś Lęborska) – Zakład zagospodarowania 
Odpadów „Czysta Błękitna Kraina”. Odpady komunalne ulegające biodegradacji transportowane były do RIPOK 
w Chlewnicy (gmina Potęgowo).  
Gmina Władysławowo ujęła w zadaniach inwestycyjnych, realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, 
budowę Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z realizacją do 2020 roku. Nowy 
PSZOK zlokalizowany jest na terenie Władysławowa, w odległości ok. 1,5 km od obecnie funkcjonującego zakładu 
przy ul. Gdańskiej. Na terenie PSZOK mają się znajdować m.in. wiaty, waga najazdowa samochodowa, rampa, 
budynek administracyjny z pomieszczeniem socjalno – biurowym, kontenery do poszczególnych frakcji odpadów 
komunalnych. 

4.9.6. Zaopatrzenie w gaz 

Zapotrzebowanie na gaz ziemny sieciowy jest realizowane przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. Oddział w 
Pucku. Spółka jest prywatnym dystrybutorem gazu ziemnego w Polsce, działającym na podstawie koncesji i taryf 
zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na terenie Gminy Władysławowo Spółka posiada sieć 
gazową rozdzielczą średniego ciśnienia zasilaną gazem typu E22z dwóch stron, tj. od strony gminy Krokowa i gminy 
Puck. 
Na terenie Gminy Władysławowo wszystkie miejscowości za wyjątkiem Chałup posiadają sieć gazową. Długość 
sieci gazowej wynosi około 109,4 km, z czego 42,9 km na terenie miasta Władysławowo, a 66,5 km w obrębie 
obszaru wiejskiego Gminy (dane na 2017 rok w GUS). Z gazu z sieci gazowej, na koniec 2017 roku korzystało 
ponad 27% mieszkańców Gminy Władysławowo. Na obszarze miejskim, zaopatrzonym w ciepło z elektrociepłowni 
Energobaltic Sp. z o.o., z gazu korzystało 23% mieszkańców, a na obszarze wiejskim aż 34,4% mieszkańców. 
 
Gazociągi wysokiego ciśnienia DN300/DN500 wraz z niezbędną infrastrukturą technologiczną winny spełniać 
wymogi, jakie zawiera Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

                                                           
22E' (dawna nazwa GZ-50) – gaz ziemny wysokometanowy 
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technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 r., poz.640). Zgodnie z w/w. 
rozporządzeniem, wzdłuż projektowanych gazociągów obowiązuje wyznaczenie strefy kontrolowanej. 
W strefie kontrolowanej nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz nie 
powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. W 
strefie tej nie można także sadzić drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 2,0 m (dla gazociągów o średnicy do 
DN300 włącznie) oraz 3,0 m (dla gazociągów o średnicy większej niż DN300).  
Sieć gazociągowa jest systematycznie rozbudowywana w zależności od potrzeb przyszłych odbiorców. Jako jedna 
z ważniejszych inwestycji w najbliższym czasie wymienić można budowę sieci gazowej w miejscowości Chałupy.  
Obecnie trwają również wstępne prace projektowe oraz analiza niezbędnego zakresu prac planistycznych 
umożliwiających połączenie sieci gazowej średniego ciśnienia we Władysławowie z terenem Gminy Jastarnia. 

4.9.7. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Główne elementy systemu zaopatrzenia w energię stanowią: 

 sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia WN (110 kV) oraz GPZ 110/15, 

 sieć elektroenergetyczna średniego napięcia 30 kV, stacja transformatorowa PZ 30/15 kV Jastrzębia Góra,  

 sieć elektroenergetyczna średniego napięcia SN (15 kV), która zasila również sieci dystrybucyjne niskiego 
napięcia nn (0,4 kV). 

Przez obszar gminy przebiegają dwie napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV: 

 linia jednotorowa nr 1412 relacji GPZ Reda – GPZ Władysławowo, napowietrzna; 

 linia jednotorowa nr 1437 relacji GPZ Władysławowo – GPZ Żarnowiec, napowietrzna.  
Wzdłuż linii WN 110 kV obowiązuje strefa ograniczeń o szerokości 40 m, (po 20 m od osi linii) dla wysokości 
zagospodarowania i lokalizacji pomieszczeń na pobyt ludzi. Zagospodarowanie terenu w obszarze pasa ograniczeń 
należy uzgodnić z gestorem linii (Energa Operator S.A.). 
Przez obszar Gminy Władysławowo przebiega sieć linii kablowych SN-30 kV, zasilających m.in. stację 
transformatorową – punkt zasilania PZ 30/15 kV Jastrzębia Góra zlokalizowaną przy zbiegu ulic Wiejskiej 
i Uzdrowiskowej (działka nr 20/26 obr. Jastrzębia Góra). Planowana jest rozbudowa sieci SN 30 kV i urządzeń 
z nimi powiązanych: 

 budowa stacji transformatorowej – punkt zasilania PZ 30/15/04 kV Karwia w Karwi przy ul. Wojska 
Polskiego (Dz. nr 36/6 - istniejący transformator 15/04 kV i działka sąsiednia 36/8 obr. Karwia); 

 budowa linii kablowej 30 kV od PZ 30/15 kV Jastrzębia Góra do planowanego PZ 30/15/04 kV Karwia. 
Na obszarze Władysławowa zlokalizowanych jest 12723 stacji transformatorowych obniżających napięcie z 15 kV na 
0,4 kV. Sieć średniego napięcia jest i będzie dalej budowana jako sieć kablowa lub napowietrzna. Sieć winna 
pracować w układzie pierścieniowo – wrzecionowym otwartym, z możliwością wzajemnego rezerwowania. 

4.9.8. Zaopatrzenie w ciepło 

Obecnie potrzeby cieplne odbiorców na terenie Gminy Władysławowo są realizowane w oparciu o: 

 miejską sieć ciepłowniczą, która jest zasilana i jest własnością przedsiębiorstwa Energobaltic Sp. z o.o. 
odpowiedzialnego za wytwarzanie i dystrybucję energii cieplnej dla mieszkańców Władysławowa oraz jest 
producentem energii elektrycznej w kogeneracji sprzedawanej do sieci elektroenergetycznej. 

 kotłownie lokalne zlokalizowane w części budownictwa wielorodzinnego i obiektach usługowych - opalane 
węglem, gazem ziemnym oraz olejem opałowym; 

 kotłownie zakładów przemysłowych - opalane węglem i olejem opałowym; 

 indywidualne źródła ciepła na paliwa stałe, ciekłe i gazowe głównie w budynkach mieszkalnych, ale także 
w usługowych; 

 odnawialne źródła energii cieplnej, zainstalowane w postaci kolektorów słonecznych na terenie posesji 
prywatnych oraz w postaci pomp ciepła również w obiektach usługowych. 

Energobaltic Sp. z o.o. do roku 2020 w planach perspektywicznych rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej planuje 
rozbudowę w ramach wolnej mocy szczytowej. Rozbudowa będzie polegać tylko na budowie nowych przyłączy 
ciepłowniczych do odbiorców i w ramach obecnej struktury sieci ciepłowniczej bez rozbudowy tego systemu. 
Obecnie do wykorzystania jest moc cieplna w ilości 3 MWt. W perspektywie długoterminowej po roku 2020, Spółka 
nie wyklucza zwiększenia swoich zdolności produkcyjnych oraz rozwoju sieci w odpowiedzi na rozwój lokalnej 
infrastruktury mieszkalno-turystycznej. 

                                                           
23 Źródło: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Władysławowo na 
lata 2015-2030 
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5. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU 
WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE 
CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKOWE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS 
OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 

5.1. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym 

Zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) Burmistrz sporządza studium, uwzględniając zasady określone 
w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym i krajowym, 
istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Władysławowo są celami publicznymi w rozumienia art. 10 ust. 1 pkt 14 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt Studium jest zgodny z ustaleniami planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz programami, o których mowa w art. 48 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego uwzględnia cele ochrony środowiska zawarte 
w wielu dokumentach strategicznych opracowanych na szczeblu krajowym i regionalnym, a także zawarte 
w dyrektywach UE. 
 
Dokumentami rangi międzynarodowej o charakterze przestrzennym, stanowiącym podstawę do formułowania 
celów ochrony środowiska w programach krajowych są konwencje międzynarodowe, przyjęte przez stronę polską, 
w tym: 
  ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską konwencje międzynarodowe: 

 Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, Berno (1979); 

 Konwencja o obszarach wodno-błotnych, mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako 
środowisko życiowe ptactwa wodnego, Ramsar (1975), ze zmianami wprowadzonymi w Paryżu (1982)  
i Reginie (1987); 

 Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro (1992); 

 Konwencja Helsińska o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (1992); 

 Konwencja o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro (1992); 

 Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto, wraz z Protokołem (1997). 
 inne dokumenty międzynarodowe: 

 Europejska Konwencja Krajobrazowa – Florencja 2000, w myśl, której krajobraz jest kluczowym 
elementem dobrobytu całości społeczeństwa i jednostek oraz że jego ochrona, a także gospodarka  
i planowanie niesie w sobie prawa i obowiązki dla każdego człowieka, a także, że jakość i różnorodność 
krajobrazów europejskich stanowi wspólny zasób oraz, że ważna jest współpraca na rzecz ich ochrony, 
gospodarki i planowania, stwierdzić należy, że Plan kształtowany jest głównie na wnioski społeczeństwa, a 
jego celem jest harmonizowanie nowych terenów zabudowanych (np. poprzez nakaz zharmonizowania i 
wzmocnienia bioróżnorodności krajobrazu), 

 Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich (2007), 

 EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu (2010). 

 
Ponadto cele planu województwa uwzględniają zapisy dokumentów strategicznych o randze krajowej. Są to między 
innymi: 

 Polityka ekologiczna państwa 2030 (projekt) - w systemie dokumentów strategicznych Polityka 
ekologiczna państwa 2030 (PEP 2030) stanowi doprecyzowanie i operacjonalizację zapisów Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) – SOR. W związku z powyższym, 
cel główny PEP, tj. Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców, został 
przeniesiony wprost z SOR. Cele szczegółowe PEP zostały określone w odpowiedzi na zidentyfikowane w 
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diagnozie najważniejsze trendy w obszarze środowiska, w sposób umożliwiający zharmonizowanie kwestii 
związanych z ochroną środowiska z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. 

 Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 - Poprawa jakości życia mieszkańców Polski poprzez 
osiągnięcie w możliwie krótkim czasie dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i innych szkodliwych 
substancji w powietrzu, wynikających z przepisów prawa unijnego. 

 Krajowy program zwiększania lesistości – aktualizacja, który jest instrumentem polityki leśnej w zakresie 
kształtowania przestrzeni przyrodniczej kraju, zawiera ogólne wytyczne sporządzania regionalnych planów 
przestrzennego zagospodarowania w dziedzinie zwiększania lesistości. 

 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 określa zakres działania niezbędny do zaplanowania 
zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju, w sposób zapewniający ochronę środowiska 
z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości technicznych, organizacyjnych. 

 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (V aktualizacja) jest programem inwestycji 
rozbudowy systemów oczyszczalni ścieków w sektorze komunalnym. Program pozwoli na wyeliminowanie 
nieoczyszczonych ścieków (pochodzących ze źródeł miejskich i aglomeracji) z wód powierzchniowych. 
Jest to program, którego celem jest realizacja systemów oczyszczania ścieków w sektorze komunalnym. 

 Polityka energetyczna Polski do 2030 – przedstawia kierunki działań dokumentu związane z poprawą 
efektywności energetycznej, wzrostem bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, wytwarzaniem 
i przesyłaniem energii elektrycznej oraz ciepła czy ograniczeniem oddziaływania energetyki na 
środowisko. 

 
W Programie Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 
(Uchwała Nr 461/XLIII/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 lutego 2018 r.) określono cele w podziale 
na poszczególne obszary interwencji: 

1) Klimat i jakość powietrza, 
 CEL I: Poprawa stanu jakości powietrza; 

2) Zagrożenia hałasem, 
 CEL II: Poprawa klimatu akustycznego; 

3) Pola elektromagnetyczne, 
 CEL III: Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń ponadnormatywnym 

promieniowaniem elektromagnetycznym; 
4) Gospodarowanie wodami, 

 CEL IV: Czyste wody i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe; 
5) Gospodarka wodno-ściekowa, 

 CEL V: Racjonalna gospodarka wodno – ściekowa; 
6) Zasoby geologiczne, 

 CEL VI: Optymalizacja i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin ze złóż; 
7) Gleby, 

 CEL VII: Przywrócenie i utrzymanie dobrego stanu gleb; 
8) Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 

 CEL VIII: Racjonalna gospodarka odpadami; 
9) Zasoby przyrodnicze, 

 CEL IX: Ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej; 
10) Zagrożenia poważnymi awariami, 

 CEL X: Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska 
oraz minimalizacja ich skutków. 

 
Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 uwzględnia działania mające na celu utworzenie 
nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarki odpadami zgodnie z Aktualizacją Krajowego Planu Gospodarki 
Odpadami 2014. Hierarchia postępowania z odpadami: 

1) zapobieganie powstawaniu odpadów, 
2) przygotowanie do ponownego użycia, 
3) recykling, 
4) inne procesy odzysku, 
5) unieszkodliwianie 
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stanowiła punkt wyjścia do opracowywania celów i kierunków działań w zakresie postępowania z odpadami 
w ramach PGOWP 2022. 
 
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 przedstawia Pomorskie jako region: 
Strategia wskazuje 3 cele strategiczne, mające charakter ogólny i określające pożądane stany docelowe w ujęciu 
problemowym. Są one zoperacjonalizowane przez 12 celów operacyjnych. 

 Cel strategiczny 1: TRWAŁE BEZPIECZEŃSTWO; 
o Cel operacyjny 1.1: Bezpieczeństwo środowiskowe. 

Ukierunkowanie tematyczne: 

 Adaptacja do zmian klimatu oraz wzrost odporności na negatywne skutki zmian klimatu, w szczególności: 
zabezpieczenie przed powodzią i suszą, w tym ochrona terenów naturalnej retencji wodnej, 
zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych oraz rozwój błękitno-zielonej infrastruktury; 

 Ochrona i poprawa stanu zasobów przyrodniczo-krajobrazowych oraz różnorodności biologicznej, a także 
rozwój terenów zieleni; 

 Zapobieganie powstawaniu odpadów, ponowne użycie oraz maksymalizacja skali recyklingu odpadów; 

 Zagospodarowanie odpadów medycznych i weterynaryjnych, a także innych niebezpiecznych; 

 Zapewnienie wody pitnej dobrej jakości oraz rozwój i unowocześnianie gospodarki ściekowej i osadowej w 
sektorze komunalnym; 

 Doskonalenie narzędzi monitorowania stanu środowiska, zagrożeń naturalnych i szybkiego alarmowania.  

 Redukcja presji działalności gospodarczej i sieci osadniczej na środowisko. 
 
Programy lokalne i ponadlokalne 
Strategia Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016-2025 wyznacza 4 cele rozwojowe / strategiczne Ziemi Puckiej: 

I. Poprawa konkurencyjności gospodarki Ziemi Puckiej. 
II. Poprawa dostępności komunikacyjnej Ziemi Puckiej. 

III. Tworzenie warunków i poprawa gospodarczego wykorzystania zatoki puckiej ze szczególnym 
uwzględnieniem potencjału portowego. 

IV. Tworzenie warunków do wysokiej jakości kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze Ziemi Puckiej. 
 
Program ochrony środowiska dla Powiatu Puckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2025 wskazuje 
10 obszarów interwencji, czyli obszarów nadal stwarzających problemy, w ramach których wyznaczono 10 celów do 
realizacji: 
 

 Obszar interwencji Cel 

Ochrona klimatu i jakości 
powietrza 

Trwała poprawa jakości powietrza atmosferycznego w kontekście zmian 
klimatu i wdrażania gospodarki niskoemisyjnej 

Zagrożenia hałasem 

Poprawa klimatu akustycznego na obszarach, gdzie zostały przekroczone 
wartości normatywne oraz zabezpieczanie pozostałych obszarów przed 
zagrożeniem wystąpienia ponad-normatywnej emisji hałasu poprzez rozwój 
i modernizację systemu transportowego 

Pola elektromagnetyczne Ochrona przed negatywnym oddziaływaniem pól elektro-magnetycznych 

Gospodarowanie wodami 

Tworzenie spójnego i nowoczesnego systemu zarządzania gospodarką 
wodną z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska poprzez ograniczenie 
negatywnych skutków powodzi i suszy oraz minimalizowanie ryzyka 
występowania sytuacji nadzwyczajnych 

Dążenie do osiągnięcia dobrego stanu i potencjału wód powierzchniowych 
i podziemnych pod względem jakościowym określonych przez Ramową 
Dyrektywę Wodną (Dyrektywę 2000/60/WE) 

Gospodarka wodnościekowa 
ograniczenia negatywnego oddziaływania na jakość wód mieszkalnictwa 
i przemysłu 

Zasoby geologiczne 
Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin w zakresie ich 
rozpoznania, wydobycia i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych 

Gleby 
Zrównoważony rozwój rolnictwa z poszanowaniem walorów środowiska 
i różnorodności biologicznej oraz ochrona gleb przed degradacją 
i rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych 
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Gospodarka odpadami i 
zapobieganie powstawaniu 

odpadów 
Skuteczny rozwój systemu gospodarki odpadami 

Zasoby przyrodnicze 
Ukształtowanie spójnego przestrzennie systemu obszarów podlegających 
ochronie prawnej i pozostałych terenów zieleni oraz rozwijanie 
zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej 

Zagrożenia poważnymi 
awariami 

Ograniczenie ryzyka wystąpienia zagrożeń środowiska spowodowanych 
przez potencjalne źródła awarii przemysłowych 

Źródło: Program ochrony środowiska dla Powiatu Puckiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2025 

 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Władysławowo na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 
2024 nawiązuje do POŚ dla Powiatu Puckiego. Wyznaczono cele, kierunki i zadania dla obszarów wymagających 
interwencji. Działania te mają posłużyć poprawie stanu środowiska: 

Obszar interwencji Cel długookresowy 

Ochrona klimatu i jakości powietrza Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy 

Zagrożenia hałasem Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców gminy 

Pola elektromagnetyczne 
Kontrola niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego do 
środowiska na terenie gminy 

Gospodarowanie wodami 
Zrównoważone gospodarowanie wodami powierzchniowymi 
i podziemnymi umożliwiające zaspokojenie potrzeb wodnych gminy 
przy utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód 

Zasoby geologiczne Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin ze złóż 

Gleby Racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych 

Gospodarka odpadami i zapobieganie 
powstawaniu odpadów 

Racjonalne gospodarowanie odpadami 

Zasoby przyrodnicze 
Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie 
bioróżnorodności i georóżnorodności oraz ochrona przyrody 

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna mieszkańców 
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Władysławowo na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 
2024 

5.1.1. Sposoby, w jakich cele ochrony środowiska i inne problemy środowiskowe zostały 
uwzględnione w projekcie Studium 

Gmina Władysławowo położona jest w zasięgu występowania struktur wchodzących w skład powiązań ekologiczne 
województwa pomorskiego (zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 
2030). Przez Gminę przebiega ponadregionalny Nadmorski korytarz ekologiczny, wyznaczony w PZPW 2030, który 
obejmuje znaczną część powierzchni Gminy Władysławowo (ok. 40%). W zachodniej części wyznaczony został 
lokalny korytarz ekologiczny, obejmujący obszar pomiędzy Ostrowem a Karwią, będący fragmentem rynny Czarnej 
Wody i fragmentem Błot Przymorskich. Zgodnie z obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Pomorskiego 2030 (PZPW 2030) uwzględniono w Studium potrzebę utrzymania powiązań 
przyrodniczych. 
Zgodnie z zasadą kształtowania zagospodarowania przestrzennego w dostosowaniu do specyfiki obszaru 
i przedmiotu ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych, wynikających z funkcji i reżimu ochronnego 
obszarów, obowiązuje: 

 Uwzględnianie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin korytarzy 
ekologicznych oraz uszczegóławianie ich granic i wyznaczenie korytarzy rangi lokalnej,  

 Określanie w dokumentach planistycznych na poziomie lokalnym zapisów/ wytycznych/wskaźników 
gwarantujących zachowanie ciągłości przestrzennej korytarzy ekologicznych. 

 Zapewnienie w dokumentach planowania przestrzennego warunków utrzymania potencjału 
przyrodniczego lasów, starodrzewów, zadrzewień śródpolnych, oczek wodnych, terenów bagiennych 

i torfowiskowych, łąk śródleśnych – szczególnie w obszarach korytarzy ekologicznych. 

W granicach korytarzy ekologicznych obowiązuje zasada bezwzględnego zachowania trwałości gruntów leśnych 
oraz naturalnych cieków i zbiorników wodnych, przy zachowaniu ich dotychczasowego gospodarczego 
wykorzystania, z uwzględnieniem uzasadnionej potrzeby ich przeznaczenia na cele publiczne. 
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W projekcie Studium został wyznaczony system ekologiczny Gminy, który tworzą: 

 tereny osnowy ekologicznej gminy, zapewniające ochronę powiązań przyrodniczych, tj. ponadregionalny 
Nadmorski korytarz ekologiczny, wyznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
pomorskiego oraz lokalny korytarz ekologiczny, obejmujący obszar pomiędzy Ostrowem a Karwią, będący 
fragmentem rynny Czarnej Wody i fragmentem Błot Przymorskich; tereny korytarzy ekologicznych, ze 
względu na ochronę bioróżnorodności i powiązań przyrodniczych zostają wyłączone z zabudowy; 

 system terenów błękitno - zielonej infrastruktury, na który składają się: 
o płaty ekologiczne terenów parków, skwerów, zieleńców i cmentarzy oraz terenów zieleni 

urządzonej; 
o strefy zielonej infrastruktury na terenach zurbanizowanych, wzmacniające podstawowe funkcje 

korytarzy ekologicznych, w zagospodarowaniu których należy uwzględnić również ochronę 
powiązań przyrodniczych i bioróżnorodności; 

o zadrzewienia liniowe wzdłuż ciągów komunikacyjnych, pasy zieleni izolacyjnej; 
o obszary o zwiększonym potencjale glebowej retencji wody. 

5.2. Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich  

Na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2135, ze zmianami) dla polskich obszarów morskich został 
sporządzony tzw. plan POM, czyli plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza 
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej (w skali 1:200 000), przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 
14.04.2021 roku. 
Wzdłuż wybrzeży Gminy Władysławowo w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód 
wewnętrznych morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej wyznaczono następujące akweny:  

 Akwen 40a.C – o funkcji podstawowej ochrona brzegu morskiego (C). Akwen 40a.C wyznacza się dla 
wariantu podstawowego lokalizacji elektrowni jądrowej, natomiast akwen 40b.C jest to wariant 
alternatywny dla lokalizacji elektrowni jądrowej – w rejonie Dębki. 

 Akwen 63.Ip, o funkcji podstawowej - funkcjonowanie portu lub przystani (Ip),  

 Akwen 64.Ip, o funkcji podstawowej - funkcjonowanie portu lub przystani (Ip),  

 Akwen 66.C, o funkcji podstawowej - ochrona brzegu morskiego (C),  

 Akwen 84.L, o funkcji podstawowej - uwarunkowany środowiskowo rozwój lokalny (L). 
 
Ponadto w trakcie opracowania są szczegółowe plany zagospodarowania obszarów morskich znajdujących się 
częściowo w granicach Gminy Władysławowo lub z nią graniczących: 

1) Plan WLA obejmujący akweny portu morskiego we Władysławowie w granicach określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie granicy portu morskiego we 

Władysławowie (Dz. U. z 2007 r. nr 134 poz. 942);24 

2) Plan ZGD obejmujący akweny Zatoki Gdańskiej;25 

3) Plan LJW obejmujący akweny wzdłuż brzegu od Władysławowa do Łeby.26 

 

6. ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
ŚRODOWISKO I ZABYTKI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU STUDIUM 

Studium jako dokument kierunkowy, określający politykę przestrzenną i zasady zagospodarowania, nie determinuje 
szczegółowych rozwiązań urbanistyczno- architektonicznych. Wskazuje ono jedynie przyjęte przez gminę zasady 
utrzymania struktury przestrzennej gminy oraz kierunki jej zmian oraz możliwe, jak na tę skalę i stopień 
szczegółowości opracowania, ustalenia lokalizacyjne i funkcjonalne- dotyczące zagospodarowania i użytkowania 
terenów. Rozwój Władysławowa zmierza w kierunku wykształcenia atrakcyjnego kurortu wypoczynkowego 
i wzmocnienia potencjału gospodarczego miasta. Zasadnicze zmiany będą się koncentrować w czterech rejonach 
miasta: 

                                                           
24Plan WLA wersja v3, Biuro Urbanistyczne PPP spółka z o.o. kwiecień 2022 r. 
25 Plan ZGD wersja v3, Biuro Urbanistyczne PPP spółka z o.o. sierpień 2022 r 
26 Plan LJW wersja v2, Biuro Urbanistyczne PPP spółka z o.o. czerwiec 2022 r. 
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 w centrum Władysławowa i okolicach portu, na obszarze oznaczonym na rysunku Studium jako SWF - 
obszar śródmiejski o dominującej funkcji usługowej, wskazany do przekształceń funkcjonalno – 
przestrzennych. Kontynuacja przekształceń przestrzennych w śródmieściu, na obszarze od dworca 
kolejowego aż do portu, a także zmiany funkcjonalne. Wśród koniecznych zmian funkcjonalnych na czoło 
wysuwają się zmiana lokalizacji części funkcji produkcyjno - składowych (przeniesienie do dzielnicy 
południowej) i szersze otwarcie basenu portowego dla funkcji turystycznych i turystów. 

 w rejonie przedwojennego kurortu Wielka Wieś Hallerowo. Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym 
zmierzają w kierunku wykształcenia w mieście reprezentacyjnej strefy w oparciu o nowe przestrzenie 
publiczne, w tym układ bulwarów i promenad. Planowana jest kontynuacja rozwoju prestiżowej strefy 
hotelowej w kierunku portu. 

 w południowej części osiedla Szotland, gdzie planowane są duże, strukturotwórcze przedsięwzięcia: 
Gminny Ośrodek Żeglarski z nową mariną, bulwarowe połączenie ul. Gdańskiej z ul. Bohaterów 
Kaszubskich, park rozrywki, a także nowy kompleks hotelowy. 

 w rejonie planowanego nowego przystanku kolejowego Władysławowo Południe, gdzie planowany jest 
ponadlokalny węzeł integracyjny oraz ponadlokalny ośrodek usługowy, w ramach którego dopuszcza się 
wielkopowierzchniowe obiekty handlowe (tj. o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2). Węzeł 
Władysławowo Południe będzie umożliwiał sprawną przesiadkę pasażerów samochodów osobowych na 
środki transportu publicznego oraz rowery.  

6.1.1 Zmiana charakteru powierzchni ziemi 

Nowe tereny zabudowane 
W wyniku zmian charakteru powierzchni (w szczególności pojawienia się nowych powierzchni zabudowanych 
i zainwestowanych), na terenie Gminy, zniszczeniu ulegnie pokrywa glebowa. Następstwem zagęszczenia gruntu 
spowodowanego pracami budowlanymi nastąpi zmniejszenie retencji gruntowej, zmniejszenie infiltracji i wzrost 
odpływu powierzchniowego. Zmiany te mogą wpłynąć na nieznaczne zwiększenie spływu zanieczyszczonych wód 
opadowych, szczególnie na terenach o większym nachyleniu. 
 
Tereny eksploatacji złóż 
W granicach gminy znajdują się udokumentowane złoża soli, żadne z nich nie jest eksploatowane i brak jest 
informacji o możliwości ich eksploatacji. Prace dokumentacyjne były prowadzone w latach 60-tych ubiegłego wieku. 
Obecnie prace poszukiwawcze soli potasowo-magnezowych oraz złóż polimetalicznych miedzi są prowadzone 
przez KGHM Polska Miedź S.A. Prace wiertnicze były prowadzone w ostatnich 3 latach na terenie gminy Puck 
i południowego skraju obszaru Gminy Władysławowo. Ich efekty nie są jeszcze znane. 
 
Nie przewiduje się występowania ponadnormatywnego negatywnego oddziaływania na powierzchnię ziemi 
w efekcie realizacji polityki przestrzennej zgodnie z ustaleniami projektu Studium. 

6.1.2 Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 

Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane są do systemu kanalizacji deszczowej lub w przypadku jej braku 
odprowadzane są lokalnie do gruntu w obrębie poszczególnych terenów zainwestowanych. Lokalne odprowadzanie 
wód opadowych i roztopowych zebranych przez kanalizację deszczową występuje w Jastrzębiej Górze do studni 
betonowej zlokalizowanej w ulicy Krzysztofa Pendereckiego oraz do zbiorników retencyjno - rozsączających w ulicy 
Leśnej i Jasnej. 
 
Zlewnie kanalizacji deszczowej 
Z materiałów uzyskanych z Urzędu Miejskiego we Władysławowie wynika następujący podział obszaru gminy na 
istniejące zlewnie kanalizacji deszczowej: 

1) Karwia: kanał C Ostrowo – Karwia, ul. Mokra oraz droga wojewódzka nr 216; 
2) Ostrowo – brak, realizacja robót budowalnych związanych z budową wylotu i urządzeń 

podczyszczających, zgodnie z operatem wodno-prawnym, przewidziana jest wraz z budową ścieżki 
rowerowej wzdłuż ul. Plażowej w Ostrowie w latach 2019-2020; 

3) Jastrzębia Góra: ulice Bałtycka, Jantarowa, Polna, w obszarze zlewni niezbędne jest przeprowadzenie 
robót budowlanych zwiększających przepustowość urządzeń w związku z odwadnianiem kolejnych ulic 
w zlewni, zgodnie z koncepcją rozbudowy kanalizacji deszczowej dla m. Jastrzębia Góra (zlewnia B); 
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4) Jastrzębia Góra – zlewnia Czarna Wda, w obszarze zlewni niezbędne jest przeprowadzenie robót 
budowlanych zwiększających przepustowość urządzeń w związku z odwadnianiem kolejnych ulic 
w zlewni, zgodnie z koncepcją rozbudowy kanalizacji deszczowej dla m. Jastrzębia Góra (zlewnia A); 

5) Tupadły: ul. Rolna oraz ul. Pod Lasem; 
6) Władysławowo – ul. Hryniewieckiego: 

 kanalizacja deszczowa w ul. Hryniewieckiego, ul. Kolejowej i ul. Morskiej wraz z wylotem do 
odbiornika,  

 kanalizacja w ul. Bohaterów Kaszubskich,  

 kanalizacja deszczowa w ul. Portowej obecnie trwają procedury związane z uzyskaniem pozwolenia 
wodnoprawnego dla zlewni ul. Portowej oraz wybudowanych urządzeń podczyszczających i wylotu do 
rowu otwartego odprowadzającego dalej wody do Zatoki; 

7) Chałupy – ul. Sztormowa. 
 
Planowane inwestycje celu publicznego w zakresie rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej: 

 Gmina Władysławowo posiada koncepcję odprowadzania wód deszczowych dla miejscowości Jastrzębia 
Góry oraz dla miejscowości Rozewie, Chłapowo i Osiedla Cetniewo we Władysławowie. 

 Upowszechnienie technologii ogrodów deszczowych: Ogrody deszczowe to jeden z najprostszych 
sposobów zagospodarowania wody opadowej. Jako obiekt małej retencji, są jednym ze sposobów 
adaptacji miast do zmian klimatu, skutkujących ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Efekt zwiększonej 
chłonności wód opadowych uzyskuje się poprzez sadzenie roślin hydrofitowych, czyli wodolubnych. 
Najlepszym źródłem wody jest dla nich ta z dachów, chodników, ciągów pieszych oraz z przydomowych 
podjazdów i parkingów. Takie ogrody zmniejszają ilość spływających wód opadowych (a co za tym idzie - 
ryzyko powodzi), filtrują je, zwiększają bioróżnorodność, dbają o czystość powietrza i obniżają jego 
temperaturę (zmniejszenie efektu tzw. „miejskiej wyspy ciepła”), poprawiają estetykę otoczenia i komfort 
życia mieszkańców. Mają również wymiar ekonomiczny, bowiem wpływają na zmniejszenie opłat za usługi 
wodne (w tym podlewanie terenów zieleni i ogrodów), zmniejszają opłaty za niezagospodarowaną wodę 
opadową (wiele gmin w Polsce wprowadziło już takie opłaty).Wpływ zastosowania systemu "ogrodów 
deszczowych" na środowisko: 
o efektywne wykorzystanie wód opadowych lokalnie, 
o ograniczenie ilości wód przepływających przez oczyszczalnie, 
o poprawa mikroklimatu okolicy, a co za tym idzie jakości życia, 
o wzrost użyteczności i estetyki, a więc i wartości gruntów, 
o poprawa czystości wód podziemnych i cieków wodnych, 
o korzyści edukacyjne - prezentowanie możliwości zastosowania różnych rozwiązań wykorzystania 

wód opadowych i pożytków płynących z tego dla środowiska (roślin, owadów, ptaków), 
o oszczędność - mniejsze nakłady na podlewanie terenów zielonych. 

 
Zastosowanie metod i rozwiązań retencji i infiltracji wód opadowych i roztopowych do gruntu, przedstawionych 
w projekcie Studium, pozwoliłoby skutecznie zmniejszyć odpływ powierzchniowy i jednocześnie wspomóc 
kanalizację burzową. Rozwiązania takie spełniają ponadto szereg innych, równie ważnych zadań związanych 
z bioróżnorodnością czy mikroklimatem. 
Nie przewiduje się występowania ponadnormatywnego negatywnego oddziaływania na środowisko wodne 
w efekcie realizacji ustaleń projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Władysławowo. 

6.1.3. Odprowadzanie ścieków komunalnych 

Realizując Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), na terenie Gminy Władysławowo 
wyznaczono dwie aglomeracje:  

 Aglomeracja Puck z oczyszczalnią w Swarzewie, została utworzona na mocy uchwały nr 384/XIX/12 
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej 
aglomeracji Puck i wyznaczeniu aglomeracji Puck. W skład wyznaczonej aglomeracji Puck o równoważnej 
liczbie mieszkańców 130 000 wchodzą: 

o z terenu Gminy Władysławowo miejscowości Władysławowo, Chłapowo oraz Chałupy; 
o miasto Puck; 
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o oraz położone w gminie Puck miejscowości: Swarzewo, Gnieżdżewo, Żelistrzewo, Mrzezino, 
Osłonino, Rzucewo, Błądzikowo, Kaczyno, Celbowo, Celbówko, Brudzewo, Sławutowo, 
Połczyno, Darżlubie, Zdrada, Mechowo, Leśniewo, Domatowo, Domatówko, Strzelno, Łebcz 
i Smolno. 

 Aglomeracja Władysławowo z oczyszczalnią w Jastrzębiej Górze, została utworzona na mocy 
uchwały nr 320/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie likwidacji 
dotychczasowej aglomeracji Władysławowo i wyznaczenia aglomeracji Władysławowo. W skład 
wyznaczonej aglomeracji Władysławowo o równoważnej liczbie mieszkańców 65 390 wchodzą: 

o z terenu Gminy Władysławowo miejscowości Jastrzębia Góra, Karwia, Ostrowo, Rozewie 
i Tupadły; 

o z terenu gminy wiejskiej Puck miejscowości: Czarny Młyn, Kaczyniec i Mieroszyno. 
 
Oczyszczalnia w Jastrzębiej Górze 
Oczyszczalnia w Jastrzębiej Górze zlokalizowana jest w rejonie ul. Zbożowej (dz. 7/5, 12, 13, 14, 15 obr. 
221104_5.0003, arkusz 5). Oczyszczalnia jest typu biologicznego z podwyższonym usuwaniem związków azotu 
i fosforu, spełniająca standardy odprowadzanych ścieków jak dla aglomeracji poniżej 100 tyś RLM. Stan techniczny 
urządzeń ocenia się jako dobry.  
Zgodnie z informacjami przedłożonymi przez EKOWIK Sp. z o.o, obecna przepustowość oczyszczalni pod 
względem wartości przepływu wynosi Qśr_d = 5170m3/d, natomiast pod względem RLM wynosi 62 000. 
Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Czarna Woda. 
Aktualnie oczyszczalnia ścieków nie posiada rezerw, dlatego w najbliższych latach planowana jest jej rozbudowa 
do przepustowości 80 000 RLM. Rezerwy terenowe przewidziane na rozbudowę oczyszczalni ścieków wskazuje się 
na południe od istniejącej oczyszczalni. Rezerwy terenowe stanowią obszar o powierzchni około 2,3 ha 
zlokalizowany w obrębie działek nr 7/1, 7/4, 121 oraz częściowo 123, 122, 120. 
 
Sieć kanalizacji sanitarnej 
Sieć kanalizacji sanitarnej pracuje w systemie grawitacyjno – pompowym tj. przewody grawitacyjne odprowadzają 
ścieki do przepompowni ścieków, skąd kanałami tłocznymi transportowane są dalej do kolejnej przepompowni 
w sąsiedniej zlewni i ostatecznie trafiają do oczyszczalni ścieków. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 
17 przepompowni ścieków o średnicy od 1,5 do 2,9 m i głębokości od 2,8 m do 5,5 m. Przepompownie wykonane 
są z kręgów betonowych lub tworzyw sztucznych i wszystkie pracują w układzie dwu pompowym. 
Planowane inwestycje celu publicznego w zakresie rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej: 

 Budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach aglomeracji ściekowych powyżej 
2.000 RLM, w tym: Władysławowo; 

 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z budową układów tłocznych i modernizacją 
przepompowni ścieków w ramach aglomeracji ściekowych powyżej 2.000 RLM; 

 wymiana kolektora sanitarnego w Jastrzębiej Górze w ul. Wczasowej, od ul. Puckiej do ul. Rybackie oraz 
od ul. Kuracyjnej do Rozewskiej; 

 budowa nowego kolektora sanitarnego w m. Tupadły od ul. Rolnej do oczyszczalni ścieków J. Góra; 

 realizacja zadania pn. „Zlewnia C" - budowa kolektora sanitarnego od ul. Żwirowej do oczyszczalni 
ścieków Swarzewo, wraz z budową sieci wodociągowej w rejonie ul. Bohaterów Kaszubskich; 

 budowa kolektora sanitarnego w rejonie ul. Morskiej we Władysławowie; 

 wymiana kolektora sanitarnego od ul. Droga Rybacka, poprzez ul. Pucką do ul. Jantarowej w Jastrzębiej 
Górze. 

 
Nie przewiduje się występowania ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko wodne w efekcie realizacji 
polityki przestrzennej zgodnie z ustaleniami projektu Studium w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych. 

6.2. Wpływ realizacji działań projektu studium na obszary zagrożone powodzią 

Na terenie Gminy Władysławowo zidentyfikowane zostały obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi. 
Należą do nich: 

a) obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 
średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%); 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: 
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 znajdujące się pomiędzy linią brzegu rzeki Czarnej Wody, a wałem przeciwpowodziowym, 

 położne w pasie technicznym, zdefiniowanym w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach 
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej jako strefa wzajemnego bezpośredniego 
oddziaływania morza i lądu; jest on obszarem przeznaczonym do utrzymania brzegu w stanie 
zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska; 

c) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat 
(Q 0,2%), wskazane na mapach zagrożenia powodziowego; 

d) obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wałów 
przeciwpowodziowych wzdłuż kanału Czarnej Wody i kanału Karwianki, wskazane na mapach zagrożenia 
powodziowego. 

 
W obrębie Gminy funkcjonują budowle przeciwpowodziowe w rozumieniu ustawy Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. 
U. z 2021 r, poz. 624 z późn. zm.): 

 wały przeciwpowodziowe: 2 odcinki wałów przeciwpowodziowych w zachodniej części Gminy: jeden 
zlokalizowany jest wzdłuż prawego, przyujściowego odcinka Kanału Karwianka, w pobliżu zabudowań 
Karwi, a drugi zbudowany wzdłuż całego lewego brzegu rzeki Czarnej Wody (Czarnej Wdy). Łączna 
długość wałów przeciwpowodziowych to ok. 6,2 km; 

 wał przeciwsztormowy dla miejscowości Chałupy ochraniający zabudowę od strony wód Zatoki Puckiej na 
odcinku ok. 975 m; 

 na północ od miejscowości Ostrowo, przy wale przeciwpowodziowym Czarnej Wody (Czarnej Wdy), 
zlokalizowana jest stacja pomp Ostrowo. Odprowadza ona wody z polderu Ostrowo-Karwia kanałami „A” 
i „C” Ostrowo-Karwia do rzeki Czarna Woda. Druga pompownia (stacja pomp) Karwia znajduje się tuż za 
granicą Gminy przy ujściu Karwianki; 

 polder Ostrowo – Karwia, obejmuje fragment pradoliny rzeki Czarna Woda (Czarna Wda), od 
miejscowości Czarny Młyn (gmina Puck), przez Jastrzębią Górę, Karwię po Karwieńskie Błota (gmina 
Krokowa). Polder zajmuje powierzchnię ok. 400 ha, z czego większość znajduje się na terenie gminy 
Władysławowo. 

Na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne (art. 77), na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zakazuje 
się: 

1) gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych substancji lub 
materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 
w szczególności ich składowania; 

2) lokalizowania nowych cmentarzy; 
3) mycia pojazdów w wodach powierzchniowych oraz nad brzegami tych wód; 
4) pobierania z wód powierzchniowych wody bezpośrednio do opryskiwaczy rolniczych oraz mycia 

opryskiwaczy rolniczych w tych wodach; 
5) używania farb produkowanych na bazie związków organiczno-cynowych (TBT) do konserwacji 

technicznych konstrukcji podwodnych; 
6) poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, 

z wyłączeniem pojazdów: 
o jednostek organizacyjnych wykonujących uprawnienia właścicielskie w stosunku do wód lub 

urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach, 
o jednostek wykonujących roboty inwestycyjne lub prace utrzymaniowe, 
o jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez 

niego nadzorowanych, 
o jednostek ratowniczych, 
o organów lub jednostek wykonujących kontrolę w zakresie określonym w przepisach ustawy 

i przepisach odrębnych. 
 
Realizacja polityki przestrzennej zgodnie z ustaleniami projektu Studium nie wpływa na zwiększenie zagrożenia 
powodzią na terenie Gminy i nadal chroni tereny szczególnego zagrożenia powodzią. 
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6.3. Wpływ realizacji działań projektu studium na zagrożenie ruchami masowymi 
ziemi 

Na terenie Gminy Władysławowo występują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych. Zaliczają się do nich: 

 osuwiska, które powstały w obrębie brzegu klifowego27, i które dzielimy na: 
o aktywne ciągle, to osuwisko będące w ciągłym ruchu lub którego objawy aktywności występowały w 

trakcie prowadzenia rejestracji albo w ciągu co najmniej ostatnich 5 lat; 
o aktywne okresowo, to osuwisko, w obrębie którego objawy aktywności występowały 

w nieregularnych odstępach czasu, w ciągu ostatnich 50 lat; 
o nieaktywne to osuwisko, w obrębie którego nie obserwowano i nie udokumentowano objawów 

aktywności w ciągu co najmniej ostatnich 50 lat 

 tereny zagrożone ruchami masowymi28, 
Na terenie Gminy Władysławowo znajduje się łącznie 39 osuwisk, w tym 16 osuwisk aktywnych ciągle, 
16 aktywnych okresowo i 7 nieaktywnych. Wszystkie znajdują się w obrębie brzegu klifowego od Jastrzębiej Góry 
po Chłapowo. 
 
Według informacji uzyskanych z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego 
(kwiecień 2019 r.) „Informacje o lokalizacji, zasięgu i przebiegu granic osuwisk pozyskiwane są w wyniku prac 
terenowych poprzedzonych kameralną analizą materiałów archiwalnych. Kartowanie terenowe przeprowadzane jest 
w oparciu o najnowsze dostępne mapy topograficzne w skali 1:10 000. W pracach terenowych wykorzystywane są 
także odbiorniki GNSS. Dokładność wyznaczenia lokalizacji, określenia zasięgu i przebiegu granic osuwisk 
szacowana jest na około 10 m. Dokładność ta może się zmieniać w zależności od różnych czynników (skala 
trudności terenu, stan aktualności mapy topograficznej i innych wykorzystanych materiałów, jakość sygnału GNSS). 
Informacje o lokalizacji, zasięgu i przebiegu granic terenów zagrożonych pozyskiwane są w wyniku prac 
terenowych oraz eksperckiej analizy.” 
Do najbardziej zagrożonych terenów zaliczają się aktywne osuwiska, które powstały w obrębie brzegu klifowego, od 
Jastrzębiej Góry po Władysławowo. Największe problemy występują w rejonie klifu Jastrzębiej Góry, w obrębie 
którego znajduje się aktywne osuwisko, które jest jednym z najbardziej aktywnych osuwisk. W pobliżu osuwiska, 
w odległości kilku metrów, znajduje się zabudowa. Od czasu zaktywizowania się w 1999 roku osuwiska, ubytek na 
koronie klifu sięgnął ponad 30 m (Uścinowicz i in., 2014). Zwiększa się również średnie tempo cofania się brzegu 
abrazyjnego (krawędzi korony klifu) od 0,4 m/rok w latach 70-tych do 1,6 m/rok w latach 1987-1992 (Kramarska 
i in., 2011). W 2002 roku osunięciu uległo kilku metrów klifu wraz z częścią budynku. Od tamtej pory trwają spory 
związane m.in. z ustaleniem odpowiedzialności za spowodowane zniszczenia.  
Na pozostałym odcinku brzegu klifowego nie odnotowano zagrożeń osuwiskowych, które mogłyby powodować 
katastrofy budowlane. Aktywne osuwiska występują tu na terenach niezabudowanych lub oddalone na tyle, że 
w chwili obecnej nie stanowią zagrożenia. Nie znaczy to jednak, że zabudowania, które dzisiaj są w bezpiecznej 
odległości za kilkanaście lat nie będą zagrożone. Wszystko zależy od stopnia aktywności osuwisk, cofania się 
korony klifu oraz odpowiednich zabezpieczeń klifu. 
 
W bazie danych projektu SOPO znajduje się wykaz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemi. Wg 
dostępnych informacji, na terenie Gminy znajduje się 7 takich terenów i wszystkie zlokalizowane są pomiędzy 
Jastrzębią Górą a Władysławowem. 
Numery Kart rejestracyjnych terenów zagrożonych ruchami masowymi (KZTZ): 

 12920 KRTZ, 

 12921 KRTZ, 

 12922 KRTZ, 

 12923 KRTZ, 

 13378 KRTZ, 

 13379 KRTZ, 

 13381 KRTZ. 
 

                                                           
27 Źródło: projekt SOPO (System Osłony Przeciw Osuwiskowej) prowadzony przez PIG-PIB, kwiecień 2019 r. 
28 Źródło: projekt SOPO (System Osłony Przeciw Osuwiskowej) prowadzony przez PIG-PIB, kwiecień 2019 r. 
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Teren narażone na osuwanie się mas ziemnych obejmują obszary o spadkach pow. 15%, na których mogą 
wystąpić zjawiska osuwiskowe, jednakże nie jest to z góry przesądzone. By doszło do ruchów masowych muszą 
być spełnione odpowiednie warunki związane m.in. z przypowierzchniową geologią i litologią (zbiorem cech 
i właściwości skał). Przyczynia się do tego również rodzaj zagospodarowania terenu i sposób wykonywania prac 
budowlanych. 
Znaczna część tych terenów jest porośnięta drzewami czy krzewami z przeznaczeniem jako parki, część jest 
terenami zamkniętymi. Niestety są to również tereny, które – jeśli jest możliwość - chętnie zostają przeznaczone 
pod pola namiotowe czy kempingi, i w ten sposób mogą stwarzać zagrożenie dla turystów. Tereny te powinny być 
wyłączane z zabudowy lub, jeśli w pobliżu nie ma aktywnego osuwiska, powinny podlegać badaniom geologicznym 
i obserwacji. Ewentualne zmiany sposobu zagospodarowania na terenach potencjalnie narażonych na 
występowanie ruchów masowych, powinny zostać poprzedzone podstawowymi badaniami geologicznymi, 
stwierdzającymi, że zmiana sposobu zagospodarowania nie spowoduje powstanie ruchów masowych. 
 
Na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (NPK) obowiązuje zakaz „lokalizowania obiektów budowlanych 
w pasie szerokości 200 m od krawędzi brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego” (§ 3 pkt 8). 
Istnieją odstępstwa od tego zakazu (§ 4 ust. 2), które nie dotyczą m.in. „istniejących obiektów letniskowych (…), 
zrealizowanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc przed 
dniem 1 stycznia 2004 r. - gdzie dopuszcza się modernizację istniejącego zainwestowania poprzez: rozbiórkę, 
rozbiórkę i budowę, nadbudowę o poddasze użytkowe w celu poprawy standardów ochrony środowiska oraz 
walorów estetyczno-krajobrazowych, pod warunkiem niezwiększania powierzchni zabudowy, a także 
nieprzybliżania zabudowy do brzegów wód i krawędzi brzegów klifowych oraz dopuszcza się przebudowę 
istniejącego zainwestowania”. Projekt Studium bierze pod uwagę zakazy obowiązujące w NPK, jednakże 
uwzględnia również obowiązujące miejscowe plany, które dopuszczają możliwość lokalizacji zabudowy na terenach 
dotychczas niezabudowanych i znajdujących się w obrębie do 200 m od klifu. Sytuacja taka występuje w Rozewiu, 
gdzie w Studium wyznaczono obszar rozwoju zabudowy rUT- obszary rozwoju zabudowy o dominującej funkcji 
skoncentrowanych usług hotelarskich i wynika on z obowiązującego m.p.z.p. gminy miasta Władysławowo, 
oznaczonego symbolem R-1 (Uchwała rady Miejskiej Nr IX/98/2007 z dnia 2007-06-27). 
Na pozostałych terenach znajdujących się w granicach położonych do 200 m od klifu, w projekcie Studium nie 
wyznacza się obszarów rozwoju zabudowy. 
W Studium wyznacza się obszary uzupełnień zabudowy (istniejącej) w Jastrzębiej Górze, Rozewiu, Chłapowie, 
Władysławowie- Cetniewo. 
 
Realizacja polityki przestrzennej zgodnie z ustaleniami projektu Studium nie wpłynie na zwiększenie potencjalnego 
zagrożenia ruchami masowymi ziemi na terenie Gminy. 

6.4. Wpływ realizacji działań projektu studium na ochronę obszarów występowania 
surowców naturalnych 

Gmina Władysławowo położona jest w rejonie występowania udokumentowanych lub potencjalnych złóż surowców 
mineralnych różnego typu. Udokumentowanym zespołem złóż, są sole potasowo-magnezowe i kamienne 
w utworach górnego permu. Pokłady mają miąższość około 300 m i spoczywają na głębokościach (strop) od 592 m 
w otworze JASTRZĘBIA GÓRA IG-2 do 674 m w otworze MIEROSZYNO IG-6. W wyniku prac poszukiwawczych 
udokumentowano następujące złoża: 

a) złoże soli kamiennych „Zatoka Pucka” nr 293SK, powierzchnia 10100 ha,  
b) złoże soli potasowo-magnezowych „Swarzewo” nr 248SP, powierzchnia 456 ha, 
c) złoże soli potasowo-magnezowych „Chłapowo” nr 250SP, powierzchnia 355 ha. 

Prace dokumentacyjne były prowadzone w latach 60-tych ubiegłego wieku. Obecnie prace poszukiwawcze soli 
potasowo-magnezowych oraz złóż polimetalicznych miedzi są prowadzone przez KGHM Polska Miedź S.A. Prace 
wiertnicze były prowadzone w ostatnich 3 latach na terenie gminy Puck i południowego skraju obszaru Gminy 
Władysławowo. Ich efekty nie są jeszcze znane. 
W utworach plejstocenu były dokumentowane złoża kruszyw naturalnych. Przykładem takiego złoża było złoże 
eksploatowane w południowo-zachodniej części miasta Władysławowo. Obecnie nie ma nowych prac 
dokumentacyjnych ani eksploatacji tego typu złóż w obrębie gminy. 
Na terenie Gminy Władysławowo nie występują udokumentowane kompleksy składowania dwutlenku węgla. 
W chwili obecnej brak jest informacji o możliwej eksploatacji udokumentowanych na terenie Gminy złóż.  
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Projekt Studium nie będzie oddziaływał znacząco na obszary występowania surowców naturalnych. 
 
Realizacja polityki przestrzennej zgodnie z ustaleniami projektu Studium nie powinna oddziaływać znacząco na 
obszary występowania surowców naturalnych. 

6.5. Wpływ realizacji działań projektu studium na faunę i florę oraz na ochronę 
różnorodności biologicznej 

Gmina Władysławowo położona jest w zasięgu występowania struktur tworzących regionalny system ekologiczny, 
w skład którego wchodzą istniejące obszary chronione oraz obszary potencjalne do objęcia ochroną (cenne 
przyrodniczo), a także system płatów i korytarzy ekologicznych. Na terenie gminy Władysławowo zlokalizowanych 
jest 12 powierzchniowych form ochrony przyrody (częściowo lub w całości). Zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa pomorskiego, którego częścią jest Plan zagospodarowania przestrzennego Obszaru 
Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 2030 (Uchwała nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego 
z 29 grudnia 2016 r.), strukturalnymi elementami przestrzeni województwa, gwarantującymi zachowanie 
różnorodności biologicznej środowiska, są różnorodne siedliska, płaty i łączące je korytarze ekologiczne oraz 
obszary prawnie chronione, współtworzące sieć ekologiczną województwa. 

6.5.1. Wzmocnienie bioróżnorodności zgodnie z ustaleniami projektu Studium Gminy 
Władysławowo 

Głównym elementem polityki przestrzennej w zakresie kształtowania środowiska jest system ekologiczny Gminy 
Władysławowo. Zadaniem obszarów tworzących system ekologiczny gminy jest: 

 ochrona bioróżnorodności, 

 ochrona powiązań przyrodniczych, 

 przeciwdziałanie efektom zmian klimatycznych; 
Systemu ekologiczny tworzą: 

 tereny osnowy ekologicznej gminy, w skład której wchodzą 
o ponadregionalny Nadmorski korytarz ekologiczny, wyznaczony w planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa pomorskiego, który obejmuje znaczną część powierzchni Gminy 
Władysławowo (ok. 40%); 

o lokalny korytarz ekologiczny, obejmujący obszar pomiędzy Ostrowem a Karwią, będący 
fragmentem rynny Czarnej Wody i fragmentem Błot Przymorskich; 

o strefy zielonej infrastruktury na terenach zurbanizowanych, wzmacniające system korytarzy 
ekologicznych, w zagospodarowaniu których należy uwzględnić ochronę powiązań 
przyrodniczych i bioróżnorodności; 

 system terenów błękitno - zielonej infrastruktury, na który składają się: 
o płaty ekologiczne terenów parków, skwerów, zieleńców i cmentarzy oraz terenów zieleni 

urządzonej; 
o strefy zielonej infrastruktury na terenach zurbanizowanych; 
o zadrzewienia liniowe wzdłuż ciągów komunikacyjnych, pasy zieleni izolacyjnej; 
o obszary o zwiększonym potencjale glebowej retencji wody. 

 
Gmina Władysławowo położona jest w zasięgu występowania struktur tworzących regionalny system ekologiczny, 
w skład którego wchodzą istniejące obszary chronione oraz obszary potencjalne do objęcia ochroną (cenne 
przyrodniczo), a także system płatów i korytarzy ekologicznych. Na terenie gminy Władysławowo zlokalizowanych 
jest 12 powierzchniowych form ochrony przyrody (częściowo lub w całości). Zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa pomorskiego, którego częścią jest Plan zagospodarowania przestrzennego Obszaru 
Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 2030 (Uchwała nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego 
z 29 grudnia 2016 r.), strukturalnymi elementami przestrzeni województwa, gwarantującymi zachowanie 
różnorodności biologicznej środowiska, są różnorodne siedliska, płaty i łączące je korytarze ekologiczne oraz 
obszary prawnie chronione, współtworzące sieć ekologiczną województwa 
 
Obowiązują następujące zasady kształtowania osnowy ekologicznej: 
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 zasada ciągłości przestrzennej ekosystemów (w związku ze zdolnością wszystkich organizmów żywych do 
rozprzestrzeniania się w toku czynnej lub biernej migracji należy tworzyć ciągłe systemy pozbawione 
barier); 

 zasada utrzymania różnorodności świata żywego i nisz ekologicznych (utrzymanie bogactwa przyrody 
w sensie bogactwa gatunków i określonych stosunków ilościowych między podstawowymi grupami 
tworzącymi strukturę troficzną ekosystemów oraz utrzymanie różnorodności warunków siedliskowych); 

 zasada utrzymania ciągłości w czasie ekosystemów (zniszczenie względnie zrównoważonego ekosystemu 
i powstanie na jego miejscu podobnego wymaga długiego czasu; pozostałości ekosystemów naturalnych 
ułatwiają sukcesję); 

 zasada adekwatności ekosystemów do warunków abiotycznych (dobrze rozwijają się tylko gatunki 
i biocenozy dopasowane do warunków abiotycznego środowiska). 

 
Wszystkie elementy systemu osnowy ekologicznej wymagają ochrony w sensie terytorialnym i jakościowym. W ich 
obrębie pożądane są działania pielęgnacyjne (podtrzymywanie aktualnego stanu), restytucyjne (przywracanie 
naturalnego stanu struktur przyrodniczych) i rewaloryzacyjne (wzbogacenie ekologiczne lub zmiana charakteru 
struktur przyrodniczych). W celu wzmocnienia ciągłości przestrzennej i wzbogacenia różnorodności osnowy 
ekologicznej obszaru miasta i gminy Władysławowo na obszarach wyznaczonych korytarzy ekologicznych 
obowiązuje:  

 zakaz zabudowy;  

 zachowanie ciągłości przestrzennej i trwałości czasowej zasadniczych elementów środowiska, 
w szczególności zasada bezwzględnego zachowania trwałości gruntów leśnych oraz naturalnych cieków i 
zbiorników wodnych, przy zachowaniu ich dotychczasowego gospodarczego wykorzystania, 
z uwzględnieniem uzasadnionej potrzeby ich przeznaczenia na cele publiczne; 

 ochrona potencjału przyrodniczego lasów, starodrzewów, zadrzewień śródpolnych, oczek wodnych, 
terenów bagiennych i torfowiskowych, łąk śródleśnych; 

 zachowanie zróżnicowania gatunkowego, równowagi ekologicznej i odnawialności zasobów środowiska 
przyrodniczego, 

 rozszerzanie i wzmacnianie powiązań przyrodniczych poprzez wprowadzanie zalesień, zachowanie 
i odtwarzanie naturalnej obudowy biologicznej cieków i zbiorników wodnych przez zadrzewienia, 
zakrzaczenia, tworzenie nie przeorywanej darni trawiastej oraz wdrażanie dostępnych programów rolno 
środowiskowych. 

 
Głównym zadaniem błękitno – zielonej infrastruktury jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian 
klimatycznych, w tym: 

 ochrona potencjału w zakresie wodnej retencji glebowej; 

 zwiększanie potencjału retencyjnego w zakresie wodnej retencji krajobrazowej; 

 zwiększanie bioróżnorodności na terenach zurbanizowanych. 
Błękitno zielona infrastruktura w znacznej części jest instrumentem dla wdrożenia zintegrowanego podejścia do 
ochrony przeciwpowodziowej. 
 
Realizacja polityki przestrzennej zgodnie z ustaleniami projektu Studium wpłynie w sposób bezpośredni i pośredni, 
długoterminowy i stały na różnorodność biologiczną. Ustalenia będą pozytywnie oddziaływać na bioróżnorodność 
oraz na migrację organizmów. 

6.5.2. Wpływ na faunę i florę 

Jak wskazano w rozdziale 4.4. Kierunki zmian w przeznaczeniu terenów w studium wyznacza się strefy 
funkcjonalno – przestrzenne z podziałem na trzy rodzaje: 

1. Obszary uzupełnień zabudowy w ramach specjalnych polityk przestrzennych 
2. Pozostałe obszary uzupełnień zabudowy 
3. Obszary rozwoju zabudowy. 

W trakcie procesów inwestycyjnych polegających na realizacji nowych obiektów na obszarach uzupełnień 
zabudowy oraz na obszarach rozwoju, ulegną przekształceniu istniejące struktury przyrodnicze.Obszary cenne 
przyrodniczo wyróżniające się na obszarze Gminy, zostają wskazane do ochrony w Studium, np. jako elementy 
systemu ekologicznego Gminy.  
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Obszary rozwoju zabudowy o różnych funkcjach zostały wyznaczone w Studium głównie w obrębie 
dotychczasowych wieloletnich upraw, na gruntach o niskich wartościach przyrodniczych czy przydatności rolniczej. 
W przypadku realizacji nowych inwestycji na obszarach wskazanych w Studium do rozwoju, przekształceniu ulegną 
jedynie zwarte powierzchnie agrocenoz gruntów ornych, łąk i pastwisk. Na obszarach uzupełnień zabudowy, czyli w 
obrębie terenów zurbanizowanych, ale do tej pory niezainwestowanych, powstanie nowych obiektów spowoduje 
lokalne zubożenie lub całkowitą likwidacje istniejącej roślinności, a naturalne zbiorowiska roślinne czy też 
agrocenozy, zastępowane będą roślinnością synantropijną oraz roślinnością ogrodową. Ponadto, w obrębie 
obszarów uzupełnień zabudowy projekt Studium wyznacza strefy zielonej infrastruktury zapewniających 
zachowanie ciągłości całego systemu ekologicznego, w tym nieprzerywania szlaków migracyjnych zwierząt. 
 
W ramach wyznaczonych w Studium obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię ze źródeł 
odnawialnych na terenie Portu Władysławowo, dopuszcza się sytuowanie urządzeń wytwarzających energię 
z wiatru. Należy liczyć się z tym, iż jeśli byłyby to elektrownie wiatrowe (maszt + turbina wiatrowa obracająca 
łopatami w płaszczyźnie pionowej), to może to stać w sprzeczności z ochroną przyrody w pobliżu Portu. Strefa 
przybrzeżna Morza Bałtyckiego jest wykorzystywana przez liczne gatunki ptaków, które wykorzystują ją do 
wiosenno-jesiennych migracji. Wzdłuż brzegu Morza Bałtyckiego przebiega bowiem korytarz Południowobałtycki. 
Ponadto, sam port oraz jego okolice wykorzystywane są m.in., jako miejsce żerowania czy odpoczynku przez liczne 
ptaki (na podstawie Raportu o oddziaływaniu na środowisko w ramach rozbudowy toru podejściowego do Portu 
Północnego w Gdańsku29). Przytoczony raport wskazuje, iż wg wykonanego w 2014 roku monitoringu, który objął 
również Port Władysławowo, w jego obrębie odnotowywano koncentracje mewy srebrzystej i śmieszki, nawet po 
160 i 150 osobników. 
 
W celu ukształtowania korzystnych, ekologicznych warunków życia ludzi na terenach uzupełnień lub rozwoju 
zabudowy należących do gminnego systemu ekologicznego, w Studium wskazano zasady ich kształtowania, które 
należałoby ujmować w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach ustalających warunki 
zabudowy: 

 ustalanie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej minimum 50% lub wyższego zgodnie z ustaleniami 
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

 ustalanie dodatkowego wskaźnika w celu kształtowania zasobu zieleni wysokiej, np. minimalny wskaźnik 
nasadzeń drzew w ilości 1 drzewo na każde 80 m2 powierzchni działki, w tym: 

o obowiązek nasadzenie szpalerów drzew liściastych usytuowanych wzdłuż istniejących dróg 
publicznych oraz wzdłuż wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, przy zachowaniu przepisów 
odrębnych, 

o realizacja parkingów naziemnych z wymogiem wprowadzenia zadrzewień na terenie parkingu 
w proporcjach minimum 1 drzewo liściaste na 2 miejsca parkingowe. 

 ustalanie obowiązku wykorzystania do ukształtowania wskazanego wyżej zasobu zieleni, drzew i krzewów 
istniejących na terenie planowanego przedsięwzięcia (z wyłączeniem gatunków inwazyjnych). 

W tym celu w projekcie studium proponuje się wyłączenie z nowego zainwestowania terenów o istotnym znaczeniu 
dla stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego – tereny te objęte są zakazem zabudowy. 
Projekt studium zakłada również pozostawienie bez zmian istniejących kompleksów leśnych. 
Projektowana obwodnica Władysławowa przebiega częściowo przez tereny leśne, które wchodzą w skład osnowy 
ekologicznej Gminy, i które stanowią naturalne korytarze ekologiczne. Również na południe od Ostrowa, przez las, 
projektowana jest droga gminna łącząca Karwię z Mieroszynem (gmina Puck). Ruch drogowy oraz sama 
infrastruktura drogowa stanowią barierę na trasie migracji zwierząt oraz stają się potencjalnym miejscem 
zagrożenia ich życia. 
 
Projekt Studium uwzględniać powinien Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów 
wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia, jako obszary Natura 2000 (tekst jednolity Dz. U. 
z 2014, poz. 1713), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. 
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016, poz. 2183) i Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 

                                                           
29 Źródło: Raport do rozbudowy toru podejściowego z powiększeniem jego szerokości i głębokości technicznej wraz z 
wykonaniem obrotnicy o średnicy 750 m … Transprojekt Gdański Sp. z o.o., Czerwiec 2015 
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18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2020, poz. 26), 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 
z 2014, poz. 1408) i starać się umożliwić taki rozwój projektowanej infrastruktury, by jak najmniej zaszkodziła 
istniejącym siedliskom flory. Tyczy się to głównie terenów uzupełnień zabudowy czy nowych terenów rozwojowych 

6.5.3. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

Rolnicza przestrzeń produkcyjna 
Warunki glebowe wykazują zróżnicowanie przestrzenne nawiązujące do morfologii terenu oraz warunków 
gruntowo-wodnych panujących na obszarze opracowania oraz w jego sąsiedztwie.  
Największe powierzchnie najlepszych gleb, klasyfikowane jako kompleksy rolniczej przydatności gleb: kompleks 
żytni bardzo dobry (4) i kompleks żytni dobry (5) znajdują się w obrębie Kępy Swarzewskiej, tj. na zachód od 
Władysławowa i na południe od Chłapowa, a także, nielicznie, w miejscowości Tupadły. W wymienionych rejonach 
pojawiają się gleby chronione klasy III. 
Na pozostałym terenie występują gorsze gleby, klasyfikowane jako słabsze kompleksy rolniczej przydatności gleb: 
kompleks żytni słaby (6), kompleks żytni, żytnio-łubinowy (7), kompleks zbożowo-pastewny mocny (8), kompleks 
zbożowo-pastewny słaby (9). 
W obniżeniach, dolinach występują gleby bagienne i pobagienne. Są to tereny położone w zachodniej części 
gminy, pomiędzy Jastrzębią Górą, a Karwią oraz w obrębie miasta Władysławowa, tuż przy Zatoce Puckiej. Są to 
w znacznej mierze użytki zielone, dla których wyznacza się kompleksy użytków zielonych: 2z – użytki zielone 
średnie oraz 3z – użytki zielone słabe i bardzo słabe. 
 
Na terenie Gminy Władysławowo występują grunty rolne stanowiące użytki rolne klas III. Występują one 
w większych płatach w centralnej części Gminy Władysławowo, to jest w okolicach Chłapowa i w południowo-
zachodniej części Władysławowa, a jako mniejsze powierzchnie w okolicach wsi Karwia i Tupadły. Stosunkowo 
duży areał położony jest w granicach Władysławowa, w południowej części miasta Władysławowo. Grunty rolne 
stanowiące użytki rolne klas I-III zgodnie z Ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1326), należą do gruntów chronionych. Aby przekształcić takie grunty na cele nierolnicze na terenie 
wiejskim wymagana jest zgoda Ministra Środowiska (art. 7, ust. 2), chyba że grunty te spełniają łącznie warunki 
opisane w art. 7, ust. 2a Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Na terenie miasta nie jest wymagana zgoda 
na przeznaczenie gruntów rolnych klasy III i wyższych na cele nierolnicze. 
 
Projekt Studium wprowadza m.in. strefy wyłączone z zabudowy, które obejmującą również tereny rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej. W ten sposób projekt Studium stara się wskazać tereny, które nadal powinny pozostać w 
rolniczym użytkowaniu. 
 
Leśna przestrzeń produkcyjna 
Głównym gatunkiem występującym w lasach na terenie Gminy Władysławowo jest sosna zwyczajna. W Lasach 
Państwowych, na terenie gminy, dominuje drzewostan sosnowy tworzący siedliska lasów mieszanych świeżych 
(LMśw), borów mieszanych świeżych (BMśw) ze świerkiem, brzozą oraz bukiem. Mniejszy udział zajmują bór 
świeży (Bśw) czy bór mieszany wilgotny (BMw). W obrębie lasów nadmorskich dominuje bór świeży (Bśw) z sosną, 
brzozą i bukiem. 
 
Wg Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Wejherowo, obręb Darżlubie, lasy ochronne zajmują ok. 5.397 ha 
lasów, co stanowi ok. 72 % powierzchni leśnej całego obrębu. Największe powierzchnie zajmują lasy w miastach 
i wokół miast (ok. 41%), lasy glebochronne (ok. 39%) oraz lasy wodochronne (ok. 9%). 
Wg Planu Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego w Gdyni lasy ochronne zajmują ok. 364 ha, co stanowi ok. 97 % 
powierzchni leśnej obwodu Rozewie. W obwodzie Rozewie wśród lasów ochronnych można wyróżnić lasy 
glebochronne (ok. 91 %) oraz lasy wodochronne (ok. 9%). 
Wg Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów opisane w nich drzewostany nie posiadają statusu kategorii lasu 
ochronnego. 
Zgodnie z informacjami zawartymi w Planach Urządzania Lasu funkcje ochronne polegają na ochronie leśnych 
i nieleśnych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych przed degradacją, zanieczyszczeniem lub szkodliwym 
działaniem czynników zewnętrznych. Pełnienie tych funkcji odbywa się poprzez ochronę różnorodności 
biologicznej, bogactwa genetycznego, krajobrazu naturalnego oraz wody przed zanieczyszczeniem, gleb przed 
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erozją, jak też całości środowiska naturalnego przed hałasem, wiatrem czy przemieszczaniem się zanieczyszczeń. 
W ramach funkcji ochronnych ujmuje się także funkcje historyczne, kulturowe i estetyczne. 
 
Zgodnie z Planem Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Wejherowo, na obszarze tego nadleśnictwa brak jest terenów 
przeznaczonych do zalesienia. Podobna sytuacja ma miejsce w Planie Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego 
w Gdyni oraz w Uproszczonych Planach Urządzenia Lasów położonych na terenie Gminy Władysławowo, we 
wszystkich tych planach nie wyznaczono gruntów do zalesienia, mimo to gmina w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na terenie Gminy Władysławowo, wyznaczyła ok. 12,9 ha 
terenów do zalesienia, co wpisuje się w działania zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego.  
Wyżej wymieniony plan województwa określa również działania i przedsięwzięcia polityki przestrzennej, służące 
realizacji zachowaniu i odtworzeniu zasobów środowiska przyrodniczego i jego spójności, są to m.in.: 

1) zalesianie, wprowadzanie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, ekstensywne wykorzystanie użytków 
zielonych; 

2) tworzenie warunków do zwiększania powierzchni lasów i zadrzewień, zwłaszcza: 

 na terenach leśnej potencjalnej roślinności naturalnej, cechujących się aktualną niską lesistością; 

 w obrębie gruntów rolnych o najniższej przydatności rolniczej; 

 na obszarach objętych potencjalnymi i czynnymi procesami erozyjnymi; 

 na obszarach porolnych, objętych sukcesją naturalną. 
 
Realizacja polityki przestrzennej zgodnie z ustaleniami projektu Studium może przyczyń się do zmniejszenia 
powierzchni gruntów rolnych. Realizacja ustaleń wpłynie w sposób bezpośredni i pośredni, długoterminowy i stały 
na rolniczą i leśną przestrzeń produkcyjną. 

6.6. Wpływ realizacji działań projektu studium na warunki klimatu lokalnego 

Zmiany w lokalnych stosunkach klimatycznych ograniczone będą do sfery mikroklimatów. Mogą one dotyczyć: 

 minimalnych i maksymalnych temperatur powietrza – niewielki wzrost temperatur w obrębie terenów 
uzupełnień i rozwoju w momencie ich zabudowywania; 

 wilgotności powietrza (spadki w ciągu dnia) – zmniejszona powierzchnia terenów zielonych poprzez 
wprowadzanie nowych terenów uzupełnień i rozwoju zabudowy może spowodować zmniejszenie 
wilgotności, głównie w głębi lądu; 

 prędkości wiatru (zależnie od rozmieszczenia obiektów i wielkości powierzchni niezabudowanej) – 
spowodowana również wprowadzaniem na otwartej przestrzeni nowych obiektów kubaturowych na 
terenach uzupełnień i rozwoju zabudowy. W przypadku powstawania wysokiej zabudowy wzdłuż ulicy 
mogą powstawać korytarze powietrzne o zwiększonej sile wiatru. 

 
Realizacja działań projektu studium nie powinna wpłynąć negatywnie na zmiany warunków klimatu lokalnego. 

6.7. Wpływ realizacji działań projektu studium na obszary chronione, na obszary 
Natura 2000 oraz integralność tych obszarów 

Na terenie Gminy Władysławowo znajdują się następujące obszary i obiekty chronione na podstawie ustawy 
o ochronie przyrody: 

1) fragment Nadmorskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną; 
2) fragment Bielawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; 
3) trzy obszary Natura 2000 (bądź ich fragmenty) - Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk: 

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Kaszubskie Klify” PLH220072 – w całości; 

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk "Zatoka Pucka i Półwysep Helski" PLH220032 

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Bielawa i Bory Bażynowe” PLH220063. 
Dla żadnego z tych obszarów nie sporządzono planu zadań ochronnych, ani planu ochrony. 

4) trzy obszary Natura 2000 (bądź ich fragmenty) - Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków: 

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Zatoka Pucka" PLB220005; 

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Bielawskie Błota" PLB220010; 

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Przybrzeżne wody Bałtyku” PLB990002. 
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Dla obszaru Natura 2000 Bielawskie Błota PLB220010, jako jedynemu na terenie Gminy Władysławowo, 
ustanowiono plan zadań ochronnych - Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z 
dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bielawskie 
Błota PLB220010). 

5) 4 rezerwaty przyrody (lub ich fragmenty): 

 rezerwat "Bielawa", 

 rezerwat „Dolina Chłapowska" wraz z otuliną, 

 rezerwat "Słone Łąki" wraz z otuliną,   

 rezerwat "Przylądek Rozewski", 
6) 6 pomników przyrody. 

6.7.1. Nadmorski Park Krajobrazowy wraz z otuliną 

W obrębie Parku znajdują się tereny zabudowane i zurbanizowane, głównie w Jastrzębiej Górze, ale również 
w Chłapowie i Władysławowie. Są to głównie uzupełnienia terenów usług turystycznych, natomiast w Rozewiu, 
w okolicy latarni morskiej, wprowadza się tereny rozwoju usług hotelarskich. W Rozewiu, w obrębie Parku 
i w sąsiedztwie istniejącej w nim zabudowy, wprowadza się nowe tereny rozwoju usług turystycznych. 
W najbliższym sąsiedztwie Parku znajdują się zabudowania 5 miejscowości. Cały czas następuje presja na jego 
granice. Tereny w sąsiedztwie są w znacznej mierze już zabudowane i zainwestowane. Nowe tereny rozwoju 
zabudowy usług turystycznych i hotelarskich lokalizuje się pomiędzy Chłapowem, a Rozewiem oraz na południu 
Władysławowa. 
 
Realizacja polityki przestrzennej zgodnie z ustaleniami projektu Studium może wpłynąć w sposób pośredni, 
długoterminowy i stały na Nadmorski Park Krajobrazowy. Wprowadzenie nowych obszarów rozwoju i uzupełnień 
zabudowy nie powinno przyczynić się do powstania znaczących negatywnych oddziaływań. 

6.7.2. Obszary Natura 2000 

Podstawową zasadą obowiązującą na obszarach objętych siecią Natura 2000 powinno być zachowanie równowagi 
pomiędzy ochroną przyrody a gospodarką. Ponadto dopuszczona w kierunkach zagospodarowania, ujętych 
w projekcie studium, działalność na tym terenie, nie może doprowadzić do zmniejszenia zasięgu występowania 
gatunków i zmniejszenia liczebności gatunku w biocenozie. 
 
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Kaszubskie Klify” PLH220072: 
Obejmuje 9-kilometrowy odcinek brzegu klifowego na obszarze od Władysławowa do Jastrzębiej Góry wraz 
z fragmentami wierzchowiny, plażą i rozcięciami erozyjnymi. W obrębie obszaru Natura 2000 znajdują się tereny 
zabudowane i zurbanizowane, głównie tereny usług hotelarskich (UT) w Jastrzębiej Górze, Rozewiu czy Chłapowie, 
dlatego też projekt Studium wyznacza w jego obrębie jedynie kilka obszarów uzupełnień zabudowy, głównie w 
Jastrzębiej Górze. 
 
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Zatoka Pucka i Półwysep Helski" PLH220032 
Obszar obejmuje Półwysep Helski wraz z Zatoką Pucką Wewnętrzną oraz fragmentem wybrzeża. W obrębie Natury 
znajdują się niewielkie fragmenty zabudowania we wschodniej części Władysławowa oraz tereny 
zagospodarowana w obrębie Mierzei. Projekt Studium, wyznacza w granicach obszaru Natura 2000 obszary 
rozwoju zabudowy uwzględniając obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Są tereny 
w południowej części miasta Władysławowa (tereny rUTc – obszary rozwoju zabudowy usług turystycznych 
o niskiej intensywności), przystań jachtowa oraz tereny parkingów. 
 
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Bielawa i Bory Bażynowe” PLH220063 
Obszar położony jest pomiędzy Jastrzębią Górą, Sławoszynem i Parszkowem, na południe od Ostrowa. Obszar 
obejmuje głównie tereny leśne oraz nieużytki zielone. W jego granicach praktycznie brak jest zabudowa. Projekt 
Studium nie wyznacza w jego zasięgu obszarów uzupełnień czy rozwoju zabudowy. 
 
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Zatoka Pucka" PLB220005 
Obejmuje wody Zatoki Puckiej i część głębszych wód Zatoki Gdańskiej oraz wybrzeża zalewowe znajdujące się 
w rejonie Władysławowa oraz Mierzei Helskiej. W obrębie Natury znajdują się niewielkie fragmenty zabudowania 
we wschodniej części Władysławowa oraz tereny z turystycznym zagospodarowaniem pomiędzy Władysławowem, 
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a Chałupami. Projekt Studium wyznacza w jego zasięgu (u nasady Mierzei) obszar rozwoju zabudowy (parking), 
który zgodny jest z obowiązującym planem miejscowym. 
 
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Bielawskie Błota" PLB220010 
Obejmuje rozległe torfowisko typu bałtyckiego wraz z przyległymi wrzosowiskami, fragmentami boru sosnowego 
świeżego, łąkami, grądem i inicjalnymi formami łęgów na południe od wsi Ostrowo. W jego granicach praktycznie 
brak jest zabudowa. Projekt Studium nie wyznacza w jego zasięgu obszarów uzupełnień czy rozwoju zabudowy. 
 
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Przybrzeżne wody Bałtyku” PLB990002 
Obejmuje wody przybrzeżne Bałtyku o głębokości od 0 do 20 m. W granicach Gminy obszar ciągnie się od Karwi 
po Przylądek Rozewie. Projekt Studium nie wyznacza w jego zasięgu obszarów uzupełnień czy rozwoju zabudowy. 
 
Realizacja polityki przestrzennej zgodnie z ustaleniami projektu Studium może wpłynąć w sposób pośredni, 
długoterminowy i stały na obszary Natura 2000. Wprowadzenie nowych obszarów rozwoju i uzupełnień zabudowy 
nie powinno przyczynić się do powstania znaczących negatywnych oddziaływań na gatunki i siedliska, dla których 
wyznaczone zostały obszary Natura 2000. 

6.7.3. Rezerwaty przyrody 

W obrębie rezerwatów przyrody brak jest terenów zabudowanych i zurbanizowanych. Projekt Studium nie 
wprowadza również w granice rezerwatów żadnego rodzaju obszarów uzupełnień czy rozwoju zabudowy. 
 
Realizacja polityki przestrzennej zgodnie z ustaleniami projektu Studium nie powinna wpłynąć negatywnie na 
rezerwat przyrody. 
 

6.7.4. Obszar chronionego krajobrazu 

Obejmuje znaczną część zachodniej części Gminy Władysławowo. Wewnątrz Bielawskiego OChK znajduje się 
miejscowość Ostrowo oraz obrzeża Karwi. Wokół tych miejscowości, projekt Studium wprowadza obszary 
uzupełnień zabudowy o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej czy zabudowy wielofunkcyjnej zabytkowych 
układów wsi.  
Wyznaczone nowe obszary rozwoju zabudowy mają wskazać zasięg rozbudowy poszczególnych miejscowości. 
Jednocześnie, Pradolina Czarnej Wody (Wdy), która również znajduje się w granicach OChK powinna zostać wolna 
od zabudowy, jak wskazują na to zapisy Uchwały Sejmiku Woj. Pom. w sprawie Bielawskiego OChK. 
 
Realizacja polityki przestrzennej zgodnie z ustaleniami projektu Studium nie powinna wpłynąć negatywnie na 
Bielawski OChK. 

6.7.5. Pomniki przyrody 

Na terenie gminy i miasta Władysławowo łącznie występuje 6 pomników przyrody. Wszystkie pomniki przyrody 
znajdujące się w granicach miasta i Gminy Władysławowo stanowią pomniki przyrody ożywionej – pojedyncze 
drzewa. Trzy pomniki przyrody koncentrują się w Rozewiu, kolejny przy ul. Myślisza we Władysławowie, jeden 
występuje w Jastrzębiej Górze przy ul. Jantarowej oraz jeden przy ul. Merkleina we Władysławowie. 
 
Realizacja polityki przestrzennej zgodnie z ustaleniami projektu Studium nie wpłynie w sposób negatywny na 
istniejące pomniki przyrody znajdujące się na terenie Gminy. 

6.8. Wpływ realizacji działań projektu studium na walory krajobrazowe, dziedzictwo 
kulturowe i zabytki oraz dobra kultury współczesnej 

6.8.1. Wpływ realizacji Studium na walory krajobrazowe: 

W projekcie Studium zostały zidentyfikowane krajobrazy priorytetowe, rozumiane jako krajobrazy szczególnie 
cenne dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, 
urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe, i jako takie wymagające zachowania lub określenia zasad 
i warunków ich kształtowania. 
Na terenie Gminy Władysławowo wskazuje się trzy obszary, stanowiące krajobrazy priorytetowe w skali lokalnej: 
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1. Jednostka krajobrazowa „KARWIEŃSKO-OSTROWSKIE ŁĄKI Z DOLINĄ CZARNEJ WODY” to rozległy 
płaski teren widoczny jest z wielu ciągów czy otwarć widokowych: z krawędzi doliny jaki i z wyżej 
położonej Ostrowskiej Kępy. Jednostka ta obejmuje Rynnę czarnej Wody i fragment Równiny Błot 
Przymorskich. Rynna Czarnej Wody została wykształcona przez wody płynące pod lodowcem. Dno tej 
rynny erozyjnej wypełnione jest osadami holoceńskimi, głównie torfowiskami. Od morza odcina ją Mierzeja 
Karwieńska, stanowiąca fragment strefy przybrzeżnych wydm ciągnącej się do Słowińskiego Parku 
Narodowego. Równina Błot Przymorskich powstała po wycofaniu się krawędzi lądolodu ostatniego 
zlodowacenia na obszar południowego Bałtyku i reprezentuje ostatni etap rozwoju krajobrazu 
polodowcowego tej części wybrzeża. Etap ten charakteryzuje się powstaniem mierzei przybrzeżnej – 
Mierzei Karwieńskiej, która odcięła rozległą lagunę przybrzeżną. Na jej obszarze rozwinęła się akumulacja 
rzecznych mułków piaszczystych Płutnicy i Czarnej Wody i gytii jeziornych. Na nich trwała sedymentacja 
organiczna torfów w rozległych bagniskach (m.in. Błota Karwieńskie i Bielawskie). Na archiwalnych 
mapach z końca XIX wieku można zauważyć, iż na północ od Ostrowa znajdowały się dwa zbiorniki 
wodne. Przez oba przepływała Czarna Woda płynąca wówczas w swoim naturalnym korycie. 
W późniejszych latach zanikowi uległ najpierw większy zbiornik znajdujący się po wschodniej stronie, 
a następnie mniejszy. Na dzień dzisiejszy nie pozostał już żaden z nich. Problemem jest tu 
zagospodarowania niezgodne z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego w postaci 
przyczep kempingowych na terenach rolniczych- łąkach w dolinie Czarnej Wody. 

2. Jednostka krajobrazowa „WIDOK NA MAŁE MORZE” obejmuje: 

 przedpole widoku na Małe Morze (część Zatoki Puckiej) oraz Mierzeję Helską z punktu 
widokowego od strony południowego wjazdu ul. Gdańską do Władysławowa; 

 łąki nad Zatoką Pucką, w tym obszar rezerwatu „Słone Łąki” obejmujący fragment brzegu Zatoki 
Puckiej, której wody w wyniku spiętrzeń sztormowych utworzyły niskie wybrzeże zalewowe, 
powołany w celu ochrony i zachowania łąk halofilnych, rzadkich gatunków roślin słonolubnych 
i siedlisk cennych gatunków ptaków; 

 planowany park kulturowy położony na zboczu od strony Zatoki Puckiej, pomiędzy ul. Gdańską a 
ul. Bohaterów Kaszubskich i przedłużeniem ul. Skandynawskiej, łączącej te dwie ulice. 
Planowany park kulturowy powinien obejmować niezabudowaną część obszaru stanowiska 
archeologicznego (A26), wpisanego do rejestru zabytków archeologicznych województwa 
pomorskiego - pozycja w rejestrze C-482 (dawniej 398/Archeol) – osada wielokulturowa: neolit; 
wczesna epoka żelaza, okres wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze, średniowiecze. 
Materiał zabytkowy został datowany miedzy innymi na okres neolitu (III-II tys. p.n.e. – 2 jamy 
i palenisko) i okres wczesnego średniowiecza - osada z VIII i X wieku. 

3. Jednostka krajobrazowa - projektowany zespół przyrodniczo krajobrazowy „ŻARNOWCZYSKO 
W JASTRZĘBIEJ GÓRZE”, obejmująca kompleks wrzosowisk i żarnowczysk z udziałem jałowca 
Juniperus communis, charakterystycznych dla ekstensywnie użytkowanych terenów strefy krawędziowej 
wysoczyzn pobrzeża. Teren ten położony jest w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk 
„Kaszubskie Klify” PLH220072. 

 
Wyznaczone przez projekt Studium krajobrazy priorytetowe mają za zadanie ich zachowanie w jak najmniej 
zmienionej formie.  
Realizacja polityki przestrzennej zgodnie z ustaleniami projektu Studium na krajobraz Gminy będzie miało charakter 
pozytywny o charakterze bezpośrednim oraz pośrednim, stałym i długoterminowym. 

6.8.2. Wpływ na dziedzictwo kulturowe i zabytki oraz dobra kultury współczesnej 

Najstarsze udokumentowane ślady człowieka na terenie Gminy Władysławowo należy odnieść do epoki mezolitu 
(8000 - 4200 p.n.e.)., ale liczniejsze artefakty poświadczają ciągłość osadniczą w młodszej epoce kamienia (4200-
1700 p.n.e.), okresie hallsztattu30, epoce żelaza i brązu. Ślady archeologiczne odkrywane są w Ostrowie, 
w Chłapowie, na południe od Wielkiej Wsi. 
Średniowieczny rodowód lokacyjny mają wsie: Cetniewo, Chłapowo, Karwia, Ostrowo, Tupadły oraz Wielka Wieś. 
Rozwój osadnictwa w dobie nowożytnej, do czasów współczesnych notowany był w Rozewiu i Chałupach. 
 

                                                           
30 Hallstatt - Kultura halsztacka – kultura archeologiczna epoki żelaza, rozwijająca się w latach 800-450 p.n.e. Według systemu 
chronologicznego Paula Reineckego wyróżnia się halsztat C (HaC do 600 p.n.e.) oraz halsztat D (HaD do 450 p.n.e. 



80 
 

Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego 
W Gminie Władysławowo są cztery zabytki wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa 
pomorskiego. 
 
Gminna Ewidencja Zabytków 
Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.03.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji 
Zabytków (GEZ) w Gminie Władysławowo ustala wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do GEZ (stan aktualny 
na 15.02.2018). GEZ w Gminie Władysławowo tworzy zestaw 143 kart adresowych zabytków nieruchomych, 
stanowiących załącznik do ww. wykazu. 
 
Zabytki archeologiczne 
W ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) na terenie Gminy Władysławowo zlokalizowano 150 
zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, zestawionych w tabeli „Wykaz stanowisk archeologicznych 
w Gminie Władysławowo”. Stanowiska archeologiczne podlegają ewidencji i dokumentacji Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Osiem stanowisk archeologicznych zostało wpisanych do 
rejestru zabytków archeologicznych województwa pomorskiego. 
 
Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 
Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2018 - 2021 został przyjęty Uchwałą Nr LX/817/2018 Rady Miejskiej 
Władysławowa z dnia 5 września 2018 roku w sprawie przyjęcia programu. Zgodnie z zapisami Art. 19 ust. 2 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w przypadku gdy gmina posiada 
gminny program opieki nad zabytkami, ustalenia tego programu uwzględnia się w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
Celem strategicznym dla Gminy Władysławowo – realizowanym z użyciem narzędzia, jakim jest Gminny program 
opieki nad zabytkami w Gminie Władysławowo na lata 2018-2021 - jest zachowanie dziedzictwa kulturowego 
gminy, służące rozwojowi społeczno-gospodarczemu i pogłębianiu tożsamości jej mieszkańców. 
Gminny Program Opieki nad zabytkami ustala 3 priorytety: 

 Priorytet 1: ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM GMINY 

 Priorytet 2: OCHRONA I REWALORYZACJA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO GMINY 

 Priorytet 3: DOKUMENTACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ PROMOCJA i EDUKACJA 
SŁUŻĄCA BUDOWANIU TOŻSAMOŚCI. 

Problematyka zachowania dziedzictwa kulturowego i archeologicznego będzie uwzględniana przez władze Gminy 
Władysławowo przy uchwalaniu przepisów prawa miejscowego (realizacja priorytetu 2: Ochrona i rewaloryzacja 
krajobrazu kulturowego). W zakresie wykonawczym prawa miejscowego ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 
oraz dziedzictwem archeologicznym będzie realizowana poprzez wykonywanie postanowień prawnych zawartych 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (realizacja priorytetu 1: Zarządzanie dziedzictwem 
kulturowym gminy). W ramach posiadanych instrumentów prawnych administracja gminna będzie realizować 
ochronę dziedzictwa kulturowego, poprzez: 

 ochronę panoram krajobrazowych charakterystycznych dla dziedzictwa kulturowego, 

 ochronę zabytków nieruchomych i stanowisk archeologicznych w kontekście lokalizacji nowych inwestycji, 

 ochronę zabytków nieruchomych w zakresie realizacji remontów i modernizacji obiektów, 

 ochronę zabytków i stanowisk archeologicznych w zakresie wsparcia konserwacji. 
 
Zabytki o najwyższym znaczeniu kulturowym dla Gminy Władysławowo 
Zabytkami o najwyższym znaczeniu kulturowym dla Gminy Władysławowo są obiekty wpisane do rejestru zabytków 
województwa pomorskiego, ale również obiekty charakterystyczne dla gospodarki morskiej;  

 Charakterystycznym i wyróżniającym elementem dziedzictwa materialnego Gminy Władysławowo jest 
zespół obiektów latarni morskiej ROZEWIE, wpisany w szlak kulturowy LATARNI MORSKICH; 

 Obiekty związane z morskim charakterem miejscowości będące potencjałem dla zachowania przestrzeni 
portowej ukształtowanej w latach 30. XX wieku; 

 Obiekty sakralne; 

 Wielokulturowy kompleks osadniczy w Ostrowie stanowi potencjał parku kulturowego eksponującego 
walory archeologiczne. 
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Strefy ochrony konserwatorskiej 
Zgodnie z zapisem w art.19 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego ustala się, w zależności od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej 
obejmujące obszary, na których obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na 
celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków. 
Istniejące i projektowane strefy ochrony konserwatorskiej obejmują następujące fragmenty wsi lub zespoły 
zabudowy: 

 układ urbanistyczny dawnego kurortu Hallerowo; 

 fragmenty pięciu wsi jako wyróżniające się zachowane zespoły ruralistyczne do ochrony: dawnej Wielkiej 
Wsi we Władysławowie, wsi Chłapowo, Tupadły, północno-wschodniej części Jastrzębiej Góry i wsi 
Ostrowo, 

 zespół urbanistyczny - osiedle Hallerowo- obejmującego trójkątny kwartał zabudowy otoczony ulicami 
Abrahama i Rybacką. 

 
Planowany park kulturowy – Kulturowy Wehikuł Czasu 
Zgodnie z Art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jedną z form ochrony zabytków jest 
utworzenie parku kulturowego. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, na 
podstawie uchwały, może utworzyć park kulturowy w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania 
wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji 
budowlanej i osadniczej. 
 
Realizacja polityki przestrzennej zgodnie z ustaleniami projektu Studium powinna mieć pozytywny, bezpośredni 
i lokalny wpływ na walory krajobrazowe, dziedzictwo kulturowe i zabytki oraz dobra kultury współczesnej. Projekt 
Studium działa zgodnie z celami strategicznymi Gminnego Programu Opieki na Zabytkami, proponuje również 
utworzenie parku kulturowego. 

6.9. Wpływ realizacji działań projektu studium na gospodarkę odpadami 

Gmina Władysławowo znajduje się w jednym z 4 wyznaczonych w województwie pomorskim regionów gospodarki 
odpadami, które są obsługiwane przez regionalne instalacje do przetwarzania odpadów (RIPOK). Gmina 
Władysławowo znajduje się w Regionie Północnym. W 2017 roku Gmina Władysławowo transportowała wszystkie 
frakcje odpadów komunalnych, poza odpadami ulegającymi biodegradacji, do RIPOK w Czarnówku (gmina Nowa 
Wieś Lęborska) – Zakład zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina”. Odpady komunalne ulegające 
biodegradacji transportowane były do RIPOK w Chlewnicy (gmina Potęgowo). 
Gmina Władysławowo ujęła w zadaniach inwestycyjnych, realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, 
budowę Funkcjonalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z realizacją do 2020 roku. Nowy 
PSZOK zlokalizowany jest na terenie Władysławowa, w odległości ok. 1,5 km od obecnie funkcjonującego zakładu 
przy ul. Gdańskiej. Nowy teren został wyznaczony w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, oznaczonym jako WŻ-3 (Uchwała Nr XXX/357/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2016-
10-26 w sprawie uchwalenia mpzp. WŻ-3.2 w mieście Władysławowo). Teren o powierzchni ok. 1,56 ha oznaczony 
jest w tym planie symbolem 1.O/U/P – tereny gospodarowania odpadami i tereny obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów oraz tereny zabudowy usługowej. Na terenie PSZOK mają się znajdować m.in. wiaty, waga 
najazdowa samochodowa, rampa, budynek administracyjny z pomieszczeniem socjalno – biurowym, kontenery do 
poszczególnych frakcji odpadów komunalnych 
 
Projekt Studium wyznacza tereny infrastruktury technicznej na terenie Gminy, zgodnie z obowiązującym planem 
miejscowym, pod nowy PSZOK. 
 
Realizacja polityki przestrzennej zgodnie z ustaleniami projektu Studium powinna przynieść pozytywny, 
bezpośredni i lokalny wpływ na gospodarkę odpadami. 
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6.10. Wpływ realizacji działań projektu studium na zdrowie ludzi 

6.10.1 Powietrze atmosferyczne i warunki klimatu akustycznego 

Hałas komunikacyjny 
Hałas drogowy należy do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu w środowisku. Spowodowane jest to przede 
wszystkim powszechnością jego występowania i czasu oddziaływania. Na stopień uciążliwości tras 
komunikacyjnych wpływ mają takie czynniki jak: natężenie ruchu, struktura pojazdów, prędkość ich poruszania się, 
rodzaj i stan techniczny nawierzchni.  
Na terenie Gminy występować będzie tendencja wzrostowa natężenia hałasu, co wynika ze stałego wzrostu liczby 
pojazdów oraz atrakcyjności lokalizacyjnej terenu. 
 
Podstawowy układ drogowy na obszarze Gminy Władysławowo tworzą planowane drogi – trasa Via Maris oraz 
obwodnica Władysławowa, a także istniejące drogi wojewódzkie i powiatowe oraz ważniejsze istniejące 
i planowane drogi gminne, zapewniające powiązania z drogami ponadlokalnymi. 
W planowanym systemie transportowym gminy założono wybudowanie dwóch istotnych dróg o charakterze 
układowym. Pierwszą z nich jest trasa Via Maris, która jest także opisana w opracowaniu Pomorskiego Biura 
Planowania Regionalnego pt. „Koncepcja obsługi transportowej Półwyspu Helskiego”, gdzie zakłada się: 

 budowę drogi krajowej Via Maris w klasie GP 1x2 pasy ruchu, 

 oraz budowę obwodnicy Władysławowa w klasie ulicy głównej G 1x2 pasy ruchu. Przebieg obwodnicy 
zostaje utrzymany jak w studium Gminy Władysławowo z 2002 r. 

Analizy i prognozy ruchu kołowego wykazały, że tak wysoka klasyfikacja planowanego układu drogowego nie ma 
uzasadnienia układowego kształtowania systemu drogowego w obszarze gminy a także uzasadnienia 
w prognozach ruchu kołowego obliczonych w transportowym modelu prognostycznym podróży dla Obszaru 
Metropolitalnego, który został opracowany w 2015 roku przez Politechnikę Gdańską.  
 
Koncepcja przebiegu obwodnicy Władysławowa i Jastrzębiej Góry, opracowana na potrzeby „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Władysławowa” zakłada obniżenie klas technicznych 
planowanego systemu dróg w tym: 

 projektowanej trasy Via Maris do klasy G 1x2 pasy ruchu, 

 oraz obwodnicy Władysławowa i Jastrzębiej Góry do klasy Z 1x2 pasy ruchu. Budowa obwodnicy 
Władysławowa w ciągu drogi nr 215 wyprowadzi ruch tranzytowy poza obszary zabudowane doprowadzi 
do redukcji uciążliwości ruchu drogowego w obszarach zabudowy Władysławowa, Chłapowa, Rozewia 
i Jastrzębiej Góry. 

Przyjęte klasy funkcjonalne tych nowych dróg są uzasadnione w stosunku do obecnie funkcjonujących klas dróg 
w obszarze gminy Władysławowo w tym droga wojewódzka 216 ma klasę ulicy głównej G 1x2 pasy ruchu, a droga 
wojewódzka nr 215 klasę drogi zbiorczej Z 1x2 pasy ruchu. Brak jest uzasadnienia układowo-funkcjonalnego 
w obszarze tej części województwa pomorskiego do podniesienia klas funkcjonalnych planowanych dróg 
w szczególności uwzględniając zakładany priorytet dla transportu zbiorowego w tym rejonie województwa. 
 
Hałas kolejowy 
Przez teren Gminy Władysławowo przebiega linia kolejowa nr 213 Reda – Hel (kategorii drugorzędnej), 
jednotorowa, niezelektryfikowana. 
Przewiduje się modernizację linii, w której założono: 

 elektryfikację linii (na odcinku Reda – Hel), co zwiększy prędkości komunikacyjne SKP na wybranych 

odcinkach do 110-120 km/godz. oraz zmniejszy uciążliwości środowiskowe. 

 lokalizacja nowego przystanku kolejowego Władysławowo Południe wraz z ponadlokalnym węzłem 
integracyjnym w rejonie powiązania istniejącej drogi wojewódzkiej nr 216, projektowanej Obwodnicy 
Władysławowa i planowanej trasy Via Maris. W węźle integracyjnym Władysławowo Południe przewiduje 
się tory bocznicowe oraz peron o długości min. 220 m w celu wprowadzenia na odcinku do Helu składów 
kolejowych o odpowiedniej długości dostosowanej do powiększonej długości peronów na przystankach 
i stacjach na tym odcinku. Ujednolicenie tych długości pozwoli na wprowadzenie przewozu zwiększonego 
potoku pasażerskiego w odpowiednich poziomach swobody stania w składach kolejowych na tym odcinku 
trasy kolejowej. 

 podniesienie standardów technicznych i funkcjonalnych linii, w szczególności:  
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 prowadzenie ruchu w układzie cyklicznym równoodstępowym co 60 min. – postoje na wszystkich 
stacjach i przystankach,  

 wprowadzenie dodatkowych kursów SKP (Szybkiej Kolei Plażowej) na trasie Puck-Hel, co 180 min., 

 zwiększenie częstotliwości pociągów w obu kierunkach w szczycie co 20 min. natomiast poza 
szczytami przewozowymi na odcinku Gdańsk/Gdynia – Hel w obu kierunkach co 30 min. 

 
Uwzględniona w projekcie Studium planowana obwodnica Władysławowa i Jastrzębiej Góry31 przyczyni się do 
zmniejszenia ruchu pojazdów w obrębie Władysławowa, Chałup, Rozewia i Jastrzębiej Góry. To z kolei przyczyni 
się do zmniejszenia hałasu i zanieczyszczenia powietrza w obrębi tych jednostek. 
Modernizacja linii kolejowej również może przyczynić się zmniejszenia ruchu kołowego na terenie Gminy. Lepsze 
skomunikowanie Trójmiasta z Półwyspem Helskim może pomóc rozłożyć ruch turystyczny na transport kołowy 
i kolejowy. Przyczynić się do tego może powstanie Węzła integracyjnego Władysławowo-Południe. 

6.10.2 Obiekty emitujące pola elektromagnetyczne 

Źródłami promieniowania na terenie Gminy Władysławowo są: 

 biegnące w południowej części miasta Władysławowa napowietrzne linie elektroenergetyczne i stacja 
elektroenergetyczna o napięciu znamionowym 110 kV- GPZ przy ul. Gdańskiej; 

 napowietrzne linie elektroenergetyczne i stacja elektroenergetyczna o napięciu znamionowym 110 kV, 

 urządzenia radiokomunikacji ruchomej lądowej (np. telefonia komórkowa), 

 instalacje radiolokacyjne i radionawigacyjne (wojskowe i portowe). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448) określa dopuszczalne poziomy pól elektrycznych i 
magnetycznych w środowisku, zróżnicowane dla terenów pod zabudowę mieszkaniową i dla innych miejsc 
dostępnych dla ludności. Ze względu na skomplikowany sposób ustalania bezpiecznych odległości od linii 110 kV, 
przyjmuje się, w oparciu o obliczenia dokonane dla ww. linii, że bezpieczna odległość budynków mieszkalnych od 
skrajnych przewodów linii napowietrznych wynosi ok. 20 m od osi linii. Dlatego wzdłuż linii na całej długości 
obowiązuje pas ograniczeń o szerokości 40 m – po 20 m od osi linii, gdzie zagospodarowanie terenu w obszarze 
pasa ograniczeń należy uzgodnić z zarządcą sieci. 
 
Promieniowanie stacji telefonii komórkowej emitowane jest przeważnie na dużych wysokościach, jak wieże 
z antenami, i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Brak udokumentowania wpływu niejonizującego 
promieniowania elektromagnetycznego na środowisko przyrodnicze 

6.10.3 Warunki fizjograficzne terenów projektowanej zabudowy 

Obszary rozwoju i uzupełnień zabudowy wprowadzane są przeważnie na obszary o korzystnych i umiarkowanie 
korzystnych warunkach fizjograficznych pod względem konfiguracji terenu, warunków gruntowo – wodnych 
i bioklimatycznych. 
Zagospodarowanie terenu opisane ustaleniami projektu studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego 
Gminy nie wprowadza zagrożeń dla środowiska, a także dla ludzi poprzez ustalenie standardów jakości 
środowiska, zgodnych z obowiązującym prawem, a także wykluczenie inwestycji stanowiących zagrożenie dla 
środowiska i dla życia i zdrowia ludzi. 

6.10.4 Warunki życia ludzi 

Realizacja kierunków zapisanych w Studium Gminy spowoduje zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej 
wpływając zarówno pozytywnie i negatywnie na warunki ekologiczne życia mieszkańców. 
 
Polepszenie warunków życia: 

 rozwój infrastruktury technicznej: 

 dalszy rozwój infrastruktury technicznej zwłaszcza dotyczący gospodarki wodno-ściekowej, 
dalsze systematycznie powstawanie przydomowych oczyszczalni ścieków: 

 rozwój systemów transportowych: 

 poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizacje i przebudowę dróg gminnych: 

                                                           
31 Wg Koncepcji przebiegu obwodnicy Władysławowa i Jastrzębiej Góry, Biuro Urbanistyczne PPP Sp. z o.o., Mendel T., 2019 
r 
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 poprawa funkcjonalności układu drogowego gminy - modernizacja dróg lokalnych poprawa stanu 
technicznego dróg, ich nawierzchni, parametrów technicznych; 

 osnowa ekologiczna: 

 zapisy projektu Studium wskazują tereny cenne przyrodniczo, obszary chronione w celu 
wzmocnienia ciągłości przestrzennej i wzbogacenia różnorodności, które wchodzą w skład 
systemu ekologicznego Gminy; 

 warunki osadnicze: 

 podnoszenie walorów estetycznych wsi – porządkowanie przestrzeni publicznych, 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – dalszy rozwój bazy turystycznej, mieszkaniowo-
usługowej, noclegowej i agroturystycznej pozwalająca mieszkańcom gminy na przyjemne 
spędzanie wolnego czasu oraz bycia atrakcyjną dla przyjezdnych turystów z zewnątrz: 

 przeniesienie części ruchu samochodowego na obwodnicę i odciążenie centrum Władysławowa; 

 powstanie ponadlokalnego węzła integracyjnego Władysławowo Południe również powinno 
odciążyć z ruchu turystycznego i kołowego centrum Władysławowa. 

Pogorszenie warunków życia: 

 jakość powietrza atmosferycznego: 

 w wyniku ustaleń zmiany studium poziom jakości powietrza zmieni się. Wpływ na nią będą mieć 
m.in. pojawienie się nowych dróg, nowych terenów zurbanizowanych; 

 warunki klimatu akustycznego: 

 w wyniku ustaleń zmiany studium poziom hałasu wzrośnie głównie z powodu wzmożonego ruchu 
samochodowego na projektowanych drogach; 

 komfort zamieszkania: 

 pogorszenie walorów krajobrazowych i jakości życia z powodu wzrostu liczby mieszkańców 
i turystów z racji powstawanie nowych terenów rozwojowych. 

 
Realizacja projektu Studium wpłynie w bezpośredni i pośredni sposób na ludzi. Zarówno poprzez polepszenie 
ekologicznych warunków życia (wyposażenie w infrastrukturę techniczną, drogową i wskazanie ważnych aspektów 
ochrony przyrody, walorów krajobrazowych), jak i pogorszenie jakości życia, poprzez nowe źródła hałasu, 
zanieczyszczeń czy antropizacji środowiska naturalnego (nowe tereny przeznaczone pod zabudowę). 

6.11 Przewidywane transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Skutki środowiskowe związane z realizacją celów i kierunków projektu studium Gminy Władysławowo nie wskazuje 
by mogły one powodować negatywne oddziaływania transgraniczne. 

7. ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA 

Nie przewiduje się skumulowanego oddziaływania na terenie Gminy. 

8. SPOSOBY ZAPOBIEGANIA, OGRANICZANIA LUB KOMPENSACJI 
PRZYRODNICZEJ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W TYM NA 
OBSZAR NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU WYNIKAJĄCYCH 
Z REALIZACJI PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WŁADYSŁAWOWO 

Zapisy projektu Studium ustalają działania i zasady zagospodarowania mające na celu zminimalizowanie 
niekorzystnych skutków jego realizacji, ochronę, zachowanie walorów i zasobów środowiska przyrodniczego 
i krajobrazu, jak również kształtowanie odpowiednich warunków życia mieszkańców. Dla zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego i utrzymania zróżnicowania biotycznego oraz dla 
kształtowania prawidłowych, ekologicznych warunków życia w projekcie Studium zostały wskazane nowe 
potencjalne formy ochrony przyrody oraz osnowa ekologiczna gminy, która ma na celu wzmocnienie istniejących 
powiązań ekologicznych. 
Ustalenia projektu studium jednoznacznie określają kierunki w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Gminy 
w sposób zapewniający należytą ochronę czystości zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. Jednocześnie 
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projektu Studium przedstawia możliwość retencjonowania wód opadowych i roztopowych poprzez szereg 
przykładowych metod i rozwiązań służących zwiększaniu retencji na terenach zurbanizowanych. 
 
Projekt studium w zakresie ochrony przyrody, walorów krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego jest zgodny 
z obowiązującymi przepisami odrębnymi i w sposób wystarczający powinien zapewnić zachowanie i ochronę tych 
walorów obszaru Gminy. Dotyczy to zarówno obiektów, które są obecnie objęte różnymi formami ochrony jak 
i obiektów cennych z punktu widzenia zachowania przyrody, walorów krajobrazowych oraz dziedzictwa 
kulturowego, które nie są objęte formalnie ochroną. 
 
Ustalenia projektu Studium mogą spowodować pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych czy siedlisk gatunków 
roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone lub zatwierdzone przez Komisję Europejską obszary 
Natura 2000 występujące na terenie Gminy. Przewidziane w projekcie studium zainwestowanie: 

 nie powinno spowodować znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000, 

 nie powinno naruszyć spójności ww. obszarów Natura 2000, 

 nie spowoduje dezintegracji obszarów 

9. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE 
STUDIUM 

Na etapie prac nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Władysławowo, brano pod uwagę wiele różnych rozwiązań, dotyczących: 

 ochrony obszarów cennych przyrodniczo - granic tych obszarów oraz zasad ich ochrony, 

 przebiegu planowanej obwodnicy miasta Władysławowa i Jastrzębiej Góry, 

 terenów wskazanych jako obszary uzupełnień zabudowy lub obszarów rozwoju zabudowy- w zakresie ich 
lokalizacji, granic, przeważającej funkcji. 

 
Obwodnica Władysławowa i Jastrzębiej Góry 
Alternatywne rozwiązania w projekcie Studium dotyczyły wariantów przebiegu obwodnicy Władysławowa 
i Jastrzębiej Góry. Powstały cztery warianty trasowania obwodnicy Władysławowa i Jastrzębiej Góry, które zostały 
oparte w większej części przebiegu na dotychczasowych rezerwach terenu z obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Różnice w przebiegu poszczególnych wariantów w stosunku do 
dotychczasowej rezerwy terenowej są w trzech obszarach: 

1) w rejonie na początku trasy od skrzyżowania z drogą wojewódzką 216 do projektowanego skrzyżowania z 
planowanym ponadlokalnym węzłem przesiadkowym Władysławowo Południe [km 0+000 - 0+500], 

2) w rejonie około 800 m przed łącznikiem obwodnicy z drogą wojewódzką 215 (za Chłapowem) [km 3+900 – 
4+740], 

3) w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzka 215 za Jastrzębią Górą [km 9+600 – 10+088]. 
 
W rejonie 1): 

 warianty I i IV są trasowane po istniejącej rezerwie z mpzp, 

 warianty II i III są trasowane po nowym przebiegu na północ od wariantu I z wykorzystaniem istniejącej 
drogi polnej, równolegle do istniejącego podziału geodezyjnego działek. 

W rejonie 2): 

 wariant I jest trasowany najdalej na południe z ominięciem lokalnego obniżenia terenowego (rzędna ok. 
45,00m n.p.m.), 

 warianty II i IV są trasowane na północ od wariantu I pomiędzy wariantem I i III przez obszar lokalnego 
obniżenia terenu, 

 wariant III jest trasowany po istniejącej rezerwie z mpzp najdalej w kierunku północnym i najbliżej 
istniejącej zabudowy mieszkaniowej. 

W rejonie 3): 

 warianty I, II, III i IV są trasowane po nowym przebiegu poza istniejącą rezerwą terenową z mpzp 
z ominięciem działki nr 2 obr. Jastrzębia Góra, z istniejącym budynkiem mieszkalnym z wprowadzeniem 
nowego skrzyżowania z drogą wojewódzką 215 w formie małego ronda. 

W wariancie I długość całkowita trasowanej obwodnicy Władysławowa i Jastrzębiej Góry wynosi 10,095 km. 
W wariancie II długość całkowita trasowanej obwodnicy Władysławowa i Jastrzębiej Góry wynosi 10,054 km. 
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W wariancie III długość całkowita trasowanej obwodnicy Władysławowa i Jastrzębiej Góry wynosi 10,088 km. 
W wariancie IV długość całkowita trasowanej obwodnicy Władysławowa i Jastrzębiej Góry wynosi 10,067 km. 
Najkrótszym z wariantów jest więc wariant II a najdłuższym wariant I. 
 
Obszary cenne przyrodniczo 
W ramach wariantowych rozwiązań zawartych w Studium, poruszane były podczas prac na projektem studium, 
problemy ochrony obszarów cennych przyrodniczo w Jastrzębiej Górze, nieobjętych dotąd żadną z przewidzianych 
prawem, form ochrony przyrody: 

 „Lisi Jar”, 

 „Rosettowe Buki”, 

 „Żarnowczysko w Jastrzębiej Górze”, 

 „Starniowa Dolina” w Chałpowie. 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 przewiduje powołanie na terenie Gminy 
Władysławowo nowej formy ochrony, tj. zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Lisi Jar”. 
W ramach cyklu pomorskich studiów regionalnych wykonano opracowanie „Studia przyrodniczo-krajobrazowe 
województwa pomorskiego”, gdzie wskazano proponowane formy ochrony przyrody: 

 „Lisi Jar”, 

 „Rosettowe Buki”, 

 „Żarnowczysko w Jastrzębiej Górze”. 
W Studium proponuje się objąć ochroną prawną obszar tzw. „Żarnowczyska” w Jastrzębiej Górze jako zespół 
przyrodniczo krajobrazowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, na tym obszarze obowiązywać będzie zakaz 
zabudowy w celu ochrony tego ciekawego krajobrazowo obszaru. 
Dla obszaru dolinki erozyjnej „Lisi Jar” w Jastrzębiej Górze proponowane jest również objęcie go formą ochrony 
jako zespół przyrodniczo krajobrazowy i ustaleniem zakazu zabudowy. 
 
W rejonie Starniowej Doliny, znajdującej się pomiędzy Chłapowem a Władysławowem- Cetniewem, rozważano 
wskazanie jako publiczne tereny zieleni urządzonej. Fragment zachodniego zbocza dolinki w części znajdującej się 
na południe od ul. Droga Chłapowska jako pozostawienie w rolniczym użytkowaniu aż do planowanej obwodnicy- 
jak w obecnie obowiązującym planie miejscowym. Ostateczny został wybrany wariant wskazania tego obszaru jako 
element systemu ekologicznego Gminy- strefa zielonej infrastruktury na terenach zurbanizowanych. 

10. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW 
REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU STUDIUM ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ 
PRZEPROWADZANIA 

Zgodnie z art. 55 ust. 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekt dokumentu 
(Burmistrz Władysławowa) jest obowiązany prowadzić monitoring skutków realizacji postanowień przyjętego 
dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko, zgodnie z częstotliwością i metodami zawartymi w pisemnym 
podsumowaniu do przyjętego już dokumentu projektu Studium. 
Za istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, należy uznać propozycje dotyczące metod i częstotliwości 
przeprowadzenia monitoringu w zakresie: 

 kontroli stanu jakościowego wód podziemnych oraz powierzchniowych (proponowane prowadzenie badań 
raz w roku); 

 pomiarów poziomów hałasu w obrębie wyznaczonych obszarów rozwoju i uzupełnień zabudowy, 
zlokalizowanych w zasięgu bardziej ruchliwych odcinków dróg oraz emisji zanieczyszczeń gazowych 
i pyłowych do powietrza (proponowane częstotliwość pomiarów - raz w roku); 

 monitoringu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym z uwzględnieniem wskaźników związanych 
z zabudową czy powierzchnią biologicznie czynną. 
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11. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

11.1. Cel i zakres prognozy 

Celem wykonania Prognozy oddziaływania na środowisko jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na 
środowisko będących wynikiem realizacji projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Władysławowo oraz ocena ich natężenia, a także określenie czy w należyty sposób został 
uwzględniony w ocenianym dokumencie interes środowiska przyrodniczego i kulturowego. 
 
Zakres niniejszej Prognozy został podyktowany wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz ustaleniami Zamawiającego, 
który pismem nr RGNiGP.6720.1.2016/SUiKZP z dnia 9 lutego 2016 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku wystąpił 
o ustalenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie. 
Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Pucku uzgodnili przedłożony zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na 
środowisko przedmiotowego projektu Studium. 

11.2. Zasoby środowiska 

Rzeźba terenu i budowa geologiczna 
Na obszarze Gminy Władysławowo, ze względu na zmienność powierzchniowej budowy geologicznej i warunki 
geomorfologiczne, występują charakterystyczne, a jednocześnie unikatowe krajobrazy nadmorskie: 

 Kępa Swarzewska i Kępa Ostrowska, które są ostańcami wysoczyzny morenowej, ukształtowanymi przez 
akumulację lodowcową (gliny, piaski i żwiry wodnolodowcowe), głównie podczas ostatniego zlodowacenia; 

 Mierzeja Karwieńska i Półwysep Helski ( Mierzeja Helska), zbudowane z nawianych piasków morskich; 

 Rynna Czarnej Wody (poza granicą Gminy łączy się z Rynną Płutnicy), które zostały wykształcone przez 
wody płynące pod lodowcem. Dna tych rynien erozyjnych wypełnione są osadami holoceńskimi, głównie 
torfowiskami. Od strony morza odcięte są strefą przybrzeżnych wydm (m.in. Mierzeją Karwieńską), które 
ciągną się do Słowińskiego Parku Narodowego. 

 Błota Przymorskie, ciągnące się w kierunku zachodnim na teren Gminy Krokowa, Równina Błot 
Przymorskich powstała po wycofaniu się krawędzi lądolodu ostatniego zlodowacenia na obszar 
południowego Bałtyku i reprezentuje ostatni etap rozwoju późnoglacjalnej sieci dolinnej Przymorza.  

 Torfowisko Bielawskie Błota należy do torfowisk wysokich właściwych, nazywanych kopułowymi lub 
bałtyckimi. Wytworzyło się w bezodpływowym zagłębieniu terenu, przy decydującym wpływie wód 
z opadów atmosferycznych. Stałe zabagnienie i związane z tym niedobory tlenu hamowały rozkład 
obumierających roślin. Ich szczątki w stanie mało zmienionym odkładały się jako torf. Torfowisko to jest 
z natury płytkie, pokład torfu przed intensywną eksploatacją tylko wyjątkowo przekraczał 2 m miąższości, 
zalegając na piaszczystym podłożu. Jego odkładanie rozpoczęło się ok. 5 tysięcy lat temu. 

 Słone Łąki – równina nad Zatoką Pucką - niskie wybrzeża zalewowe zasilane wodami słodkimi 
(opadowymi, gruntowymi, powierzchniowymi) oraz słonymi wodami Zatoki pochodzącymi z okresowych 
zalewów sztormowych i podsiąkania. Spowodowało to wykształcenie specyficznych, unikalnych na skalę 
krajową, zasolonych siedlisk. 

 
Klimat 
W Rozewiu znajduje się stacja klimatologiczna IV rzędu sieci stacji meteorologicznych Państwowej Służby 
Hydrologiczno-Meteorologicznej. Dostępne dokładne dane dla tej stacji są szczątkowe i nie będą oddawać 
w całości charakteru klimatu dla tej części regionu. Dostępne dane obejmują dwudziestolecie 1951-1970 oraz lata 
1979-2008. 
 
Surowce naturalne 
Gmina Władysławowo położona jest w rejonie występowania udokumentowanych lub potencjalnych złóż surowców 
mineralnych różnego typu. Udokumentowanym zespołem złóż, są sole potasowo-magnezowe i kamienne 
w utworach górnego permu. Pokłady mają miąższość około 300 m i spoczywają na głębokościach (strop) od 592 m 
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w otworze JASTRZĘBIA GÓRA IG-2 do 674 m w otworze MIEROSZYNO IG-6. W wyniku prac poszukiwawczych 
udokumentowano następujące złoża: 

a) złoże soli kamiennych „Zatoka Pucka” nr 293SK, powierzchnia 10100 ha,  
b) złoże soli potasowo-magnezowych „Swarzewo” nr 248SP, powierzchnia 456 ha, 
c) złoże soli potasowo-magnezowych „Chłapowo” nr 250SP, powierzchnia 355 ha. 

 
Zagrożenie ruchami masowymi ziemi 
Do obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych na terenie Gminy Władysławowo zalicza się: 

 osuwiska, które powstały w obrębie brzegu klifowego, 

 tereny zagrożone ruchami masowymi, 
Ze względu na aktywność, osuwiska dzieli się na:  

 aktywne ciągle, to osuwisko będące w ciągłym ruchu lub którego objawy aktywności występowały 
w trakcie prowadzenia rejestracji albo w ciągu co najmniej ostatnich 5 lat; 

 aktywne okresowo, to osuwisko, w obrębie którego objawy aktywności występowały w nieregularnych 
odstępach czasu, w ciągu ostatnich 50 lat; 

 nieaktywne to osuwisko, w obrębie którego nie obserwowano i nie udokumentowano objawów aktywności 
w ciągu co najmniej ostatnich 50 lat. 

 Na terenie Gminy Władysławowo znajduje się łącznie 39 osuwisk, w tym 16 osuwisk aktywnych ciągle, 
16 aktywnych okresowo i 7 nieaktywnych. 

 
Wody powierzchniowe i podziemne 
Przez obszar Gminy przepływają dwa cieki: Czarna Woda (Czarna Wda) oraz Struga. W rozległym obniżeniu 
w zachodniej części, Pradolina Czarnej Wody, znajduje się kompleks urządzeń melioracji wodnych tworzących 
polder Ostrowo – Karwia. 
Wg map historycznych, na terenie wspomnianej Pradoliny, znajdowały się dwa płytkie zbiorniki tworzące Jeziora 
Ostrowskie. Na dzień dzisiejszy nie pozostał już żaden z nich. 
Analiza warunków hydrogeologicznych wskazuje, że występują dwa poziomy wodonośne, czwartorzędowy 
i trzeciorzędowy, pozostające w ścisłej więzi hydraulicznej. Główny użytkowy poziom wodonośny, występuje 
w osadach czwartorzędowych. Tylko w północnej części gminy znaczenie użytkowe mają osady trzeciorzędowe. 
Trzeciorzędowy poziom wodonośny występuje na głębokości 50 –100 m. Miąższości wynoszą przeciętnie od kilku 
do około 20 m, a lokalnie osiągają 50 m. 
 
Gleby 
Na terenie gminy Władysławowo możemy wyróżnić 4 typy gleb: 

 Gleby brunatne, gleby płowe, gleby bielicowe i gleby rdzawe wytworzone ze żwirów i piasków, 

 Gleby płowe, 

 Gleby brunatne, 

 Czarne ziemie, 

 Gleby bagienne i półbagienne. 
Gminę można podzielić na zasadnicze dwie części z punktu widzenia przydatności gleb. Część centralna, od 
Jastrzębiej Góry w kierunku południowo-wschodnim, po Władysławowo, charakteryzuje się występowaniem gleb 
o lepszej przydatności rolniczej aniżeli tereny na zachód od Jastrzębiej Góry. 
 
Flora 
Na terenie Gminy Władysławowo można byłoby wyodrębnić co najmniej 8 zbiorowisk roślinności potencjalnej. 
Roślinność rzeczywistą na obszarze Gminy tworzą: lasy, zadrzewienia i zakrzewienia, roślinność pól uprawnych, 
użytki zielone, jak łąki, pastwiska i nieużytki, zieleń miejska – parki, skwery, cmentarze, zbiorowiska synantropijne.  

11.3. Stan środowiska 

Jakość powietrza 
Gmina Władysławowo znajduje się w strefie pomorskiej. Roczna ocena jakości powietrza w województwie 
pomorskim wskazuje na niedotrzymanie norm dla: 

 dopuszczalnego poziomu pyłu PM10; 

 dopuszczalnego poziomu benzo(a)pirenu; 
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 dopuszczalnego poziomu dla ozonu w przypadku celu długoterminowego (2020 r.). 
Na utrzymanie stosunkowo dobrego stanu powietrza duży wpływ ma Elektrociepłownia gazowa we Władysławowie. 
Ze względu na rodzaj zasilania zakład jest unikatowy w skali Polski. Elektrociepłownia do produkcji energii 
elektrycznej i ciepła wykorzystuje gaz towarzyszący wydobyciu ropy naftowej z podmorskiego złoża 
eksploatowanego przez Petrobaltic. Gaz dostarczany jest do zakładu podmorskim rurociągiem łączącym go 
z platformą Baltic Beta. Wcześniej przed realizacją inwestycji gaz ten był spalany w pochodni na platformie.  
Rozpoczynając pracę w 2002 r. Elektrociepłownia spowodowała m. in. wyeliminowanie znacznej części małych 
kotłowni węglowych będących źródłem tzw. emisji niskiej i dodatkowo zmniejszyła ilość odpadów stałych (popioły, 
żużel). Doprowadzany do elektrociepłowni gaz byłby spalany w obrębie rafinerii jako gaz stowarzyszony przy 
wydobyciu ropy naftowej, a tak jest on wykorzystywany jako paliwo do produkcji energii elektrycznej, cieplnej oraz 
gazu ciekłego propan-butan. Dzięki zagospodarowaniu dotychczas traconego w pochodni na platformie gazu 
elektrociepłownia podczas swojej pacy eliminuje zużycie ok. 75 tys. ton węgla rocznie:  

 produkcja energii elektrycznej – eliminacja zużycia 36 tys. ton węgla rocznie; 

 produkcja energii cieplnej – eliminacja zużycia 7 tys. ton węgla rocznie; 

 produkcja propanu-butanu – eliminacja zużycia 32 tys. ton węgla rocznie. 
 
Hałas 
Na terenie Gminy Władysławowo głównymi źródłami hałasu są główne trasy komunikacyjne: 

 droga wojewódzka nr 216 relacji Reda – Władysławowo – Hel, klasa techniczna G- główna, 

 droga wojewódzka nr 215 relacji Władysławowo – Sulicice, klasa techniczna Z- zbiorcza,  

 linia kolejowa nr 213 relacji Reda – Hel. 
Ekspertyza Zarządu Dróg Wojewódzkich z 2013 roku wskazuje liczbę lokali mieszkalnych położonych przy 
ul. Gdańskiej, które są narażone na hałas: 

 w zakresie wskaźnika LDWN (55 – 70 dB) są to 324 lokale zamieszkałe przez 1 265 osób.  

 w zakresie wskaźnika LN (55 – 70 dB) jest to 206 lokali zamieszkałych przez 811 osób. 

11.4. Formy ochrony przyrody 

Na terenie Gminy Władysławowo znajdują się następujące obszary i obiekty chronione na podstawie ustawy 
o ochronie przyrody: 

 fragment Nadmorskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną; 

 fragment Bielawski Obszaru Chronionego Krajobrazu; 

 6 obszarów (lub ich fragmenty) sieci Natura 2000; 

 4 rezerwaty przyrody; 

 6 pomników przyrody. 

11.5. Charakterystyka projektu studium 

Projekt Studium realizuje cele Gminy, które zostały zawarte w „Strategia Rozwoju Gminy Władysławowo do 
2020 roku - aktualizacja nr 4”. W „Strategii” wymienia się cztery cele strategiczne i formułuje się odpowiednie do 
nich cele operacyjne. M.in. na ich podstawie przyjęte zostały strategiczne cele zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Władysławowo. W studium wyznacza się strefy funkcjonalno – przestrzenne z podziałem na trzy rodzaje: 

a) obszary uzupełnień zabudowy w ramach specjalnych polityk przestrzennych, 
b) pozostałe obszary uzupełnień zabudowy, 
c) obszary rozwoju zabudowy. 

 
- obszary uzupełnień zabudowy w ramach specjalnych polityk przestrzennych 

 SWF – obszar wskazany do przekształceń funkcjonalno – przestrzennych: 

 SWF1 - strefa śródmieścia Władysławowa, 

 SWF2 - strefa rozwoju Portu Władysławowo, 

 SWF3 - strefa funkcjonowania Portu Władysławowo; 

 uUTz – obszar uzupełnień zabudowy historycznego letniska w Jastrzębiej Górze; 

 uUTk – obszar uzupełnień zabudowy o dominującej funkcji usług hotelarskich w Chłapowie, 

 uMUw – obszary uzupełnień zabudowy wielofunkcyjnej zabytkowych układów wsi Karwia, Ostrowo, 
Tupadły, Chłapowo i zespołu ruralistycznego dawnej Wielkiej Wsi we Władysławowie.  



90 
 

 uUTW – obszary uzupełnień zabudowy o dominującej funkcji wielkopowierzchniowych usług turystycznych 
takich jak: parki rozrywki, usługi rekreacji, sportu i wypoczynku, usługi kultury i kultury fizycznej; 

 uUTc1 – obszary istniejących kempingów na Półwyspie Helskim. 
 
- obszary uzupełnień zabudowy o określonych dominujących funkcjach, położone w obrębie wykształconych, 
zwartych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Obejmują istniejącą zabudowę z najbliższym otoczeniem, gdzie 
zakładana jest kontynuacja dotychczasowego charakteru zagospodarowania: 

 uMM – obszary uzupełnień zabudowy o dominujących funkcjach mieszkaniowych; 

 uMUm – obszary uzupełnień zabudowy wielofunkcyjnej we Władysławowie;  

 uMP – obszary uzupełnień zabudowy o dominującej funkcji mieszkaniowo – usługowej w zakresie usług 
hotelarskich 

 uUT – obszary uzupełnień zabudowy o dominującej funkcji skoncentrowanych usług hotelarskich; 

 uUTc – obszary uzupełnień zabudowy o dominującej funkcji usług hotelarskich o niskiej intensywności 
i zabudowy letniskowej ( w tym: uUTc1 - istniejące kempingi na Półwyspie Helskim); 

 uPU – obszary uzupełnień zabudowy o dominujących funkcjach usługowych, produkcyjnych składowych i 
magazynowych; 

 UTh – tereny harcerskich ośrodków wypoczynkowych; 

 ZD – tereny rodzinnych ogrodów działkowych; 

 ZU – tereny zieleni urządzonej. 
 
- obszary rozwoju zabudowy o określonych funkcjach, obejmujące nowe tereny rozwojowe: 

 rMU – obszary rozwoju zabudowy wielofunkcyjnej; 

 rMP – obszary rozwoju zabudowy o dominującej funkcji mieszkaniowo – usługowej; 

 rUT – obszary rozwoju zabudowy o dominującej funkcji skoncentrowanych usług hotelarskich; 

 rUTc – obszary rozwoju zabudowy o dominującej funkcji usług hotelarskich o niskiej intensywności 
i zabudowy letniskowej; 

 rUTW – obszary rozwoju zabudowy o dominującej funkcji wielkopowierzchniowych usług turystycznych 
takich jak: parki rozrywki, usługi rekreacji, sportu i wypoczynku, usługi kultury i kultury fizycznej; 

 rUTa – obszary rozwoju zabudowy o dominującej funkcji usług turystycznych o charakterze 
agroturystycznym; 

 rPU – obszary rozwoju zabudowy o dominujących funkcjach usługowych, produkcyjnych składowych 
i magazynowych; 

 rPUh – obszary rozwoju zabudowy o dominujących funkcjach usługowych, produkcyjnych składowych 
i magazynowych, z dopuszczeniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych; 

10.6. Analiza i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko 
i zabytki związanych z realizacją projektu studium 

Studium jako dokument kierunkowy, określający politykę przestrzenną i zasady zagospodarowania, nie determinuje 
szczegółowych rozwiązań urbanistyczno- architektonicznych. Wskazuje ono jedynie przyjęte przez gminę zasady 
utrzymania struktury przestrzennej gminy oraz kierunki jej zmian oraz możliwe, jak na tę skalę i stopień 
szczegółowości opracowania, ustalenia lokalizacyjne i funkcjonalne- dotyczące zagospodarowania i użytkowania 
terenów. 
Rozwój miasta Władysławowa zmierza w kierunku wykształcenia atrakcyjnego kurortu wypoczynkowego 
i wzmocnienia potencjału gospodarczego miasta. Zasadnicze zmiany będą się koncentrować w czterech rejonach 
miasta: 

 w śródmieściu i okolicach portu, 

 w rejonie przedwojennego kurortu Wielka Wieś Hallerowo, 

 w południowej części osiedla Szotland, 

 w rejonie planowanego nowego przystanku kolejowego Władysławowo Południe. 
 
Zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej, związane z przekształceniem istniejącego stanu zagospodarowania 
terenu, spowodują zmiany poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego. 
Realizacja polityki przestrzennej zgodnie z ustaleniami projektu Studium: 
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 Nie przewiduje się występowania ponadnormatywnego negatywnego oddziaływania na powierzchnię 
ziemi; 

 Zastosowanie metod i rozwiązań retencji i infiltracji wód opadowych i roztopowych do gruntu, 
przedstawionych w projekcie Studium, pozwoliłoby skutecznie zmniejszyć odpływ powierzchniowy 
i jednocześnie wspomóc kanalizację burzową. Rozwiązania takie spełniają ponadto szereg innych, równie 
ważnych zadań związanych z bioróżnorodnością czy mikroklimatem; 

 Nie przewiduje się występowania ponadnormatywnego negatywnego oddziaływania na środowisko wodne 
w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych; 

 nie wpływa na zwiększenie zagrożenia powodzią na terenie Gminy i nadal chroni tereny szczególnego 
zagrożenia powodzią; 

 nie wpłynie na zwiększenie potencjalnego zagrożenia ruchami masowymi ziemi na terenie Gminy; 

 nie powinna oddziaływać znacząco na obszary występowania surowców naturalnych; 

 wpłynie w sposób bezpośredni i pośredni, długoterminowy i stały na różnorodność biologiczną. Ustalenia 
będą pozytywnie oddziaływać na bioróżnorodność oraz na migrację organizmów; 

 może przyczyń się do zmniejszenia powierzchni gruntów rolnych. Realizacja ustaleń wpłynie w sposób 
bezpośredni i pośredni, długoterminowy i stały na rolniczą i leśną przestrzeń produkcyjną; 

 nie powinna wpłynąć negatywnie na zmiany warunków klimatu lokalnego; 

 może wpłynąć w sposób pośredni, długoterminowy i stały na Nadmorski Park Krajobrazowy. 
Wprowadzenie nowych obszarów rozwoju i uzupełnień zabudowy nie powinno przyczynić się do 
powstania znaczących negatywnych oddziaływań; 

 może wpłynąć w sposób pośredni, długoterminowy i stały na obszary Natura 2000. Wprowadzenie nowych 
obszarów rozwoju i uzupełnień zabudowy nie powinno przyczynić się do powstania znaczących 
negatywnych oddziaływań na gatunki i siedliska, dla których wyznaczone zostały obszary Natura 2000; 

 nie powinna wpłynąć negatywnie 
o na rezerwat przyrody; 
o na Bielawski OChK; 
o na istniejące pomniki przyrody, 

 na krajobraz Gminy będzie miało charakter pozytywny o charakterze bezpośrednim oraz pośrednim, 
stałym i długoterminowym; 

 powinna mieć pozytywny, bezpośredni i lokalny wpływ na walory krajobrazowe, dziedzictwo kulturowe 
i zabytki oraz dobra kultury współczesnej. Projekt Studium działa zgodnie z celami strategicznymi 
Gminnego Programu Opieki na Zabytkami, proponuje również utworzenie parku kulturowego; 

 powinna przynieść pozytywny, bezpośredni i lokalny wpływ na gospodarkę odpadami; 

 Uwzględniona w projekcie Studium planowana obwodnica Władysławowa i Jastrzębiej Góry przyczyni się 
do zmniejszenia ruchu pojazdów w obrębie Władysławowa, Chałup, Rozewia i Jastrzębiej Góry. To z kolei 
przyczyni się do zmniejszenia hałasu i zanieczyszczenia powietrza w obrębi tych jednostek. 

Modernizacja linii kolejowej również może przyczynić się zmniejszenia ruchu kołowego na terenie Gminy. Lepsze 
skomunikowanie Trójmiasta z Półwyspem Helskim może pomóc rozłożyć ruch turystyczny na transport kołowy i 
kolejowy. Przyczynić się do tego może powstanie Węzła integracyjnego Władysławowo-Południe. 

 wpłynie w bezpośredni i pośredni sposób na ludzi. Zarówno poprzez polepszenie ekologicznych warunków 
życia (wyposażenie w infrastrukturę techniczną, drogową i wskazanie ważnych aspektów ochrony 
przyrody, walorów krajobrazowych), jak i pogorszenie jakości życia, poprzez nowe źródła hałasu, 
zanieczyszczeń czy antropizacji środowiska naturalnego (nowe tereny przeznaczone pod zabudowę). 

10.7. Sposoby zapobiegania, ograniczania lub kompensacji przyrodniczej 
negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na obszar Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru wynikających z realizacji projekty studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Władysławowo 

Zapisy projektu Studium ustalają działania i zasady zagospodarowania mające na celu zminimalizowanie 
niekorzystnych skutków jego realizacji, ochronę, zachowanie walorów i zasobów środowiska przyrodniczego 
i krajobrazu, jak również kształtowanie odpowiednich warunków życia mieszkańców. Dla zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego i utrzymania zróżnicowania biotycznego oraz dla 
kształtowania prawidłowych, ekologicznych warunków życia w projekcie Studium zostały wskazane nowe 
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potencjalne formy ochrony przyrody oraz osnowa ekologiczna gminy, która ma na celu wzmocnienie istniejących 
powiązań ekologicznych. 
 
Ustalenia projektu Studium mogą spowodować pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych czy siedlisk gatunków 
roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone lub zatwierdzone przez Komisję Europejską obszary 
Natura 2000 występujące na terenie Gminy. Przewidziane w projekcie studium zainwestowanie: 

 nie powinno spowodować znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000, 

 nie powinno naruszyć spójności ww. obszarów Natura 2000, 

 nie spowoduje dezintegracji obszarów 

10.8. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie studium 

Na etapie prac nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Władysławowo, brano pod uwagę wiele różnych rozwiązań, dotyczących: 

 ochrony obszarów cennych przyrodniczo - granic tych obszarów oraz zasad ich ochrony, 

 przebiegu planowanej obwodnicy miasta Władysławowa i Jastrzębiej Góry, 

 terenów wskazanych jako obszary uzupełnień zabudowy lub obszarów rozwoju zabudowy- w zakresie ich 
lokalizacji, granic, przeważającej funkcji. 

10.9. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 
postanowień projektu Studium oraz częstotliwości jej przeprowadzenia 

Zgodnie z art. 55 ust. 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekt dokumentu 
(Burmistrz Władysławowa) jest obowiązany prowadzić monitoring skutków realizacji postanowień przyjętego 
dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko, zgodnie z częstotliwością i metodami zawartymi w pisemnym 
podsumowaniu do przyjętego już dokumentu projektu Studium. 
Za istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, należy uznać propozycje dotyczące metod i częstotliwości 
przeprowadzenia monitoringu w zakresie: 

 kontroli stanu jakościowego wód podziemnych oraz powierzchniowych (proponowane prowadzenie badań 
raz w roku); 

 pomiarów poziomów hałasu w obrębie wyznaczonych obszarów rozwoju i uzupełnień zabudowy, 
zlokalizowanych w zasięgu bardziej ruchliwych odcinków dróg oraz emisji zanieczyszczeń gazowych 
i pyłowych do powietrza (proponowane częstotliwość pomiarów - raz w roku); 

 monitoringu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym z uwzględnieniem wskaźników związanych 
z zabudową czy powierzchnią biologicznie czynną. 

 


