Szczecin, 30.09.2019 r.

PODSUMOWANIE
DO PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MORSKICH WÓD WEWNĘTRZNYCH
ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO,
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.)
(wersja zgodna ze zaktualizowanym projektem planu z dnia 9 lipca 2021 r.)

1. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko
Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko opracowana została w związku z pracami
nad sporządzeniem projektu Planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód
wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego, 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 morskich wód
wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego jest wypełnieniem przepisów zarówno krajowych, jak i
unijnych. Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego Zalewu
Szczecińskiego 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 dwa wraki znajdujące się w ewidencji zabytków i
jedne wrak nieznany.
Cały obszar Planu znajduje się w granicach OSOP „Zalew Szczeciński” oraz w granicach
SOOS „Ujście Odry i Zalew Szczeciński, w części północnej znajduje się fragment OSOP
„Delta Świny”.
Na obszarze Planu znajduje się fragment Wolińskiego Parku Narodowego oraz rezerwat
przyrody Białodrzew Kopicki.
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, odkładaniem urobku na polach refulacyjnych. Nie
przewiduje się 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.
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
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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
możliwosć 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.
Obszar Planu graniczy po stronie zachodniej z Republiką Federalną Niemiec. W sąsiedztwie
granicy znajdują się obszary chronione będące częścią ekologicznej sieci obszarów Natura
2000. Po stronie niemieckiej są to obszary „ptasie” VSG „Kleines Haff, Neuwarpner See und
Riether Werder” i VSG „Binnendünen und Wälder bei Altwarp”. Oraz obszary „siedliskowe”
FFH-Gebiet „Altwarper Binnendünen, Neuwarper See und Riether Werder i FFH-Gebiet
„Peeneunterlauf, Peenestrom, Achterwasser und Kleines Haff” (DE2049302). Obecnie nie
stwierdzone zostały oddziaływania transgraniczne. Po wejściu w życie Planu charakter
użytkowania „przygranicznych” akwenów nie zostanie zmieniony. Plan ma na celu
uporządkowanie prowadzenia działalności i określenie zasad zagospodarowania
przestrzennego w granicach Zalewu Szczecińskiego. Analiza potencjalnych oddziaływań
wykazała, iż ewentualne oddziaływania nie będą wykraczały poza granicę Planu. Dla
potencjalnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze wskazane zostały działania
minimalizujące. Po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw
środowiska, obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony dla obszaru
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009).
W związku z realizacją ustaleń Planu nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na
środowisko, niemniej w dniu 23 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie
odbyło się spotkanie z przedstawicielami Republiki Federalnej Niemiec w sprawie projektu
planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego.
Ze strony niemieckiej w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Energii,
Infrastruktury i Rozwoju Kraju Meklemburgii - Pomorza Przedniego, Biura Planowania
Przestrzennego i Zagospodarowania Pomorza Przedniego oraz Federalnego Urzędu Żeglugi
Morskiej i Hydrografii. Celem spotkania było zaprezentowanie stronie niemieckiej projektu
planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego
wraz z prognozą oddziaływania ustaleń tego dokumentu na środowisko. Po spotkaniu strona
niemiecka nie przedstawiła żadnych uwag do zaprezentowanego materiału.
Przy realizacji działań minimalizujących potencjalny niekorzystny wpływ realizacji ustaleń
Planu nie będzie negatywnie oddziaływał na środowisko.
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2. Opinie organów współdziałających w postępowaniu
– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – pismo z dnia 22 maja 2018 r., znak:
WOPN-OS.411.60.2018.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.7040.2.8.2018 w sprawie zakresu i stopnia
szczegółowości prognozy o oddziaływaniu na środowisko;
– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – pismo z dnia 8 lutego 2019 r., znak:
WOPN-OS.410.284.2018.AM,

WOPN-OS.610.250.2018.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 29 maja 2019 r., znak:
WOPN-OS.610.250.2018.AM,

w

sprawie

uzgodnienia

projektu

planu

zagospodarowania przestrzennego;
– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – pismo z dnia 29 maja 2019 r., znak:
WOPN-OS.410.284.2018.AM,

w

sprawie

zaopiniowania

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 formalnoprawnej.
4. Wyniki

postępowania

dotyczącego

transgranicznego

oddziaływania

na

środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone.
Nie dotyczy. W związku z realizacją ustaleń Planu nie przewiduje się transgranicznego
oddziaływania na środowisko (patrz pkt 1. niniejszego opracowania).
5. Propozycje dotyczące metod i częstotliwości prowadzenia monitoringu skutków
realizacji postanowień dokumentu
W prognozie oddziaływania na środowisko uwzględniono wskazania dla przedsięwzięcia pod
nazwą „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”, które
znajduje się w granicach obszaru Planu i dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
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w Szczecinie wydał decyzję nr 6/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca
2017 r., znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.35. W decyzji tej określono warunki realizacji tej
inwestycji oraz działania mające na celu zminimalizowanie oddziaływania tej inwestycji na
środowisko. Na inwestora nałożono również obowiązek monitorowania oddziaływania
przedsięwzięcia i prowadzenia nadzoru przyrodniczego w fazie realizacji oraz monitoringu
przyrodniczego przed, podczas i po realizacji inwestycji.
Działania wskazane w ww. decyzji muszą być realizowane co wpłynie korzystnie na
środowisko obszaru Planu i dostarczy dalszej wiedzy na jego temat.
W prognozie oddziaływania na środowisko 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 wodny Świnoujście-Szczecin


Pogłębianie toru na odcinku: od skrzyżowania z torem podejściowym S do Trzebieży
do 2 km na północ od wyspy Chełminek, prowadzić należy poza okresem 15 kwietnia
– 30 czerwca, w celu uniknięcia negatywnego oddziaływania na ostatnie tarliska
parposza.

Dla toru wodnego Świnoujście – Szczecin obowiązują warunki określone w decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr 6/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 14 czerwca 2017 r., znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.35.
Tor podejściowy do Nowego Warpna


W okresie maj – wrzesień pogłębianie toru na odcinku od 8,4 do 9,9 km (licząc od toru
Świnoujście-Szczecin), można prowadzićwyłącznie 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 pozalęgowym.



W okresie sierpień – luty pogłębianie toru na odcinku około 1 km od Łysej Wyspy
prowadzić można 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.

Tor podejściowy do Lubina, Wapnicy i Zalesia


Pogłębianie toru na odcinku od 1,4 do 1,8 km od Zalesia, należy prowadzić z
wykorzystaniem pogłębiarek ssących nasiębiernych, które nie emitują hałasu
większego, niż inne statki podobnej wielkości, w przeciwny razie należy prowadzić je
w możliwie krótkim czasie, najlepiej we wrześniu – t.j. po lęgach a przed szczytem
ptaków nielęgowych, gdyż jest to miejsce newralgiczne dla stwierdzonych tam ptaków.



W okresie sierpień – luty pogłębianie toru na odcinkach: od 0 km do 1,4 km od Zalesia
oraz od 1,8 km do 5 km od Zalesia 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.

Tor podejściowy „N” do Trzebieży, kanał przelotowy w porcie Trzebież, tor podejściowy
„S” do Trzebieży
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Pogłębianie torów prowadzić należy poza okresem 15 kwietnia – 30 czerwca, w celu
uniknięcia negatywnego oddziaływania na ostatnie tarliska parposza.



W okresie maj – wrzesień Pogłębianie toru podejściowego „S” do Trzebieży na odcinku
0,85 do 1,5 km od toru wodnego Świnoujście-Szczecin 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 pozalęgowym.

Tor podejściowy do Stepnicy


W okresie maj – wrzesień pogłębianie toru na odcinku od 0,5 do 2,3 km od przystani
Stepnicy 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
pozalęgowym.

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). Pdczas
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.
6. Upublicznienie dokumentów.
20.01.2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podał do publicznej wiadomości
informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania
przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego,
zwanego dalej „projektem planu” oraz prognozy oddziaływania na środowisko do
tego planu.
12.12.2017 Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości
informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków
złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich
obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Szczecińskiego.
Załączony do niniejszego ogłoszenia wykaz był dostępny do publicznego
wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu
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Morskiego w Szczecinie (zakładka: Zawiadomienia i
obwieszczenia): http://bip.ums.gov.pl/zawiadomienia-i-obwieszczenia.html
06.02.2018 r. Prezentacja założeń do planów zagospodarowania przestrzennego polskich
obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego Dyrektor Urzędu Morskiego w
Szczecinie zaprosił na spotkania, w trakcie których zaprezentowane zostały
wyniki kolejnego etapu prac nad sporządzeniem projektów planów
zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu
Szczecińskiego– Założenia do planów.
od 27. grudnia 2018 r. do 13. lutego 2019 r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt
planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla
Zalewu Szczecińskiego. Oba dokumenty są dostępne wraz z prognozami
oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie
15.01.2019 r. dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu
zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu
Szczecińskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
23.05.2019 – Polsko – niemieckie spotkanie w sprawie planu zagospodarowania
przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego –
zaprezentowano stronie niemieckiej projekt planu oraz przeprowadzono
dyskusję,
17.06.2019 - odbyła się konferencja pn. „Zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów
morskich”, organizowana przez Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w
Szczecinie oraz Zachodniopomorską Okręgową Izbę Architektów, przy
współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym.
Konferencja objęta była Honorowym Patronatem Dyrektora Urzędu Morskiego
w Szczecinie, który jednocześnie udzielił organizatorom bardzo znaczącego
wsparcia. Zaprezentowano m.in. stan zaawansowania prac nad planami
zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych położonych na
obszarze terytorialnej właściwości Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.
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