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PODSUMOWANIE  

DO PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MORSKICH WÓD WEWNĘTRZNYCH   

 ZALEWU KAMIEŃSKIEGO,  

O KTÓRYM MOWA ART. 55 UST. 3 I ART. 42 PKT 2 USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 

2008 R.  

O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE 

SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH 

ODDZIAŁYWANIA  

NA ŚRODOWISKO (DZ. U. Z 2018 R., POZ. 2081 Z PÓŹN. ZM.) 
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1. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko 

Prognoza oddziaływania na środowisko opracowana została w związku z pracami nad 

sporządzeniem projektu Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich 

(Zalewu Kamieńskiego, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Prognozę 

wykonano zgodnie z art. 51 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, a także w oparciu o uzgodnienie Zachodniopomorskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

Celem prognozy jest określenie i ocena potencjalnych oddziaływań na środowisko realizacji 

ustaleń projektu Planu oraz przedstawienie rozwiązań eliminujących lub ograniczających 

negatywny wpływ na środowisko a jej sporządzenie oparto o metody opisowe i analizy 

jakościowych danych zgromadzonych w trakcie monitoringów i inwentaryzacji 

przyrodniczych, informacje udostępniane przez organy ochrony środowiska i ochrony 

zabytków oraz urzędy miast i gmin obszaru objętego opracowaniem. W analizie uwzględniono 

istniejące i proponowane formy ochrony przyrody znajdujące się w granicach Planu oraz w 

jego sąsiedztwie. 

Konieczność sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów 

morskich jest wypełnieniem przepisów zarówno krajowych, jak i unijnych. Opracowanie 

projektu planu zagospodarowania przestrzennego Zalewu Kamieńskiego umożliwi 

zrównoważony rozwój we wskazanym obszarze morskich wód wewnętrznych poprzez 

zdefiniowanie i uporządkowanie korzystania z tych obszarów, uwzględniając uwarunkowania 

naturalne, prawne, gospodarcze i społeczne.  

Na obszarze objętym Planem stwierdzono dwa siedliska przyrodnicze będące przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty. W granicach Planu znajdują się trzy wraki statków Nie stanowią 

one jednak obiektów zabytkowych. 

Cały obszar Planu znajduje się w granicach OSOP „Zalew Kamieński i Dziwna” oraz w 

granicach SOOS „Ujście Odry i Zalew Szczeciński 

Na obszarze Planu nie znajdują się inne istniejące formy ochrony przyrody. 

Nie prognozuje się wystąpienia znaczącego oddziaływania na środowisko abiotyczne w wyniku 

realizacji ustaleń Planu. W analizie wpływu realizacji ustaleń Planu na środowisko biotyczne 

rozpatrzono oddziaływania związane z: usunięciem osadów dennych, zmianą przezroczystości 

wody, uwolnieniem związków zdeponowanych w dnie, płoszeniem zwierząt podczas prac 

inwestycyjnych, zanieczyszczeniem świetlnym, zmianą w intensywności ruchu żeglugowego 

oraz rekreacyjnym wykorzystaniem obszaru, a także pracami związanymi z pogłębianiem 

torów wodnych. Nie przewiduje znaczących oddziaływań na analizowane komponenty 

środowiska. 

Niezależnie od powyższego, dla wszystkich nowych przedsięwzięć będących skutkiem 

realizacji ustaleń projektu Planu, dla których zachodzi ryzyko negatywnego oddziaływania na 

środowisko, wskazane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub jeżeli 

przedsięwzięcia nie wymagają uzyskania wspomnianej decyzji, przeprowadzenie oceny 

oddziaływania na obszar Natura 2000 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 

r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Wskazane jest aby w akwenach o zdefiniowanej funkcji podstawowej – O12 i O22 (Ochrona 

środowiska i przyrody) nie były realizowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco 



oddziaływać na środowisko, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

W prognozie wykazano, że przyjęcie projektu Planu  nie będzie się wiązało z wystąpieniem 

przekroczeń dopuszczalnych emisji gazów i pyłów do powietrza oraz w zakresie oddziaływania 

akustycznego i pola elektromagnetycznego. Plan nie wpłynie również znacząco negatywnie na 

krajobraz, środowisko gruntowo-wodne, zabytki i dobra materialne. Nie przewiduje się też 

wystąpienia negatywnego wpływu realizacji ustaleń Planu na zdrowie i życie ludzi – 

przeciwnie, prognozuje się pośredni, długotrwały, pozytywny wpływ na jakość życia ludzi, 

związany z rozwojem transportu morskiego i śródlądowego, wzrostem konkurencyjności 

portów, zwiększeniem atrakcyjność transporotowo-inwestycyjnej regionu, pozytywny wpływ 

na rozwój branży transportowej i turystycznej oraz rozwój gospodarczy regionu i kraju. 

Dla obszarów chronionych nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania w 

związku z realizacją ustaleń Planu.  

W związku z tym, że na etapie prac nad dokumentem planistycznym brak jest wiedzy na temat 

konkretnych planowanych przedsięwzięć i dokładnych miejsc ich lokalizacji wskazano na 

możliwość wykorzystania instrumentu jakim jest ocena oddziaływania na środowisko i dla 

wszystkich nowych przedsięwzięć będących skutkiem realizacji ustaleń projektu Planu 

wskazane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub jeżeli 

przedsięwzięcia nie wymagają uzyskania wspomnianej decyzji, przeprowadzenie oceny 

oddziaływania na obszar Natura 2000 zgodnie z przepisami ww. ustawy. 

W związku z realizacją ustaleń Planu nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na 

środowisko.  

Przy realizacji działań minimalizujących potencjalny niekorzystny wpływ realizacji ustaleń 

Planu nie będzie negatywnie oddziaływał na środowisko. 

 

2. Opinie organów współdziałających w postępowaniu 

– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – pismo z dnia 22 maja 2018 r., znak: 

WOPN-OS.411.59.2018.AM w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy o 

oddziaływaniu na środowisko; 

– Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarnym w Szczecinie – 

pismo z dnia 24 maja 2018 r., znak: NZNS.7040.2.7.2018 w sprawie zakresu i stopnia 

szczegółowości prognozy o oddziaływaniu na środowisko; 

– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – pismo z dnia 1 lutego 2019 r., znak: 

WOPN-OS.410.283.2018.AM w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu planu 

zagospodarowania przestrzennego; 

– Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarnym w Szczecinie – 

pismo z dnia 18 stycznia 2019 r., znak: NZNS.4040.3.190.2018 w sprawie 

zaopiniowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego; 



–  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – pismo z dnia 31 maja 2019 r., znak: 

WOPN-OS.410.283.2018.AM, WOPN-OS.610.249.2018.KM w sprawie 

zaopiniowania i uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego; 

 

3. Zgłoszone uwagi i wnioski 

Zgłoszone uwagi i wnioski oraz rozstrzygnięcia z zakresu ich uwzględnienia znajdują się w 

wykazie uwag i wniosków złożonych w trakcie opracowania projektu planu oraz jego 

upublicznienia. Wykaz ten wraz ze złożonymi pismami,  stanowi część dokumentacji formalno-

prawnej.     

4. Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 

środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone. 

Nie dotyczy 

5. Propozycje dotyczące metod i częstotliwości prowadzenia monitoringu skutków 

realizacji postanowień dokumentu 

 

W prognozie oddziaływania na środowisko uwzględniono wskazania z prognozy dla programu 

wieloletniego Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2017-2028 

wskazane zostały działania minimalizujące zaproponowane do zastosowania w stosunku do 

wyszczególnionych torów wodnych. 

Tor podejściowy Dziwnów-Zalew Kamieński-Wolin  

W okresie wrzesień – luty pogłębianie toru na odcinkach: od Wolina do Darzowic (1,4 – 4,3 

km od mostu w Wolinie) i w okolicach Jarzębowa (5,8 – 8,5 km od mostu w Wolinie), można 

prowadzić wyłącznie w porze dziennej, z wykorzystaniem pogłębiarek ssących nasiębiernych, 

które nie emitują hałasu większego, niż inne statki podobnej wielkości, w celu uniknięcia 

negatywnego oddziaływania na ptaki w okresie lęgowym.  

Realizacja ww. prac wymagać będzie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

w związku z §2 ust. 1. pkt 33. porty lub śródlądowe drogi wodne pozwalające na żeglugę 

statków o nośności większej niż 1350 t, w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o 

żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458 oraz z 2015 r. poz. 1690 i 1960). Podczas 

oceny oddziaływania na środowisko należy wziąć po uwagę wskazane wyżej zalecenia. 

Jak wielokrotnie wspomniano w niniejszej prognozie, projekt Planu wyznacza funkcje 

podstawowe i dopuszczalne w ramach poszczególnych akwenów i określa zasady lub 

ograniczenia w korzystaniu z poszczególnych obszarów. 

Na etapie prac nad dokumentem planistycznym brak jest wiedzy na temat konkretnych 

planowanych przedsięwzięć i dokładnych miejsc ich lokalizacji. Z racji tego wskazane jest 

wykorzystanie instrumentu jakim jest ocena oddziaływania na środowisko, o której mowa w 

ustawie 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 i 

dla wszystkich nowych przedsięwzięć będących skutkiem realizacji ustaleń projektu Planu 

wskazane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub jeżeli 

przedsięwzięcia nie wymagają uzyskania wspomnianej decyzji, przeprowadzenie oceny 

oddziaływania na obszar Natura 2000 zgodnie z przepisami ww. ustawy. 


