
Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr PO.II.2630.229.21,  

DBM-I.2691.6.21.  

 

 

W związku z otrzymaniem pytania do zapytania ofertowego PO.II.2630.229.21, DBM-

I.2691.6.21, Wyznaczenie miejsca odkładu urobku oraz wykonanie Raportu o 

oddziaływaniu na środowisko morskie dla zadania pod nazwą „Usuwanie do morza 

urobku pochodzącego z prac utrzymaniowych na torze podejściowym oraz torach 

wodnych w Porcie Kołobrzeg wraz z obrotnicami i osadnikami, Zamawiający udziela 

odpowiedzi na pytania: 

 

Pytanie nr 1: 

W Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Morskim w Szczecinie - "Zapytanie 
ofertowe" wskazano: „Okres wykonania prac 180 dni kalendarzowych od podpisania umowy”. 
W odniesieniu do powyższego proszę o informację, czy ocena potencjalnego oddziaływania na 

obszary sieci Natura 2000 wykonana w ramach raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia usuwania do 

morza urobku z pogłębiania dna na środowisko morskie wraz ze wskazaniem praktycznych działań 

mających na celu zmniejszenie ewentualnego niekorzystnego wpływu, ma zostać wykonana w 

oparciu o aktualne inwentaryzacje/monitoringi przyrodnicze wszystkich potencjalnych terenów 

przewidzianych jako miejsca klapowania, czy też możliwe jest wykonanie przedmiotowej oceny w 

oparciu o dane archiwalne? 

Należy zwrócić uwagę, że wskazany przez zamawiającego termin 180 dni kalendarzowych od 

podpisania umowy powoduje, że ewentualne prace terenowe  nie obejmą wszystkich okresów 

fenologicznych i nie pozwolą na zebranie pełnej informacji o analizowanym terenie i jego 

wykorzystaniu przez gatunki dla ochrony których powołano obszary Natura 2000, w granicach 

których mogą znajdować się tereny przewidziane pod miejsca składowania urobku. 

Odpowiedź nr 1: 

Możliwe jest wykonanie przedmiotowej oceny w oparciu o dane archiwalne. 

 

Pytanie nr 2: 

Jeżeli wymaganiem Zamawiającego jest wykonanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
usuwania do morza urobku z pogłębiania dna na środowisko morskie wraz ze wskazaniem 
praktycznych działań mających na celu zmniejszenie ewentualnego niekorzystnego wpływu, dla 
zadania pod nazwą „Usuwanie do morza urobku pochodzącego z prac utrzymaniowych na torze 
podejściowym oraz torach wodnych w Porcie Kołobrzeg wraz z obrotnicami i osadnikami”, z 
uwzględnieniem wszystkich potencjalnych miejsc klapowania, oraz z uwzględnieniem potencjalnego 
oddziaływania na obszary sieci Natura 2000” na podstawie aktualnych inwentaryzacji/monitoringów 
przyrodniczych, to proszę o wskazanie minimalnego, akceptowalnego składu zespołu specjalistów 
(przyrodników), którzy będą prowadzić badania, tj. czy w skład przedmiotowego zespołu muszą wejść 
specjaliści z zakresu ornitologii, ichtiologii, teriologii? 



 

Odpowiedź nr 2: 

Skład zespołu powinien zawierać odpowiednią według Wykonawcy ilość specjalistów niezbędną do 

opracowania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia usuwania do morza urobku z pogłębiania dna 

na środowisko morskie wraz ze wskazaniem praktycznych działań mających na celu zmniejszenie 

ewentualnego niekorzystnego wpływu, dla zadania pod nazwą „Usuwanie do morza urobku 

pochodzącego z prac utrzymaniowych na torze podejściowym oraz torach wodnych w Porcie 

Kołobrzeg wraz z obrotnicami i osadnikami”, z uwzględnieniem wszystkich potencjalnych miejsc 

klapowania, oraz z uwzględnieniem potencjalnego oddziaływania na obszary sieci Natura 2000”. 

 

 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający dysponuje wynikami aktualnych inwentaryzacji przyrodniczych terenów na obszarze 
morza terytorialnego w odległości nie większej niż 12 km od główek falochronów w Kołobrzegu, które 
będą wystarczające do przeprowadzenia pełnej oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na 
obszary Natura 2000 i czy wyniki te mogą zostać udostępnione wykonawcy Raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia usuwania do morza urobku z pogłębiania dna na środowisko morskie wraz ze 
wskazaniem praktycznych działań mających na celu zmniejszenie ewentualnego niekorzystnego 
wpływu, dla zadania pod nazwą „Usuwanie do morza urobku pochodzącego z prac utrzymaniowych 
na torze podejściowym oraz torach wodnych w Porcie Kołobrzeg wraz z obrotnicami i osadnikami”, z 
uwzględnieniem wszystkich potencjalnych miejsc klapowania, oraz z uwzględnieniem potencjalnego 
oddziaływania na obszary sieci Natura 2000”? 

 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający nie dysponuje wynikami aktualnych inwentaryzacji przyrodniczych terenów na obszarze 
morza terytorialnego w odległości nie większej niż 12 km od główek falochronów w Kołobrzegu, które 
będą wystarczające do przeprowadzenia pełnej oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na 
obszary Natura 2000 i czy wyniki te mogą zostać udostępnione wykonawcy Raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia usuwania do morza urobku z pogłębiania dna na środowisko morskie wraz ze 
wskazaniem praktycznych działań mających na celu zmniejszenie ewentualnego niekorzystnego 
wpływu, dla zadania pod nazwą „Usuwanie do morza urobku pochodzącego z prac utrzymaniowych 
na torze podejściowym oraz torach wodnych w Porcie Kołobrzeg wraz z obrotnicami i osadnikami”, z 
uwzględnieniem wszystkich potencjalnych miejsc klapowania, oraz z uwzględnieniem potencjalnego 
oddziaływania na obszary sieci Natura 2000”? 

 
 

Pytanie nr 4 
W Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Morskim w Szczecinie - "Zapytanie 
ofertowe", pkt 2 lit. b opis przedmiotu zamówienia wskazano, że przedmiotem zamówienia jest, 
m.in.: 

 „wykonanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia usuwania do morza urobku z 
pogłębiania dna na środowisko morskie wraz ze wskazaniem praktycznych działań 
mających na celu zmniejszenie ewentualnego niekorzystnego wpływu, dla zadania pod 
nazwą „Usuwanie do morza urobku pochodzącego z prac utrzymaniowych na torze 
podejściowym oraz torach wodnych w Porcie Kołobrzeg wraz z obrotnicami i osadnikami”, 
z uwzględnieniem wszystkich potencjalnych miejsc klapowania, oraz z uwzględnieniem 
potencjalnego oddziaływania na obszary sieci Natura 2000”. 

 „Raport o oddziaływaniu na środowisko morskie powinien być zgodny z zapisami 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.)”. 
Proszę o wyjaśnienie opisane poniżej nieścisłości. 

W § 2 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w 

sprawie trybu wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna oraz na 

zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji (Dz. U. z 2006 r. nr 22 poz. 166, dalej RMTiB) 

wskazano, że załącznikiem do wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie do morza urobku z 

pogłębiania dna powinien być raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia usuwania do morza urobku z 

pogłębiania dna na środowisko morskie wraz ze wskazaniem praktycznych działań mających na celu 

zmniejszenie ewentualnego niekorzystnego wpływu. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 lit b 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 w obowiązującym brzmieniu zamieszczona w Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z 

późn. zm. (dalej: UOOŚ), raport o oddziaływaniu na środowisko stanowi element oceny 

oddziaływania na środowisko, tj. postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

planowanego przedsięwzięcia.  

Zgodnie z art. 59 ust. 1, przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

wymaga realizacja planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 UOOŚ.  

Ponadto, zgodnie z UOOŚ (art. 59 ust.1, art. 71 ust. 2, art. 72 ust. 1) ocena oddziaływania na 

środowisko jest przeprowadzana w ramach postępowania administracyjnego mającego na celu 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co jest wymagane przed uzyskaniem 

wskazanych W art. 72 ust. 1 UOOŚ zezwoleń (decyzji, koncesji). W art. 72 ust. 1 UOOŚ nie wskazuje 

się zezwolenia na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna, o którym mowa w RMTiB. 

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa raport 

o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia wykonywany w ramach oceny oddziaływania na 

środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o którym mowa w UOOŚ, 

nie jest dokumentem tożsamym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia usuwania do morza 

urobku z pogłębiania dna na środowisko morskie wraz ze wskazaniem praktycznych działań mających 

na celu zmniejszenie ewentualnego niekorzystnego wpływu, o którym mowa w RMTiB. 

Reasumując powyższe, mając na uwadze fakt, że RMTiB nie precyzuje zakresu dokumentu o którym 

mowa w § 2 ust. 3 pkt 1  proszę o precyzyjne wskazanie zakresu raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia usuwania do morza urobku z pogłębiania dna na środowisko morskie wraz ze 

wskazaniem praktycznych działań mających na celu zmniejszenie ewentualnego niekorzystnego 

wpływu. 

Odpowiedź nr 4: 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r., w sprawie trybu 

wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna oraz na zatapianie w morzu 

odpadów lub innych substancji (Dz.U. z 2006 r. Nr 22 poz. 166), określa szczegółowe warunki, 

niezbędne dane oraz tryb wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna.  



Zgodnie z § 2 ust. 3 wymienionego Rozporządzenia armator statku, z którego ma być usuwany do 

morza urobek, składa do właściwego dyrektora urzędu morskiego wniosek  o wydanie zezwolenia na 

usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna. Wniosek musi zawierać następujące dane wymienione 

w przepisie 3 Załącznika V wymienionej Konwencji Helsińskiej 1992 dane: 

a) ilość urobku z pogłębiania dna przeznaczonego do zatopienia; 

b) zawartość szkodliwych substancji, o których mowa w załączniku I Konwencji Helsińskiej;  

c) miejsce (np. współrzędne obszaru zatopienia, głębokość i odległość od brzegu) i jego 
położenie w stosunku do obszarów będących przedmiotem specjalnego zainteresowania (np. 
obszary rekreacyjne, obszary składania ikry, wylęgu i połowów ryb itp.);  

d) cechy charakterystyczne wody, jeżeli zatapianie dokonywane jest poza obszarem morza 
terytorialnego, obejmujące:  

 właściwości hydrograficzne (np. temperatura, zasolenie, gęstość, profil); 

 właściwości chemiczne (np. pH, tlen rozpuszczony, biogeny);  

 właściwości biologiczne (np. produkcja pierwotna i fauna denna);   

dane te powinny zawierać wystarczające informacje o średnich rocznych poziomach, a także o 

sezonowych wahaniach właściwości wymienionych w niniejszym ustępie; 

       e) występowanie i skutki innego zatopienia, które mogło być dokonane na obszarze zatapiania.  

  

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia usuwania  do morza 

urobku z pogłębiania dna na środowisko morskie wraz ze wskazaniem praktycznych działań mających 

na celu zmniejszenie ewentualnego niekorzystnego wpływu oraz opinię właściwego terytorialnie 

wojewody - w przypadku usuwania urobku z pogłębiania dna do morskich wód wewnętrznych.   

Szczegółowe informacje, które są wymagane w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko określone są w przepisach art. 66 (rozdział 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.).  

Przedmiotowy raport musi zawierać wszystkie istotne dla danego przedsięwzięcia informacje 

wymienione w art. 66 ww. ustawy, a w szczególności: 

 opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, w 
tym: wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu 
alternatywnego, a także racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska - wraz z 
uzasadnieniem ich wyboru;  

 określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko;  

 porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na środowisko;  

 uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu.  

Ponadto, należy rozważyć czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia - we wszystkich wariantach - 

obowiązywać będą przepisy zawarte w art. 59 ust. 2 wymienionej ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, dotyczące obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000 - z uwzględnieniem przepisów art. 33 ust. 



1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.) - co 

również powinno zostać uwzględnione w raporcie o oddziaływaniu na środowisko. Przy wyborze 

wariantu należy uwzględnić aspekty oddziaływania na środowisko, w tym ewentualnych oddziaływań 

skumulowanych związanych z obecnością innych miejsc usuwania urobku oraz oddziaływanie  na 

obszar Natura 2000. 

 

Pytanie nr 5 

Czy zamierzenie inwestycyjne polegające na usuwaniu do morza urobku pochodzącego z prac 
utrzymaniowych na torze podejściowym oraz torach wodnych w Porcie Kołobrzeg wraz z obrotnicami 
i osadnikami, nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 46  Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, tj. pozyskiwanie gruntu na skutek trwałego odkładu na obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej? 
 

Odpowiedź nr 5: 

Zamierzenie inwestycyjne polegające na usuwaniu do morza urobku pochodzącego z prac 

utrzymaniowych na torze podejściowym oraz torach wodnych w Porcie Kołobrzeg wraz z obrotnicami 

i osadnikami, nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 46  Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko, tj. pozyskiwanie gruntu na skutek trwałego odkładu na obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Pytanie nr 6: 

Niniejszym wnoszę o wyjaśnienie, czy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 

udostępniających zasoby. 

Odpowiedź nr 6: 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby. 

 Wojciech Zdanowicz 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 


